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1. นโยบาย ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกจิ 

1. วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ปรัชญาและค่านิยมองค์กร 

 วสัิยทศัน์ 
สร้างความมัน่คงดา้นผลผลิตและสร้างชีวติท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย พฒันาธุรกิจน ้ าตาลทราย พลงังานทดแทน และธุรกิจต่อเน่ือง

ใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนืควบคู่กบัชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

 พนัธกจิ 

1. เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพผลผลิตออ้ย ผลผลิตน ้ าตาลทราย และผลิตภณัฑ์
ต่อเน่ือง รวมทั้งผลพลอยไดต้่าง ๆ ใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ส่งเสริมชาวไร่ออ้ยในพ้ืนท่ีบริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี ดว้ยหลกัวิชาการ ความใส่ใจ 
และความรับผิดชอบต่อเกษตรกรชาวไร่ออ้ย  

3. พฒันาระบบบริหารงานและการจดัการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความมัน่คงของผลผลิต และผลก าไรของเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ยและธุรกิจของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์

4. พฒันานวตักรรมและสนับสนุนดา้นการวิจยั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองคก์ร
และเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ยใหเ้ติบโตมัน่คงไปพร้อมกนั 

6. มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมและพฒันาธุรกิจผลิตภณัฑต์่อเน่ือง, พลงังานทดแทนและดา้นอ่ืน ๆ  รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิม
ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์และพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

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

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

ความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื เพราะกลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่การผลิตน ้ าตาลให้ไดคุ้ณภาพดีและปริมาณสูงสุด
ในตน้ทุนท่ีต ่า อนัจะน ามาซ่ึงผลประกอบการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ และความมัน่คงและมัง่คัง่แก่ชาวไร่ออ้ยนั้น ตอ้งเร่ิมจาก
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยและบุคลากรในองค์กรมีความรู้และใส่ใจในการบริหารจัดการอ้อย ตั้ งแต่
กระบวนการเพาะปลูก การบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียว รวมถึงการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชบ้ริหารจดัการออ้ย 
นอกจากนั้น ยงัใส่ใจดูแลเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ชุมชนรอบขา้ง และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 ค่านิยมองค์กร  
  “TEAM” คือค่านิยมร่วมกนัของคนในองคก์รท่ีไดมุ่้งผลส าเร็จจากการท างานเป็นทีมอยา่งย ัง่ยนื 

 T > Talk     คือการส่ือสารกบัทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์ร   
 E > Expert & Education  คือการสร้างมืออาชีพจากการเรียนรู้และพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง  
 A > Achievement    คือการมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งทีมอยา่งซ่ือสตัย ์
 M > Motivation    คือจิตส านึกแห่งความส าเร็จ 
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) (“BRR”) และบริษทัยอ่ย เป็นหน่ึงในบรรดาผูบุ้กเบิกอุตสาหกรรมน ้ าตาล
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ ผูริ้เร่ิมปลูกออ้ยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกออ้ยในจังหวดั
บุรีรัมย ์เป็นกลุ่มบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขาวสีร า และน ้ าตาลทรายดิบทั้งในและต่างประเทศ  
นานกวา่ 5 ทศวรรษ รวมถึงการน าผลพลอยไดท่ี้ไดจ้ากกระบวนการผลิตน ้ าตาล เช่น กากออ้ย กากหมอ้กรอง และกากน ้ าตาล 
ต่อยอดธุรกิจอยา่งครบวงจร ประกอบดว้ยธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล, ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย และธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
เยื่อชานออ้ยและบรรจุภณัฑ์ชานออ้ย รวมทั้งธุรกิจสนบัสนุนดา้นการวิจยัและพฒันา และการบริหารจดัการโลจิสติกส์และ
บริการขนส่ง 

 ธุรกจิน า้ตาล (ธุรกจิหลกั) 
1. บริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (“BSF”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2546 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

ต่อมาในปี 2553 ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 990,637,000 บาท และไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้ 
อีกคร้ังในปี 2554 เป็นจ านวน 1,050,000,000 บาท โดยในปี 2553 ถึง 2554 BSF ไดรั้บโอนพนักงานในฝ่ายผลิต, 
การตลาด, สินเช่ือ และรับโอนทรัพยสิ์น รวมถึงใบอนุญาตผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
เคร่ืองหมายการคา้และใบอนุญาตผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก BRR ซ่ึงถือหุน้โดย BRR ร้อยละ 99.90 

BSF ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย ซ่ึงมีโรงงานตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 237 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอ 
คูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีก าลงัการผลิตท่ีไดรั้บอนุญาต 17,000 ตนัออ้ยต่อวนั และในฤดูการผลิตปี 2558/59 ไดเ้พ่ิมก าลงัการผลิต
ของเคร่ืองจกัรเป็น 24,000 ตนัออ้ยต่อวนั เพื่อรองรับปริมาณออ้ยท่ีเพ่ิมข้ึนกวา่ 2.2 ลา้นตนั ในปี 2559/60 และ 2.9 ลา้นตนั  
ในปี 2560/61 ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ น ้ าตาลทรายดิบและน ้ าตาลทรายขาวสีร า โดยจ าหน่ายใหแ้ก่
ลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากการผลิตน ้ าตาลแลว้ BSF ยงัสามารถผลิตไฟฟ้าจากไอน ้ าท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิตน ้ าตาลไดป้ระมาณ 14.5-15 เมกะวตัต ์จากก าลงัการผลิตสูงสุด 18.5 เมกะวตัต ์เพ่ือใชภ้ายในพ้ืนท่ีบริเวณ
โรงงานน ้ าตาลอีกดว้ย  

2. บริษัท โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากัด (“CSF”) เดิมช่ือ บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ ากดั (“BSP”) จดทะเบียน
จดัตั้งในปี 2558 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน โดยมี BRR ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ทั้งน้ี  
ได้เปล่ียนแปลงช่ือและลกัษณะการประกอบธุรกิจจากบริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ ากัด (“BSP”) ซ่ึงจดทะเบียนไว ้
เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลในอนาคต เป็นบริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ ากัด (“CSF”) เพื่อด าเนินธุรกิจ
ประเภทโรงงานน ้ าตาล ซ่ึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้ งจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย (“สอน.”) เม่ือวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2558 โดยอนุญาตให้จดัตั้งโรงงานน ้ าตาล ณ อ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์มีก าลงัการผลิต 20,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงปัจจุบนั
อยูร่ะหวา่งการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม(EIA) 

3. บริษัท น ้าตาลทุนบุรีรัมย์ จ ากัด (“BSC”) เดิมช่ือ บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“BAE”) จดทะเบียน
จดัตั้งในปี 2558 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เรียกช าระแลว้เตม็จ านวน โดยมี BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ทั้ งน้ี 
ได้เปล่ียนแปลงช่ือและลกัษณะการประกอบธุรกิจจากบริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (“BAE”) ซ่ึงจดทะเบียนไว้
เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจเอทานอลในอนาคต เป็นบริษทั น ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากัด (“BSC”) เพ่ือด าเนินธุรกิจประเภท
โรงงานน ้ าตาล ซ่ึงไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย (“สอน.”) เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 
2559 โดยอนุญาตใหจ้ดัตั้งโรงงานน ้ าตาล ณ อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ มีก าลงัการผลิต 20,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงปัจจุบนั
บริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจ  
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 ธุรกจิผลพลอยได้ 

1. บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (“BEC”) เดิมช่ือ บริษทั บุรีรัมย์เอทานอล จ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2548      
ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเพ่ิมทุนเป็น 15,600,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2549 เพ่ือเตรียมการก่อสร้างโรงงาน
เอทานอล แต่ไดช้ะลอการก่อสร้างโรงงานเอทานอลไวก่้อน ต่อมาในปี 2553 บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน 
จ ากดั และเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 135,600,000 บาท ในปี 2554 ซ่ึง BRR ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

BEC ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์โดยใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกั และยงัสามารถ
ใชไ้มส้บั ใบออ้ย และแกลบ เป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าไดอี้กดว้ย BEC จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) จ านวน 8 เมกะวตัต ์และใชภ้ายในโรงงาน 1.9 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้า BEC ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัโรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์
เพ่ือความสะดวกในการน ากากออ้ยท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตน ้ าตาลมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง และสะดวกในการจ่ายไฟฟ้า 

เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 BEC ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ในระบบ Adder โดย กฟภ. ตกลงซ้ือขายไฟฟ้า 
ในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ท่ีระบบแรงดนั 22,000 โวลต ์และเร่ิมขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในเดือนพฤษภาคม 2555 
ทั้งน้ี การด าเนินกิจการของ BEC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ไดเ้ปล่ียนจากระบบ Adder เป็น Feed-in-Tariff (FiT) 

2. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด (“BPC”) จดทะเบียนจัดตั้ งในปี 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 
170,000,000 บาท ซ่ึงถือหุน้โดย BEC ร้อยละ 99.99 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้า
แห่งท่ี 2 ของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์มีก าลงัการผลิตติดตั้งจ านวน 9.9 เมกะวตัต ์โดยใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกั และยงั
สามารถใชไ้มส้บั ใบออ้ย และแกลบ เป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกดว้ย โรงไฟฟ้า BPC ตั้งอยู่บริเวณใกลเ้คียง
กบัโรงไฟฟ้า BEC และโรงงานน ้ าตาล BSF เพื่อความสะดวกในการขนส่งกากออ้ยท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  
โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะจ าหน่ายให้แก่ กฟภ. ซ่ึง BPC ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ในระบบ Feed-in-Tariff (FiT)  
ท่ีปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ท่ีระบบแรงดนั 22,000 โวลต ์และเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2558 ทั้ งน้ี  
การผลิตไฟฟ้าของ BPC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตพลงังานไฟฟ้า 
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  เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
มีก าลงัการผลิตติดตั้งจ านวน 9.9 เมกะวตัต์ โดยใช้กากอ้อยเป็นเช้ือเพลิงหลัก และยงัสามารถใช้ไมส้ับ ใบออ้ย และแกลบ  
เป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าไดอี้กดว้ย โรงไฟฟ้า BPP ตั้งอยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้า BEC และ BPC และ
โรงงานน ้ าตาล BSF เพ่ือความสะดวกในการขนส่งกากออ้ยท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยจดัเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 
ของกลุ่มธุรกิจผลพลอยไดด้า้นพลงังานของกลุ่มบริษทัฯ ปัจจุบนั BPP ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า รวมถึงไอดีและไอเสียให้แก่ 
BSF เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตน ้ าตาลท่ีมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี BPP เร่ิมผลิตไฟฟ้าป็นคร้ังแรก  
เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 และวางแผนในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. ในอนาคตดว้ย 

4. บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด (“KBF”) จดทะเบียนจัดตั้ งในปี 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท  
เรียกช าระแลว้เตม็จ านวน โดย BRR ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ด าเนินธุรกิจผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละเคมี โดยปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดม้าจากกากหมอ้กรอง 
(ตะกอน) ของกระบวนการผลิตน ้ าตาล และน ามาผสมกับส่วนของปุ๋ยเคมี ทั้ งน้ี KBF เร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย 
เม่ือธันวาคม 2555 โดยมีก าลงัการผลิตปุ๋ย 30,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา KBF ไดพ้ฒันาการผลิตปุ๋ยให้มี 
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ความหลากหลายมากข้ึน จนกระทัง่ปัจจุบัน KBF ผลิตและจดัจ าหน่ายปุ๋ยซ่ึงแบ่งได ้4 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรียช์นิดเม็ด ,  
ปุ๋ยอินทรียช์นิดผง, ปุ๋ยอินทรียเ์คมีชนิดเม็ด และปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดโดย KBF จ าหน่ายปุ๋ยให้แก่ BRD เพ่ือน าไปส่งเสริมเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ยท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีส่งเสริม เพื่อน าไปใชป้รับปรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ซ่ึงท าให้ผลผลิตต่อไร่ออ้ยทั้งดา้นปริมาณ
และคุณภาพสูงข้ึน อีกทั้ง ในปี 2561 KBF ได้ขยายตลาดออกสู่ภายนอก ในนามสินคา้ตรา “ปลาบิน” โดยจ าหน่ายปุ๋ย
ให้แก่พืชเศรษฐกิจส าคญั อาทิ ออ้ย ยางพารา มนัส าปะหลงั และพืชผกัสวนครัว เป็นตน้ ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่าย  
4 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรียช์นิดผงและชนิดเม็ด ปุ๋ยอินทรียเ์คมี จ านวน 3 สูตร ปุ๋ยเคมีน ้ า และในปี 2562 KBF ไดเ้พ่ิมผลิตภณัฑ์
ปุ๋ยเคมี 

5. บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด (“SEW”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2561 และเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 75,000,000 บาท  
ในปี 2562 และเรียกช าระแลว้เตม็จ านวน ซ่ึง BRR ถือหุน้ร้อยละ 99.99 โดยด าเนินธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ ์เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
จากชานออ้ย และเยือ่พืชธรรมชาติชนิดอ่ืน ทั้งน้ี การผลิตบรรจุภณัฑด์งักล่าวของ SEW ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 โดย SEW มีก าลงัการผลิตบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ยประมาณ 200 - 
250 ลา้นช้ินต่อปี ส าหรับบรรจุภณัฑ์หลกัจะเป็นบรรจุภณัฑ์ส าหรับอาหารและบรรจุภณัฑ์ทางการแพทย ์อย่างไรก็ตาม SEW  
ยงัสามารถผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืน ๆ ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้อาทิ บรรจุภณัฑ์ส าหรับอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  

SEW มีโรงงานตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงานน ้ าตาล BSF เพ่ือความสะดวกในการขนส่งชานออ้ยท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกั
ในการผลิต โดยไดก่้อสร้างโรงงานข้ึนรูปผลิตภณัฑ์แลว้เสร็จเม่ือเดือนธนัวาคม 2562 และจะเร่ิมด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ดใ้น
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เป็นตน้ไป ทั้ งน้ี ยงัคงมุ่งเน้นท าตลาดในต่างประเทศเป็นหลกั ส่วนโรงงานผลิตเยื่อชานออ้ยนคาดว่าจะ
ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2563 

 ธุรกจิสนับสนุน 

1. บริษัท บุรีรัมย์วจิยัและพฒันาอ้อย จ ากัด (“BRD”) เดิมช่ือ บริษทั บุรีรัมยจ์กัรกลพฒันา จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้ง
ในปี 2539 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 70,880,000 
บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน และในปีเดียวกนับริษทัได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั บุรีรัมยว์ิจัยและพฒันาออ้ย จ ากัด  
โดย BRR ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

BRD เป็นบริษทัย่อย ด าเนินการจดัหาวตัถุดิบให้กบั BSF และด าเนินธุรกิจโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกออ้ยในลกัษณะ Contract farming เพื่อให้มีวตัถุดิบท่ีเพียงพอกับก าลงัการผลิตของ BSF รวมทั้ งพฒันา
นวตักรรมใหม่ ๆ เก่ียวกบัพนัธ์ุออ้ย ระบบการบริหารจดัการน ้ า เคร่ืองจกัรท่ีใชส้นบัสนุนการเพาะปลูก การบริหารจดัการ
ระบบชาวไร่ ดว้ยระบบไร่ออนไลน์ (Online) ระบบจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information 
System) และระบบแผนท่ีแปลงออ้ย GIS (Geographic Information System)  เพื่อให้สามารถด าเนินงาน ควบคุม ติดตามผล และ
แก้ไขปัญหาไดท้ันต่อสถานการณ์ รวมถึงการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่เกษตรกรในการปลูกออ้ย เป็นตน้ ทั้ งน้ี  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ใหแ้ก่เกษตรกร และยงัเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่เกษตรกรเพื่อการประกอบ
อาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และมีรายไดห้ลกัในการเล้ียงครอบครัว รวมทั้งพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ข้ึน  

จากศกัยภาพในการบริหารจดัการพืชเกษตรและองคค์วามรู้ของ BRD จึงไดร่้วมกบัจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงไดรั้บเลือก
เป็นจงัหวดัน าร่องในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) โดยเปล่ียนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเกษตรชนิดอ่ืน 
เช่น ขา้ว ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีปลูกออ้ย ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนั้น ยงัมุ่งมัน่ยกระดบัมาตรฐานการบริหาร
จดัการการเกษตรดว้ยนวตักรรม เทคโนโลย ีและงานวจิยัต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งตามนโยบายเกษตรยคุไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 
4.0) ของรัฐบาลท่ีเนน้เศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 
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 วสัิยทศัน์ของบริษัท บุรีรัมย์วจิยัและพฒันาอ้อย จ ากดั (“BRD”) 
“เป็นองคก์รท่ีเป็นเลิศดา้นวชิาการและการบริหารจดัการ เพ่ือสร้างความมัน่คงดา้นผลผลิตและเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดี

อยา่งย ัง่ยนืของชาวไร่ออ้ย” 

 นโยบายและพนัธกจิ 
- ส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพ้ืนท่ีบริเวณรอบโรงงานรัศมี 40 กิโลเมตร ให้มีผลผลิตต่อไร่สูง และมีคุณภาพดี 

ดว้ยหลกัวชิาการและความรับผิดชอบต่อชาวไร่ 
- พฒันาระบบบริหารงานการจดัการเพ่ือความมัน่คงของผลผลิตและผลก าไรของชาวไร่ 
- พฒันานวตักรรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพขององคก์รและชาวไร่ 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและชาวไร่ออ้ยใหเ้ติบโตมัน่คงไปพร้อมกนั 
- งานวจิยัและพฒันาเพ่ือตอบสนองความยัง่ยนืของการประกอบอาชีพการท าไร่ออ้ย 

 ค่านิยมร่วม  

 
 ภารกจิ 

 ให้การส่งเสริมปัจจยัการผลิตในการปลูกออ้ยแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย เพ่ือให้ไดอ้อ้ยเขา้หีบทั้งปริมาณ  
และคุณภาพตามเป้าหมาย 

 เป็นผูใ้หค้  าแนะน า ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลยีการผลิต และพฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ยให้ปลูกออ้ย
อย่างถูกวิธี เหมาะสม และถูกเวลา ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนคุม้ค่าจากอาชีพปลูกออ้ย  
มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และปลูกออ้ยเป็นอาชีพอยา่งย ัง่ยนื 

 พฒันาบุคลากรในสายจดัหาวตัถุดิบทุกระดบัให้มีความช านาญ มีศกัยภาพในการดูแล และแกไ้ขปัญหา 
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และการพฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ยให้มีความรู้  
เป็นมืออาชีพมากยิง่ข้ึน และยัง่ยนือยา่งมีความสุข 

 เป็นผูศึ้กษาและพฒันารูปแบบการปลูกออ้ยแผนใหม่ พนัธ์ุออ้ย และปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสมให้กับ
เกษตรกรชาวไร่ออ้ยของโรงงานแต่ละเขตพ้ืนท่ีส่งเสริม เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่
ใหสู้งข้ึน 

 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหมี้ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 3,000,000 ตนั  
 เพ่ือผลิตน ้ าตาลต่อตนัออ้ยไดสู้งข้ึน 
 เพ่ือใหเ้กษตรกรชาวไร่ออ้ยมีความมัน่คงจากการปลูกออ้ยและยดึเป็นอาชีพหลกัตลอดไป 
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 ผู้รับผดิชอบ 
บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 

 เป้าหมาย 
โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์มีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 3,000,000 ตนั 

 การบริหารจดัการทีเ่ป็นเลศิซ่ึงท าให้เป็นโรงงานน า้ตาลต้นแบบของประเทศไทย 

 การจดัท าระบบ Smart Farm 
 การใชร้ะบบ GIS ในการวางแผนจดัการแปลงออ้ยรายแปลง เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตและน ้ าตาลต่อไร่สูงสุด 
 ระบบการส่งเสริมและตรวจติดตามระดบัรายแปลงตามหลกัวชิาการ และการตรวจเยีย่มเกษตรกรตามรอบ

ท่ีก าหนดใหไ้ดผ้ลผลิตตามเป้าหมาย 
 ระบบการส่งเสริมแบบการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเขม้แขง็ เพ่ือพฒันาการท าไร่ออ้ยของเกษตรกรให้

มีศกัยภาพเพ่ิมข้ึน 
 การพฒันาบุคลากรขององคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถ 
 การสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเช่ือมัน่ในอาชีพการท าไร่ออ้ย 

 กลยุทธ์ 

 ท าการเกษตรแบบแม่นย  า ดว้ยการจดัการปัจจยัท่ีท าใหอ้อ้ยเติบโตไดผ้ลผลิตตามเป้าหมาย 
 บริหารจัดการเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

ลดตน้ทุน และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ลูกกลุ่มได ้
 ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือส่งผา่นองคค์วามรู้ในพ้ืนท่ีปลูกออ้ยอยา่งทัว่ถึง 
 ระบบการจดัการบริหาร เพื่อสนบัสนุนเกษตรกรใหเ้ขา้ถึง และไดรั้บปัจจยัการผลิตให้ทนัเวลา 
 สนบัสนุนการพฒันาบุคลากร เพื่อใหท้ างานไดส้ าเร็จตามแผนงานอยา่งมีความสุขและยัง่ยนื 
 สร้างเครือข่ายพนัธมิตรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 วธีิการด าเนินงาน 
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1. งานจดัหาวตัถุดบิ 

1.1 ดา้นปริมาณ 
โซนส่งเสริมการปลูกอ้อย รับผิดชอบส่งเสริมการปลูกออ้ยในพ้ืนท่ีรอบโรงงาน แบ่งเป็น 16 โซนส่งเสริม 
เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีการส่งเสริมมากยิ่งข้ึน โดยมีการจดัตั้งส านกังานส่งเสริมเพ่ืออ านวยความสะดวก
เป็นช่องทางการส่ือสารและใหค้  าปรึกษากบัชาวไร่  

กลยุทธ์ในการส่งเสริม เพือ่เพิม่ผลผลติและลดต้นทุน 
- การรักษาพ้ืนท่ีปลูกออ้ยเดิมใหค้งอยู ่ไม่เปล่ียนเป็นพืชอ่ืน โดยท าใหเ้กษตรกรชาวไร่ออ้ยมีก าไร คุม้ค่า 

โดยการเพ่ิมผลผลิตและลดตน้ทุน  
- การท าเกษตรแม่นย  าใหไ้ดผ้ลผลิตตามเป้าหมาย โดยการจดัการในเร่ืองของปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญั

ต่อกระบวนการผลิตออ้ย การใชเ้คร่ืองมือ เทคโนโลย ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเขา้มาพฒันาระบบการบริหารท่ีถูกตอ้งและแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 

- พนักงานส่งเสริมถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้กบัชาวไร่ออ้ยเขา้ใจกระบวนการผลิตออ้ยและน ้ าตาลทราย 
ทั้งระบบ และเพ่ือสร้างแนวความคิดการมีส่วนร่วม 

- ระบบการตรวจติดตามแปลงอ้อย ตามงวดงานและกิจกรรมท่ีอ้อยต้องการ โดยใช้ระบบของ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจดัการ (Smart Farm System) 

1.2 ดา้นคุณภาพและการพฒันาชาวไร่ออ้ย 
- การอบรมและสร้างองคค์วามรู้ เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 
- สร้างความเข้มแข็ง โดยจัดกลุ่มเกษตรกรร่วมกัน ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตอ้อยและติดตาม 

การปฏิบติังานของสมาชิกในกลุ่มแบบรายแปลง 

1.3 สร้างความยัง่ยนื 
- งานปรับปรุงโครงสร้างดินดว้ยปุ๋ยอินทรียเ์คมี และโดโลไมท ์เพ่ือปรับค่า pH เพ่ิมความสามารถในการใชปุ๋้ย 

และเพื่อปรับปรุงสภาพทางโครงสร้างของดินใหเ้อ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตของพืชไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- งานวจิยัการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เพ่ือใหพ้ื้นท่ีปลูกออ้ยแต่ละแปลงไดรั้บปุ๋ยท่ีเหมาะสม ไดผ้ลผลิตเพ่ิม

และลดตน้ทุนการผลิตได ้
- ปรับสดัส่วนพนัธ์ุออ้ยใหเ้หมาะสมต่อช่วงเวลาการเก็บเก่ียว และก าลงัการผลิตของโรงงาน เพ่ือให้ได้

วตัถุดิบท่ีดีท่ีสุด ส าหรับการผลิตน ้ าตาลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
- การจดัท าแปลงทดสอบพนัธ์ุออ้ย เพ่ือคดัพนัธ์ุออ้ยใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีปลูกของเกษตรกรมากท่ีสุด 
- การใชชี้ววธีิ (Biological Control) เพ่ือป้องกนัและก าจดัศตัรูออ้ย 

2. งานวจิยัและพฒันา 

2.1 แผนพฒันาและส่งเสริมการผลิตออ้ยดว้ยหลกัวชิาการ  
     “ผลผลิต น ำ้ตำลต่อไร่สูงสุด และต้ำนทำนโรคแมลง” 

- ทดลองและตรวจสอบหาพนัธ์ุออ้ยท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีปลูกท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อให้ไดพ้นัธ์ุออ้ย
ท่ีใหผ้ลผลิตน ้ าตาลต่อไร่สูงสุด 

- วจิยั ทดลอง ทดสอบผลิตภณัฑ ์รวมทั้งแนวทางการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพออ้ย   
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- ขยายพนัธ์ุออ้ยพนัธ์ุหลกัใหก้บัเกษตรกรเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืในดา้นผลผลิต 
- การพฒันาและปรับปรุงดิน ก าหนดสูตรปุ๋ยใหเ้หมาะสมกบัการผลิตออ้ย 
- การควบคุมโรคและแมลงศตัรูออ้ย มีการส ารวจเฝ้าระวงัโรคและแมลงศตัรูออ้ย  รวมทั้งการเพาะเล้ียงศตัรู

ธรรมชาติ และเช้ือราท่ีเป็นประโยชน์ มีการบริหารจดัการโรคแมลงศตัรูออ้ย โดยใชว้ธีิผสมผสาน การถ่ายทอด
อบรมความรู้ และสร้างกลุ่มเกษตรกรเขม็แขง็ในการจดัการโรคแมลงศตัรูออ้ย 

- ส่งเสริมและพฒันาการใชน้ ้ าในการเพ่ิมผลผลิต 

2.2 แผนพฒันาเกษตรกรผูป้ลูกออ้ย 
- การสร้างปราชญช์าวไร่ออ้ย (Training For The Trainer )   
- การสร้างกลุ่มเกษตรกรเขม็แขง็ 
- การตรวจแปลงและตรวจเยีย่มเกษตรกร 
- การสร้างหมู่บา้นตน้แบบ ผลผลิตสูง (Model)  
- โรงเรียนเกษตรกรชาวไร่ออ้ย (Training Center) 
- อบรมใหค้วามรู้ และศึกษาดูงาน 

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

3. งานสนับสนุน 
3.1 ระบบบริหารจดัการ 

- ระบบ MIS  (Management Information System) คือ การท างานบนเวบ็ไซต ์เพื่อการบริหารจดัการไร่ออ้ย  
การตรวจติดตามคุณภาพออ้ยรายแปลง การติดตามการปฏิบติังานของเกษตรกรตามงวดงาน และ Growth Rate 
ของออ้ย และระบบคิวลงออ้ย ตดัออ้ย และขนส่งออ้ย 

- ระบบ GIS (Geographic information system) คือ การวางแผนการส่งเสริม และพฒันาเพิ่มผลผลิต 
ติดตามมาตรฐานการปฏิบติังานของเกษตรกร (ตรวจ Route) ติดตาม ป้องกนั และควบคุมการระบาดของ
โรคแมลงศตัรูออ้ย การบริหารการใหสิ้นเช่ือ การตดัและการขนส่งออ้ยของเกษตรกร 

- ระบบการตรวจติดตาม (Audit) UAV เพื่อการติดตามแปลงออ้ย 
- ระบบงวดงาน และ KPI 

      - การใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัระดบัฟาร์มของเกษตรกร 
- เคร่ืองมือในการเตรียมดินปลูก 
- เคร่ืองมือในการบ ารุงรักษา 

- เคร่ืองมือในการเก็บเก่ียวและขนส่งออ้ย 
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การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information System) เขา้มาใชใ้นงานส่งเสริม ทั้งน้ี เพื่อให้
เกิดความแม่นย  าในการพิจารณาการจ่ายปัจจยัการผลิต การป้องกนัความผิดพลาดในการจ่ายสินเช่ือ รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัโรงงานในดา้นปริมาณผลผลิต ซ่ึงน ามาใชใ้นการส่งเสริมดงัน้ี 

- ก าหนดพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่ว ่างเปล่าที่ยงัไม่ได ้ปลูกออ้ยและมีความเหมาะสมเพื่อจัดท า
แผนงานในการส่งเสริม 

- เก็บขอ้มูลต าแหน่งแปลงและพ้ืนท่ีปลูกออ้ยท่ีมีความถูกตอ้ง สามารถน าไปตรวจสอบได ้โดยนกัส่งเสริม
จะตอ้งเก็บพิกดัของแปลงปลูกออ้ยส่งก่อนการขอรับการส่งเสริม โดยใชเ้คร่ืองวดัพิกดั (GPS) 

- ใชส้ าหรับงานตรวจสอบ (Audit) การใหก้ารส่งเสริมของหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบ 

- ใชใ้นการตรวจติดตามการน าออ้ยเขา้หีบและหน้ีสินของชาวไร่ ซ่ึงมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

- ตรวจสอบความซ ้ าซอ้นของแปลงปลูกออ้ยของเกษตรกรในแต่ละราย 

การน าระบบ MIS (Management Information System) มาใช้เพื่อบริหารและจัดการระบบการส่งเสริม เพื่อให ้
การด าเนินงานของฝ่ายจดัหาวตัถุดิบมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- การใช ้MIS ร่วมกบั GIS ในการวเิคราะห์ความเส่ียงในการส่งเสริม การจ่ายปัจจยัการผลิต 

 และการพิจารณาการส่งเสริม 

- การใช ้MIS ในการสรุปภาพรวมของฝ่ายส่งเสริม เพื่อประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร   

  และก าหนดนโยบาย 

- ใชส้ าหรับการวเิคราะห์การส่งเสริมปลูกออ้ย การสร้างระบบเตือนภยั เพ่ือก าหนดแนวทาง   

   ในการป้องกนัแกไ้ข 

- เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดการปฏิบติังานใหถู้กทิศทางและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 

- พนักงานส่งเสริมสามารถทราบความเคล่ือนไหวของเกษตรกรจากรายงาน เพื่อใช้ในการติดตาม 
การปฏิบติังานของชาวไร่ 

ขั้นตอนการพจิารณาการจ่ายสินเช่ือ โดยใช้ระบบ GIS ร่วมกบั MIS 

1.  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมท าการประชุมและท าสญัญาใหก้บัเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในการส่งออ้ยให้กบัโรงงาน พร้อมวดั
พ้ืนท่ีปลูกออ้ยและเขียนแบบส ารวจการปลูกออ้ย เพื่อเสนอขออนุมติัการส่งเสริม 

2.  ส่งแบบส ารวจการปลูกออ้ย และรูปแปลงท่ีวดัพ้ืนท่ีโดยใช ้Application ของระบบการบริหารจดัการ 
แบบใหม่ท่ีทนัสมยั เพื่อเป็นหลกัฐานในการขออนุมติัการส่งเสริม 

3. ผูอ้  านวยการฝ่ายส่งเสริมพิจารณาการเสนอจ่ายปัจจยัการผลิต และส่งต่อให้กบัฝ่ายสินเช่ือเพ่ือพิจารณา
การจ่ายปัจจยัการผลิต 

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

5. แจง้การอนุมติัการส่งเสริมต่อเจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริม เพ่ือแจง้ใหเ้กษตรกรรับปัจจยัการผลิตตามท่ีอนุมติั 

6. หลงัจากท่ีเกษตรกรรับปัจจยัการผลิต เจา้หนา้ท่ีของฝ่ายส่งเสริมตอ้งท าการตรวจสอบวา่เกษตรกรได้ปลูก
และบ ารุงรักษาออ้ยแลว้หรือไม่ โดยกรอกขอ้มูลแปลงออ้ยและประวตัิการบ ารุงรักษาออ้ยตามแผน
กิจกรรมของแปลง โดยจะมีนักส่งเสริมท่ีรับผิดชอบน าขอ้มูลและรูปถ่ายลงในระบบออนไลน์มายงั
ฐานขอ้มูลของบริษทั เพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณาต่อไป ซ่ึงการน าขอ้มูลลงในระบบออนไลน์น้ีจะตอ้ง
จดัท าทุกสองสปัดาห์ 

2. บริษัท บีอาร์อาร์ โลจสิตกิส์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (“BRLM”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2562 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
3,000,000 บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน ซ่ึง BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.98 โดยด าเนินธุรกิจให้บริการดา้นโลจิสติกส์  
ซ่ึงประกอบดว้ยกิจการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ ทั้งทางบกและทางน ้ า ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ รวมทั้งรับบริการ
น าของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร 
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โครงสร้างบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัน า้ตาลบุรีรัมย์ 
 

 

 

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  -ไม่มี -  
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โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทน า้ตาลบุรีรัมย์ 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทั Holding Company ปัจจุบนัมีบริษทัยอ่ยทั้งหมด 10  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 

77.97* 
(68.72)** 

บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ  ากดั 5.00 99.99 ผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 
(ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ) 

บริษทัยอ่ย N.A.**** 
(0.78)** 

บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั 10.00 99.99 ผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 
(ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ) 

บริษทัยอ่ย N.A.**** 
(0.28)** 

ธุรกจิผลพลอยได้      

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 135.60 99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษทัยอ่ย 6.11* 
(6.84)** 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั *** 170.00  99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล 
 

บริษทัยอ่ย 7.06* 
 (7.98)** 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั 160.00 99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล  (เร่ิมผลิต
ไฟฟ้าเม่ือธนัวาคม 2559) 

บริษทัยอ่ย 0.00* 
 (6.33)**   

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 15.00 99.99 ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์
และเคมี 

บริษทัยอ่ย 0.00* 
(1.72)** 

บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ  ากดั 75.00***** 99.99 ผลิตและจ าหน่ายเยือ่ชานออ้ย
และบรรจุภณัฑช์านออ้ย 

บริษทัยอ่ย N.A.**** 
(5.67)** 

ธุรกจิสนับสนุน      

บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย 
จ ากดั 

70.88 99.99 วจิยั พฒันาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปลกูและ
บ ารุงรักษาออ้ย 

บริษทัยอ่ย  8.86* 
(1.94)** 

บริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์  
แมเนจเมนท ์จ ากดั 

3.00 99.98 ใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ บริษทัยอ่ย N.A.**** 
(0.03)** 

หมายเหตุ :  
* ขนาดของบริษทัยอ่ยต่อขนาดของ Holding Company ค  านวณโดยน ารายไดข้องธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ย หารดว้ยรายไดร้วมปี 2562  
   แทนการใช้วิธีการแบ่งตามขนาดของสินทรัพย์ เน่ืองจากบริษัทเช่ือว่าการใช้รายได้ในการระบุขนาดจะท าให้สามารถแสดงผล 
   การด าเนินงาน และผลตอบแทนการลงทุนจากบริษทัยอ่ยต่าง ๆ ไดใ้กลเ้คียงกวา่ขนาดของสินทรัพย ์
** ขนาดของบริษทัยอ่ยต่อขนาดของ Holding Company ค  านวณโดยใชเ้กณฑสิ์นทรัพย ์โดยน าสินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย 
    หลงัหกัรายการระหวา่งกนัมาหารดว้ยสินทรัพยร์วมของงบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2562 
*** ถือหุน้โดยบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 
****ในปี 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่เร่ิมด าเนินธุรกิจ จึงยงัไม่มีรายไดท่ี้น ามาค านวณขนาดของบริษทัยอ่ยต่อขนาดของ Holding Company ได ้
*****เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 75,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เม่ือเดือนมกราคม 2562 
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3. ประวตัคิวามเป็นมา การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) เดิมช่ือ บริษทั โรงงานน ้ าตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จ ากดั (ไดรั้บ
โอนกิจการมาจากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงงานน ้ าตาลสหไทยรุ่งเรือง) จดทะเบียนก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2506 ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 2 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจโรงงานน ้ าตาลทรายแดง ท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์โดยบริษทัมีพฒันาการ และเหตุการณ์ท่ี
ส าคญัในอดีต ดงัต่อไปน้ี 

ปี เหตุการณ์ทีส่ าคญั 

2506 - ก่อตั้ ง  บ ริษัท  โรงงานน ้ าตาลสหไทย รุ่ง เ รือง  (2506)  จ ากัด  ด้วยทุนจดทะเ บียน 2 ล้านบาท  
มี ก า ลัง ก า รผ ลิต ท่ี ได้ รั บอ นุญาต เ ร่ิ มแรก เ ท่ า กับ  3, 003 ตันอ้อ ยต่ อ วัน  ก ลุ่ มผู ้ ถื อ หุ้ นหลัก 
ในช่วงแรก  ได้แ ก่  ก ลุ่มนายวิ เ ชี ยร  ตั้ งตรง เวช กิจ  ก ลุ่มนายสมชัย  ศิ ริภ าณุมาศ  และก ลุ่ม 
นายพิชยั เหลียงกอบกิจ 

2523 - บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 15 ลา้นบาท 

2529 - กลุ่มนายสมชัย ศิริภาณุมาศ และกลุ่มนายพิชัย เหลียงกอบกิจ ได้ขายหุ้นทั้ งหมดให้กลุ่มครอบครัว 
ตั้งตรงเวชกิจ และเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตน ้ าตาลทรายดิบและ
น ้ าตาลทรายขาวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “กญุแจคู่” 

2533 - ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายโรงงาน คร้ังท่ี 2 ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2533 เพ่ิมก าลงัการผลิตเป็น 7,700 ตนัออ้ยต่อวนั 

2534- 2537 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระอยา่งต่อเน่ือง จนมีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 
- ไดรั้บอนุญาตให้เพ่ิมก าลงัการผลิตเป็น 8,991 ตนัออ้ยต่อวนั ในเดือนตุลาคม ปี 2537 โดยไม่ไดเ้พ่ิมก าลงั
แรงมา้เคร่ืองจกัร  

2539 - ก่อตั้งบริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จ ากดั (“BRD”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพื่อสนบัสนุนดา้นวิชาการและ
การจดัการออ้ย เพ่ือสร้างความมัน่คงดา้นผลผลิต และสร้างชีวติท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย 

- ไดรั้บอนุญาตให้เพ่ิมก าลงัการผลิตเป็น 12,000 ตนัออ้ยต่อวนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2539 โดยไม่ได้เพ่ิม
ก าลงัแรงมา้เคร่ืองจกัร 

2540 - บริษทัเร่ิมประสบปัญหาทางการเงิน จากวกิฤตเศรษฐกิจของประเทศ  

2544 - BRD เร่ิมน าระบบจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information System) และ GIS 
(Geographic Information System) มาใชเ้พ่ือบริหารจดัการการด าเนินงานคร้ังแรกเดือนกรกฎาคม 2544 

2546 - ก่อตั้งบริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSF”) เพ่ือด าเนินกิจการซ้ือขายน ้ าตาล 

2548 - ก่อตั้ง บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) เพื่อรองรับการด าเนินกิจการดา้นพลงังานในอนาคต 
- บริษทัเร่ิมปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ  

2552 - ได้รับอนุญาตให้เพ่ิมก าลงัการผลิตจากเดิม 12,000 ตนัออ้ยต่อวนั เป็น 17,000 ตนัออ้ยต่อวนั ในเดือน
กนัยายน 2552 

- BRD เร่ิมใชร้ะบบน ้ าหยดเป็นคร้ังแรก เพ่ือใหแ้ปลงออ้ยของสมาชิกชาวไร่ไดรั้บน ้ าในปริมาณท่ีเหมาะสม
ต่อการใหผ้ลผลิตสูงสุดของออ้ย 
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- BRD เร่ิมใชร้ะบบไร่ออนไลน์ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 เพ่ือตรวจและติดตามแปลงออ้ยของสมาชิกชาวไร่ 

2553 - บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั ท าสัญญาจะขายสินทรัพย ์และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ ให้แก่ บริษทั 
โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั ตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ ซ่ึงส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลง ดงัต่อไปน้ี 

- BRR โอนพนกังานในฝ่ายผลิต การตลาด และสินเช่ือ ให้แก่ BSF และพนกังานในฝ่ายจดัหาวตัถุดิบ และ
สินเช่ือปุ๋ยยาและอุปกรณ์ ใหแ้ก่  BRD เพ่ือความคล่องตวัในการบริหารบุคลากร และผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ี ใน
ส่วนงานสายปฏิบติัการและสนบัสนุน (ยกเวน้ฝ่ายสินเช่ือ) ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั 
โดยสาเหตุหลกัท่ีโอนบุคลากรไปยงับริษทัในเครือก่อนเน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัในเร่ืองการโอน
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายแต่ใกลร้ะยะเวลาเปิดหีบออ้ย จึงตอ้งโอนยา้ยบุคลากร
เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

- BRR ออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการ 

2554 - BRR จ าหน่ายทรัพยสิ์น รวมถึงใบอนุญาตผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ใหแ้ก่ BSF 

- BRR เปล่ียนเป็นด าเนินกิจการ Holding company ในขณะท่ี BSF ด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล 
- BEC มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์ทั้งน้ีไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. จ านวน8 เมกะวตัต ์
ส่วนท่ีเหลือ 1.9 เมกะวตัตใ์ชภ้ายในโรงงาน และไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 2003(1)/2554 

- ก่อตั้งบริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั (“KBF”) เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรียแ์ละเคมี 
- ก่อตั้งบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั (“BPC”) เพื่อรองรับการขยายการด าเนินกิจการดา้นการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าชีวมวล อนัเน่ืองมาจากการเติบโตของปริมาณออ้ยท่ีเขา้หีบ ซ่ึงส่งผลใหมี้กากออ้ยน ามาเป็นเช้ือเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้ามากข้ึน ทั้งน้ี BPC มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์และไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
กฟภ. จ านวน 8 เมกะวตัต ์

2555 - BRR เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็นจ านวน 320 ลา้นบาท 
- BEC เร่ิมมีการขายไฟฟ้าให ้กฟภ. ในเดือน พฤษภาคม 2555 
- KBF เร่ิมผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์โดยมีก าลงัการผลิตประมาณ 30,000 ตนัต่อปี 
- BRR เขา้ร่วมโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจงัหวดั” ซ่ึงเป็นโครงการของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี ท าให้บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การอบรมความรู้
เก่ียวกบัตลาดทุน การใหค้  าแนะน าจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และโล่เชิดชูเกียรติ เป็นตน้ 

2556 - บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั แปลงสภาพเป็น บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
- BRR เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 676,750,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป  
โดยแบ่งเป็น 

 หุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 180,800,000 หุน้ เสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมในราคามูลค่าท่ีตราไว ้
 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 6,767,500 หุ้น เสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ในราคา 2.70  บาทต่อหุน้ 
 หุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 169,182,500 หุน้ เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 
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- BEC ออกรายการ “พลงัไทยรักพลงังาน” ออกอากาศช่อง TNN วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2556 
- BRD มีจ านวนชาวไ ร่อ้อย เ พ่ิม ข้ึน  872 ร าย  และ มี พ้ืน ท่ีป ลูกอ้อยมาก ข้ึน  8,153.92 ไ ร่ 
ในปีการผลิต 2555/2556 รวมทั้งส้ิน มีชาวไร่ออ้ย 7,133 ราย และพ้ืนท่ีการปลูกออ้ย 129,516.73 ไร่ 

- BRD ส ร้างอากาศยานไร้คนบังคับ  (UAV)  ส าห รับส ารวจไร่อ้อย เสร็จสมบูรณ์  และ เ ร่ิมใช ้
บินจริง เม่ือเดือนมกราคม 2556 สามารถบินส ารวจไดน้าน 20 นาที ท่ีความสูง 300 เมตร 

2557 - BSF ขยายก าลงัการผลิตเป็น 17,000 ตนัออ้ยต่อวนั 
- BEC ออกรายการ “อิเลก็ตะลอน ชีวติมีไฟ” ออกอากาศช่อง ททบ. 5 วนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 
- BRD มีจ านวนชาวไร่อ้อย เ พ่ิม ข้ึน  2,754 ราย และมี พ้ืน ท่ีปลูกอ้อยมาก ข้ึน  38,857.92 ไ ร่  
ในปีการผลิต 2556/2557 รวมทั้งส้ิน มีชาวไร่ออ้ย 9,887 ราย และพ้ืนท่ีการปลูกออ้ย 168,374.65 ไร่ 

- BRR ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 

2558 - ก่อตั้ง บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“BAE”)  ซ่ึงถือหุ้นโดย BRR ร้อยละ 99.99  เพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  

- ก่อตั้ง บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั (“BPP”) เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล  
- ก่อตั้ ง  บริษัท บุ รี รัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ ากัด (“BSP”)  ซ่ึง ถือหุ้นโดย BEC ร้อยละ 99.99   
เพื่อรองรับการด าเนินกิจการพลงังาน 

- มติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาท เพื่อ
รองรับการขยายก าลงัการผลิตเพ่ิมเป็น 23,000 ตนัออ้ยต่อวนัและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
กิจการของบริษทั 

- ไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 ให้ตั้งโรงงาน
น ้ าตาลเพ่ิมอีก 1 แห่ง ในพ้ืนท่ีอ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์มีก าลงัการผลิต 20,000 ตนัออ้ยต่อวนั 

- BRR ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย คิดเป็น 100 คะแนนเตม็  

2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559  ให้ตั้งโรงงาน
น ้ าตาลเพ่ิมอีก 1 แห่ง ในพ้ืนท่ีอ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ มีก าลงัการผลิต 20,000 ตนัออ้ยต่อวนั 

- BEC เปล่ียนรูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. จาก Adder เป็น Feed-in-Tariff เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 
- BRR ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 

- BPP เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็นจ านวน 160 ลา้นบาท จากเดิม 10 ลา้นบาท และมีการปรับ
โครงสร้างภายในกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์โดย BRR เขา้ถือหุน้ร้อยละ 99.99 แทน BEC 

- BRR ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย คิดเป็น 100 คะแนนเตม็  

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

- เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 BRR ไดรั้บเกียรติบตัรรับรองความสามารถทางนวตักรรมและองคก์รนวตักรรม 
(Innovative Organization) จากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
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- เม่ือ 28 ตุลาคม 2559 บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (“BAE”) เปล่ียนช่ือบริษทัและลกัษณะ 
การประกอบธุรกิจ จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล เป็น บริษทั น ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
(“BSC”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย ณ อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ตามท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2559   

- เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ ากดั (“BSP”) เปล่ียนช่ือบริษทัและลกัษณะ 
การประกอบธุรกิจ จากการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล เป็น บริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ ากัด 
(“CSF”) เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย ณ อ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์ตามท่ีไดรั้บอนุมติั
จากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 

- BPP ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 เร่ิมผลิตไฟฟ้า เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559  
- BRR ไดรั้บการประเมินโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2559 อยูใ่น
เกณฑ ์“ดี” คะแนนเฉล่ียคิดเป็น 74%  

- BSF ขยายก าลังการผลิตของเคร่ืองจักรจาก 17,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 24,000 ตันอ้อย 
ต่อวนั เพ่ือรองรับการหีบออ้ยในฤดูการผลิต 2559/60  

- ฤดูการผลิตปี 2558/59 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบเพ่ิมข้ึน 2.06 ลา้นตนั มีจ านวนชาวไร่คู่สัญญาเพ่ิมข้ึน 11,587 
ราย และมีพ้ืนท่ีปลูกออ้ยเพ่ิมข้ึน 189,382 ไร่ 

2560 - BRR เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 676,750,000 บาท เป็นจ านวน 812,100,000 บาท และมีทุนช าระแลว้จ านวน 
812,099,845 บาท เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้กบัผูถื้อหุ้น 
ของบริษทั  

- ส านกังาน ก.ล.ต. อนุมติัให้จดทะเบียนจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์
(BRRGIF) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 และเสนอขายหน่วยลงทุนได้ทั้ งหมดจ านวน 350 ลา้นหน่วย  
ในราคาเสนอขายสุดทา้ยและมูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วยลงทุน 10.30 บาท ซ่ึงมีจ านวนเงินทุนท่ีไดจ้ากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเท่ากบั 3,605 ลา้นบาท และกองทุนดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นวนัแรกในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 

- BRR ได้รับการประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2560  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” จากเกณฑ ์“ดี” ของปีก่อน
หนา้ โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น 87% ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวม 

- BEC ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ในงาน Thailand Energy Awards 
2017 ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน  

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

2561 - ฤดูการผลิตปี 2560/61 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบเพ่ิมข้ึน 3.15 ลา้นตนั ซ่ึงท าไดต้ามเป้าหมายและแผนกลยทุธ์
ของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีจ านวนชาวไร่คู่สญัญาเพ่ิมข้ึน 11,780 ราย และมีพ้ืนท่ีปลูกออ้ยเพ่ิมข้ึน 239,523 ไร่ 

- ลดทุนจดทะเบียนจาก 812,100,000 บาท เป็น 812,099,845 บาท โดยตดัหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จ านวน 155 หุน้ 
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ปี เหตุการณ์ทีส่ าคญั 

- BRR จดัตั้งบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั (“SEW”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตสินคา้
เก่ียวกับบรรจุภณัฑ์ด้านอุปโภคและบริโภค อุปกรณ์ ท่ีท าจากชานอ้อยและเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอ่ืน  
ทั้งจ าหน่ายปลีก-ส่ง น าเขา้และส่งออก ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5 ลา้นบาท และไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
เป็น 75 ลา้นบาท เม่ือเดือนมกราคม ปี 2562 

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

- BRR ได้รับการประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2561  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” จากเกณฑ ์“ดีมาก” ของปี
ก่อนหนา้ โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น 93% ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวม 

- BRR ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น 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 ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวง
พลงังาน  

- BPC ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ในงาน 36th ASEAN 
Ministers on Energy Meeting (36 AMEM) ณ ประเทศสิงคโปร์ 

2562 - BRR ได้รับการประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2562  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น 
95% ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวม ทั้งน้ี บริษทัมีคะแนนอยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลิศ 
ติดต่อกนั 2 ปีซอ้น 

- BRR ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย คิดเป็น 100 คะแนนเตม็ โดยมีผลคะแนนเตม็ 100 เป็นระยะเวลา 4 ปี  

- BRR ไดรั้บคดัเลือกเป็นหลกัทรัพยข์องกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Stock Universe of Thai CG Funds) 
ติดต่อกนั 2 ปีซอ้น ตั้งแต่ปี 2561-2562 

- จดัตั้งบริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (“BRLM”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวมทั้ งประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ ทั้ งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ  

- BPC ได้รับรางวลัชนะเลิศ Energy Globe National Award 2019  ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล 
จาก Mr. Gunther Sucher กงสุลฝ่ายการพาณิชยส์ถานทูตออสเตรียประจ าประเทศไทย โดยรางวลัดงักล่าว 
เป็นรางวลัด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั ซ่ึงจะมอบให้กับโครงการท่ีมีความโดดเด่นด้านแนวปฏิบัติท่ีให้
ความส าคญักบัแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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4. เป้าหมาย(กลยุทธ์) การด าเนนิธุรกจิ 

กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน ทั้งในระยะสั้นและระยาว เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจท่ีไดว้างไว ้

4.1 เป้าหมายระยะส้ัน  
สร้างความมัน่คงด้านผลผลติและสร้างชีวติทีด่แีก่ชาวไร่อ้อย 

บริษทัตั้งเป้าหมายพฒันาผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิต 2-3 ปีขา้งหน้า โดยส่งเสริมการปลูกอ้อยและขยายพ้ืนท่ี
เพาะปลูกกว่า 250,000 ไร่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตกวา่ 3 ลา้นตนั ควบคู่ไปกบัการรักษามาตรฐานคุณภาพออ้ยให้ไดผ้ลผลิตต่อไร่
สูงสุด  

ในฤดูการผลิตปี 2560/61 บริษทัมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 3.15 ลา้นตนั โดยเพ่ิมข้ึนจากฤดูการผลิต ปี 2559/60 ซ่ึงมีออ้ยเขา้
หีบจ านวน 2.2 ลา้นตนั อยูป่ระมาณ 940,000 ตนั ส าหรับพ้ืนท่ีปลูกออ้ย (ปีการผลิต 2560/61) มีพ้ืนท่ีประมาณ 239,523 ไร่ เพ่ิมข้ึนจาก
ฤดูการผลิตปี 2559/60 จ านวน 54,411 ไร่ (ปีการผลิต 2559/60 มีพ้ืนท่ีจ านวน 185,112 ไร่) รวมทั้งมีจ านวนชาวไร่คู่สัญญาในปี 
2560/61 จ านวน 11,780 ราย เ พ่ิม ข้ึนจากปี ก่อนซ่ึง มีจ านวน 11,023 ราย และในด้านคุณภาพอ้อย  ปี  2560/61  
มีค่าความหวานของออ้ย (“CCS.”) อยูท่ี่ 13.71 และมีผลผลิตน ้ าตาลต่อตนัออ้ยท่ี 119.88 กิโลกรัม ต่อตนัออ้ย  

แมว้า่ฤดูการผลิตปี 2561/62 จะประสบภาวะภยัแลง้อยา่งหนกัท าให้มีจ านวนชาวไร่คู่สัญญาลดลงเป็นจ านวน 11,749 ราย 
และมีพ้ืนท่ีปลูกออ้ย 238,074 ซ่ึงลดลงจากปี 2560/61 เล็กนอ้ย แต่ดว้ยการพฒันาและรักษามาตรฐานคุณภาพออ้ย ควบคู่กบั
การให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผลผลิตออ้ยในปีดงักล่าวลดลงไม่มากนักจากปี 2560/61 โดยมีปริมาณออ้ย 
เขา้หีบจ านวน 2.93 ลา้นตนั และมีค่าความหวานของออ้ย (“CCS.”) อยู่ท่ี 13.61 และมีผลผลิตน ้ าตาลต่อตนัออ้ยท่ี 120.54 
กิโลกรัม ต่อตนัออ้ย 

ขยายการลงทุน สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ผลติภัณฑ์ และพฒันาธุรกจิผลพลอยได้  

ตามท่ีบริษทั มีแผนการลงทุนผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
โดยเนน้การส่งออกใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ปัจจุบนัสามารถผลิตเชิงพาณิชยไ์ดต้ั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 ท่ีผ่านมา 
ซ่ึงมีก าลงัการผลิตสูงสุด 1,200 ตนัต่อวนั โดยมีมูลค่าการลงทุนจ านวนทั้งส้ิน 393.75 ลา้นบาท 

ส าหรับธุรกิจพลงังานไฟฟ้าชีวมวล ในปี 2562 บริษทัมีโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งส้ิน 3 แห่ง ไดแ้ก่ BEC, BPC และ BPP 
นอกจากนั้น BPP ไดข้ายไฟฟ้าให้กบัโรงงานน ้ าตาล เพ่ือรองรับก าลงัการผลิตของโรงงานน ้ าตาลท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งรองรับ 
การจ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อีกดว้ย ถา้หาก กฟภ. เปิดรอบการเจรจารับซ้ือไฟฟ้า 

นอกจากนั้น ไดจ้ดัตั้งบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั (“SEW”) เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ ์เคร่ืองใช ้และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานออ้ย รวมทั้งผลิตเยือ่ชานออ้ย ปัจจุบนัไดก่้อสร้างโรงงานข้ึนรูปผลิตภณัฑแ์ลว้เสร็จเม่ือเดือนธนัวาคม 
2562 และจะเร่ิมด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 1 ปี 2563 ซ่ึง SEW มีก าลงัการผลิตบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ยประมาณ  
200 - 250 ลา้นช้ินต่อปี โดยบรรจุภณัฑ์หลกัจะเป็นบรรจุภณัฑ์ส าหรับอาหารและบรรจุภณัฑ์ทางการแพทย ์และ SEW  
ยงัสามารถผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืน ๆ ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้อาทิ บรรจุภณัฑส์ าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งน้ี SEW
ยงัคงมุ่งเน้นท าตลาดในต่างประเทศเป็นหลกั ส่วนโรงงานผลิตเยื่อชานออ้ยนคาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายใน 
ไตรมาส 3 ปี 2563 
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4.2 เป้าหมายระยะยาว  

บริษทัมุ่งมัน่รักษามาตรฐานและความเป็นหน่ึงในด้านการบริหารจดัการและควบคุมคุณภาพผลผลิตออ้ย เพื่อผลิต
น ้ าตาลทราย และผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดใ้หมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะบริษทัเขา้ใจดีวา่วตัถุดิบ คือ ความเส่ียงสูงสุดของธุรกิจ 
ดงันั้น หากมีระบบการบริหารจัดการและควบคุมดูแลได้อย่างมีเสถียรภาพแลว้ จะท าให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจได ้
อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ในดา้นกิจการโรงงานน ้ าตาล บริษทัมีแผนขยายการลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคต ตามสภาวะเศรษฐกิจและ
ความตอ้งการของตลาดในขณะนั้น นอกจากน้ี บริษทัไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑเ์อทานอล และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีสามารถ
ต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจประเภทใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บักลุ่มบริษทัฯ 

4.3 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

การด าเนินธุรกิจขององค์กรให้เติบโตและกา้วหน้าอย่างย ัง่ยืนนั้น นอกจากความเก่งและความสามารถในการท า
ก าไรเพียงอยา่งเดียวคงมิอาจท าให้องคก์รด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน แต่ตอ้งประกอบดว้ยการด าเนินธุรกิจดว้ยหลกัธรรมาภิบาล
และจริยธรรม การดูแลเอาใจใส่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงการเรียนรู้ พฒันาตนเองและคิดคน้ต่อยอดส่ิงใหม่อยูเ่สมอ ดว้ยเหตุน้ี 
กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์จึงมุ่งมัน่พฒันา 5 ดา้นดงัน้ี  

1. การพฒันาบุคลากร  
บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันา กลุ่มบริษทัฯ จึงให้ความส าคญัในทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ทรัพยากรบุคคล ทั้งในดา้นการจดัหาบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน โดยค านึงถึงกระบวนการสรรหาพนกังานจากภายในและภายนอก
องคก์รท่ีมีความสามารถเหมาะสมเขา้มาด ารงต าแหน่ง พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด
อยา่งต่อเน่ือง และการรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความส าคญั อีกทั้งมีการควบคุมให้พนกังานปฏิบติัตามขอ้บงัคบับริษทั และ “คู่มือ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนการท าให้บุคลากรในองค์กรตระหนกัรู้ถึง
ความรับผิดชอบต่อสงัคม และมีส่วนรวมในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ าหนด “นโยบายการพฒันาบุคลากร” ซ่ึงรวบรวมอยูใ่น “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ” ซ่ึงประกาศและน าใชน้โยบายดงักล่าวในปี 2562โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

กลุ่มบริษทัฯ มีแนวทางในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานไดร้ับการพฒันาความรู้ ทกัษะ 
และศกัยภาพ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานทั้ งในปัจจุบนัและในอนาคต เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคลเป็น
สินทรัพยท่ี์มีค่าสูงสุดในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาบุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเน่ืองระยะยาว  
กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและสภาวการณ์ ดว้ยการพฒันาความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ี
จ าเป็นของบุคลากร โดยใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสร้าง 
ความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์ร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากร ส าหรับกลุ่มท่ีเป็นก าลังส าคญัของ
หน่วยงาน หรือ Key Person โดยพิจารณาคดัเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบตัิที่เหมาะสม มีความรู้ความ เช่ียวชาญในงานท่ี
รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการท างานดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ รวมทั้ งมีทศันคติท่ีดีต่อการท างานและต่อองค์กร ซ่ึงฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการไดร่้วมกบัหน่วยงานตน้สังกดัจดัท าแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  
ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้พฒันาท่ีหลากหลาย เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึกอบรมภายในและ
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ภายนอก เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในการพฒันาบุคลากรอย่างแทจ้ริง โดยจดัให้มีการประเมินรายบุคคล ซ่ึงให้ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรือ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระเมิน ตลอดจนด าเนินการติดตามผลกบัผูบ้งัคบับญัชา ปีละ 2 คร้ัง 

กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัต่อการสร้างและเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีจะมารองรับการขยายตวัทางธุรกิจ 
โดยไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาพนกังานกลุ่มผูมี้ศกัยภาพสูง (High Potential Development) โดยคดัเลือกจากกลุ่มท่ีเป็นก าลงั
ส าคญัของหน่วยงาน หรือ Key Person และไดมี้การก าหนดแผนการพฒันารายบุคคลท่ีเหมาะสม (Individual Development Plan : IDP) 
ส าหรับกลุ่มผูมี้ศกัยภาพสูง (High Potential Development) ซ่ึงพนกังานท่ีไดรั้บคดัเลือกจะมีโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพ
ของตนเอง อาทิ การเรียนรู้งานจากฝ่ายต่าง ๆ  ภายในองคก์ร (Rotation) เป็นตน้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานมีเวที
แสดงออกถึงศกัยภาพ โดยมอบหมายโครงการพิเศษท่ีทา้ทาย อาทิ โครงการดา้นการพฒันานวตักรรมเพ่ือตอบสนองการด าเนินธุรกิจ
หรือการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับโครงการท่ีไดรั้บการคดัเลือก ทางกลุ่มบริษทัฯ จะให้การสนับสนุนเพ่ือให้ส่ิงผลิตหรือ
นวตักรรมของพนกังานนั้นสามารถน ามาใชง้านและเกิดประโยชน์ต่อองคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

2. การพฒันาเกษตรกรชาวไร่อ้อย  
ตามวิสัยทัศน์และพนัธกิจท่ีกลุ่มบริษทัฯ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตและสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่อ้อย  

ตามปรัชญา “น ้าตาลสร้างในไร่” ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงไดส่้งเสริมและพฒันาชาวไร่ออ้ยให้มีความรู้ในการบริหารจดัการออ้ย 
ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้ งแต่กระบวนการเพาะปลูก การบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียว รวมถึงความรู้ในการน านวตักรรม
และเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชบ้ริหารจดัการออ้ย และการน าคณะชาวไร่ออ้ยไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน าความรู้
มาต่อยอดและประยุกตใ์ช ้การพฒันาในดา้นน้ีถือเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีสามารถเพ่ิมคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่
ใหแ้ก่เกษตรกร และยงัสามารถลดความเส่ียงในการจดัหาวตัถุดิบและสร้างความมัน่คงดา้นผลผลิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯไดอี้กดว้ย 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีแนวคิดเปล่ียนเกษตรกร เป็น “นักธุรกิจชาวไร่” โดยแนวคิดดงักล่าวมุ่งให้เกษตรกร
สามารถวางแผนและบริหารจดัการในการเพาะปลูกออ้ยและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการสนบัสนุนองคค์วามรู้และ
การส่งเสริมจากกลุ่มบริษทัฯ อย่างใกลชิ้ด เพื่อสร้างให้อาชีพเพาะปลูกออ้ยเป็นอาชีพท่ีมัน่คง สร้างรายไดท่ี้ดี มีความสุข 
ในการท างาน อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และสามารถสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่น  

3. การพฒันางานวจิยั นวตักรรม และเทคโนโลยี 
ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการพฒันางานวิจัย นวตักรรม และ

เทคโนโลยสีมยัใหม่ เพ่ือน ามาพฒันา ปรับปรุง และเสริมศกัยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ และเกษตรกรชาวไร่
ออ้ย กลุ่มบริษทัฯ มีการบริหารจดัการระบบไร่ออนไลน์ (Online) การจดัท าระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) รวมทั้งระบบจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information System) และระบบแผนท่ีแปลงออ้ย GIS (Geographic 
Information System) รวมทั้งน าเทคโนโลยตี่าง ๆ มาใช ้เพื่อส่งเสริมการปลูกออ้ย และตรวจติดตามรายแปลงออ้ยไดต้ามหลกั
วิชาการ รวมทั้งสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อสถานการณ์ นอกจากนั้น ยงัมีงานวิจยัเพื่อป้องกนัและก าจดัโรคพืชและ
ศตัรูพืช อาทิ งานวจิยัการควบคุมการระบาดของโรคและแมลง โดยใชว้ธีิธรรมชาติและมีการเพาะเล้ียงศตัรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน 
เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนกอออ้ย และเช้ือราเขียว เพ่ือก าจดัดว้งหนวดยาว เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการบริหารจัดการการเกษตรด้วย
นวตักรรม เทคโนโลยี และงานวิจยัต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งตามนโยบายเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ของรัฐบาล ท่ีเน้น
เศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 
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4. การพฒันาชุมชนและส่ิงแวดล้อม  
กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่การพฒันาธุรกิจตอ้งท าควบคู่กบัการพฒันาชุมชน และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านการพฒันาชุมชน กลุ่มบริษทัฯ มีพนัธกิจส าคญัในการยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยการพฒันา
ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน จดักิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภณัฑ ์ตลอดจนช่วย
โฆษณาประชาสัมพนัธ์และรับซ้ือสินคา้จากชุมชน เพ่ือจดัท าเป็นของท่ีระลึกของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือมอบในเทศกาลปีใหม่หรือใน
โอกาสต่าง ๆ ทั้ งน้ี เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถด ารงชีพได้อย่างมัน่คงและมีความภูมิใจในตนเอง นอกจากนั้น ยงัพฒันาและ
สนบัสนุนการศึกษาของบุตรหลานและโรงเรียนในชุมชนรอบสถานประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ อีกดว้ย 

ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม กลุ่มบริษทัฯ ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากการจดัการภายในโรงงาน ซ่ึงใส่ใจตั้งแต่
กระบวนการผลิต และการจดัภูมิทศัน์รอบโรงงาน เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัไดจ้ดักิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ชุมชน หน่วยงาน
ราชการทอ้งถ่ิน และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าว เพ่ือความร่วมมือเป็นหน่ึงเดียวกนั และสร้าง
จิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชนร่วมกนั  

5. การพฒันาและบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ี 

กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญัและพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยขอ้มูล
ตามหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเสริมสร้างความเท่าเทียมกนัระหว่างผูถื้อหุ้นทุกราย นอกจากนั้น  
ยงัจดัให้มีระบบการตรวจสอบภายในโดยผูต้รวจสอบอิสระภายในและภายนอกองค์กร เพื่อความถูกตอ้งและความโปร่งใส 
ในการด าเนินกิจการ 

โดยในปี 2562 บริษทัมีความมุ่งมัน่สานต่อการด าเนินตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน ตลอดจนการส่ือสารและ
ประกาศเร่ืองดงักล่าวไปยงัคู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน รวมทั้งไดจ้ดัอบรมให้บุคลากรและรณรงคภ์ายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี ได้เปิดช่องทางการแจ้งขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ (Whistleblowing) เพ่ือรับขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้เสีย  
ผ่านกล่องรับความคิดเห็นและทางไปรษณีย์ ซ่ึงส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาลโดยตรง โดยในปีท่ีผ่านมาไม่ปรากฏ 
ขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้เสีย นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดท้บทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  
ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ซ่ึงประกาศใชใ้นปี 2562 และเผยแพร่คู่มือดงักล่าวบนเวป็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหส้าธารณชนรับทราบดว้ย 

นอกจากนั้น ตามท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 บริษทัไดเ้ตรียมการท่ีจะยื่นต่ออายุ
ภายในส้ินปี 2563 โดยเนน้การระบุความเส่ียงและมาตรการควบคุมตรวจสอบท่ีเหมาะสม เพ่ือยืนยนัถึงการด าเนินงานต่าง ๆ 
ท่ีเป็นการต่อตา้นคอร์รัปชนั  

ทั้งน้ี จากความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัไดรั้บผลประเมิน
ระดบั “ดีเลิศ” หรือ “Excellent” จากโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ติดต่อกนั 2 ปีซอ้น ในปี 2561 และปี 2562) โดยปี 2562 มีระดบัคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 95 
ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

(1) โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ *รายได้อ่ืน ๆ ได้แก่ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ หนีสู้ญได้รับคืน รายได้เงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย
น า้ตาล และดอกเบีย้รับ เป็นต้น 

 

 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้จากการขายและให้บริการ

1.1 รายได้จากการขายน า้ตาลและกากน า้ตาล

1.1.1 น า้ตาล

ในประเทศ

น ้าตาลทรายขาวสีร า 1,144.94 19.42 658.77                     11.27 561.45                         10.97

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ - ในประเทศ 195.91                           3.83

น ้าตาลทรายดิบ - ในประเทศ 259.41                           5.07

รวมรายได้จากการขายน า้ตาลในประเทศ 1,144.94 19.42 658.77                     11.27 1,016.77                         19.87

ต่างประเทศ

น ้าตาลทรายขาว 6.67 0.11                           -                             -   20.34                           0.40

น ้าตาลทรายดิบ 3,114.99 52.83 3207.49                     54.88 2,358.78                         46.10

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ - ต่างประเทศ 188.63                           3.69

รวมรายได้จากการขายน า้ตาลในต่างประเทศ 3,121.66 52.95 3207.49                     54.88 2,567.76                         50.18
รวมรายได้จากการขายน า้ตาล 4,266.60 72.37                3,866.26                     66.15 3,584.53                         70.06
1.1.2 กากน า้ตาล

กากน ้าตาล - ในประเทศ 437.44 7.42 499.28                       8.54 402.74                           7.87

รวมรายได้จากการขายกากน า้ตาลทราย 437.44 7.42 499.28                       8.54 402.74                           7.87
รวมรายได้จากการขายน า้ตาลทรายและกากน า้ตาล 4,704.04 79.79                4,365.54                     74.69 3,987.27                         77.93
1.2.1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 492.14 8.35 556.57                       9.52 478.58                    5,830.50

1.2.2 รายไดจ้ากการขายปุ๋ย 335.51 5.69 370.71                       6.34 316.01                    3,849.95

1.2.3 รายไดจ้ากการขายและบริการอ่ืน ๆ 208.75 3.54 263.15                       4.50 203.25                    2,476.17

รวมรายได้จากธุรกจิเกีย่วเนื่องอื่นๆ 1,036.40 17.58                1,190.43                     20.37 997.85                         19.50
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 5,740.44 97.37                5,555.97                     95.06 4,985.12                         97.43
2. รายได้อื่น ๆ 151.72 2.57 253.05                       4.33 123.31                           2.41

3. ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 3.59 0.06 35.79                       0.61 8.21                           0.16

รายได้รวม 5,895.76 100                5,844.81 100 5,116.64                       100.00

2560 2561 2562
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(2) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน า้ตาล  

ด าเนินการโดยบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”) 

BSF เป็นโรงงานผลิตนํ้ าตาลแห่งแรกของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีอยู่คู่กบัชุมชนเป็นระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ ตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมา BSF มุ่งมัน่ผลิตนํ้ าตาลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และเป็นท่ีพึงพอใจแก่ลูกคา้ ดว้ยเหตุน้ี BSF จึง
พฒันากระบวนการผลิตและจดัจาํหน่ายนํ้ าตาลท่ีมีคุณภาพและไดรั้บการรับรองในระดบัมาตรฐานสากล ซ่ึงผ่านการตรวจ
รับรองระบบบริหารจดัการคุณภาพตาม ISO 9001:2015 มาตรฐานสําหรับระบบบริหารคุณภาพ “QMS” (“Quality 
Management System”) การรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต “GMP” (“Good Manufacturing Practice”) มาตรฐานระบบ
วิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม “HACCP” มาตรฐานอาหารฮาลาลของศาสนาอิสลาม ซ่ึงอนุญาตให้มุสลิม
บริโภคได ้รวมทั้งมาตรฐานการบริหารจดัการการผลิตท่ีไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาทิ Carbon Footprint ซ่ึงเป็นการรับรอง
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากการผลิต และ Water Footprint ซ่ึงเป็นการรับรองดา้นการจดัการการใชน้ํ้ า
อยา่งย ัง่ยนื เป็นตน้  

2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 
BSF สามารถผลิตนํ้ าตาลทราย ซ่ึงจาํแนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริสุทธ์ิของนํ้ าตาลออกเป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ นํ้ าตาลทรายขาวสีรํา (ชั้นคุณภาพท่ี 1 และชั้นคุณภาพท่ี 3) , นํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และนํ้ าตาลทรายดิบ 
ซ่ึงแบ่งเป็นนํ้ าตาลทรายดิบเทกองและนํ้ าตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ ประมาณการผลิตนํ้ าตาล ดงัน้ี นํ้ าตาลทรายขาวชั้น
คุณภาพท่ี 1 จาํนวน 14,363.750 ตนั , นํ้ าตาลทรายขาวชั้นคุณภาพท่ี 3 จาํนวน 17,088.025 ตนั , นํ้ าตาลทรายดิบเทกอง 
306,206.690 ตนั , นํ้าตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ จาํนวน 30,054.800 ตนั , นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ จาํนวน 24,535.050 ตนั
นอกจากน้ี ในกระบวนการผลิตนํ้ าตาลยงัมีผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดท่ี้ BSF สามารถนาํไปจาํหน่ายต่อเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผลิตภณัฑ ์อนัไดแ้ก่ กากนํ้ าตาล (Molasses) กากออ้ย (Bagasses) กากหมอ้กรอง (Filter Cake) และไอนํ้ า (Steam) 

ปริมาณการผลติน ้าตาลทรายจ าแนกแต่ละประเภทของ BSF  

หน่วย : ตัน 

 

  

 

 36,790.08  
 65,562.10   60,138.40  

 45,762.78  
 31,451.78  

 46,378.74  
 38,436.06  

 69,208.61   77,845.30  

 30,054.80  

 148,239.84  
 130,654.18  

 157,113.32  

 254,577.60  

 306,206.69  

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

น า้ตาลทรายขาวสีร า น า้ตาลทรายดิบบรรจกุระสอบ น า้ตาลทรายดิบเทกอง 
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 น า้ตาลทรายดบิ (Raw Sugar)  
นํ้าตาลทรายดิบผลิตจากออ้ยโดยตรง เป็นนํ้ าตาลท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตขั้นตน้โดยกระบวนการเค่ียวและ

ตกผลึกนํ้ าตาล ซ่ึงมีค่าสีสูงกวา่ 1,500 ICUMSA สีจะมีลกัษณะเป็นสีนํ้ าตาลเขม้มีส่ิงสกปรกเจือปนสูง ความบริสุทธ์ิตํ่า 
เ ป็นเกล็ดใสสีนํ้ าตาลอ่อนถึงเข้ม  มีความช้ืนปานกลาง  เกล็ดนํ้ าตาลจะจบัติดกนัไม่ร่วนนํ้ าตาลชนิดน้ีไม่สามารถ
นาํไปบริโภคได้โดยตรง ตอ้งนํานํ้ าตาลไปผ่านกระบวนการ (Reprocess) หรือทาํให้บริสุทธ์ิก่อน เพ่ือผลิตเป็นนํ้ าตาล
ทรายขาวหรือนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ การขนถ่ายนํ้ าตาลทรายดิบจะขนถ่ายในลกัษณะ Bulk เพ่ือจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้
ต่างประเทศ  

นอกจากน้ี นํ้ าตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ หรือนํ้ าตาลทรายดิบคุณภาพสูง (Very High Polarization Sugar: 
VHP) เป็นนํ้ าตาลทรายดิบซ่ึงผา่นกระบวนการทาํใหบ้ริสุทธ์ิบางส่วน ทาํใหสี้ของนํ้ าตาลเป็นสีเหลืองแกมนํ้ าตาล โดยทัว่ไป
จะมีค่าสีอยูร่ะหวา่ง 1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถนาํมาบริโภคไดโ้ดยตรง ในการจาํหน่าย BSF จะนาํผลิตภณัฑน์ํ้ าตาล
ทรายดิบคุณภาพสูงบรรจุในกระสอบและส่งออกไปขายต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาด 50 กิโลกรัม และขนาด 
15 กิโลกรัม  

น า้ตาลทรายขาวช้ันคุณภาพที ่3 (เกรด 3)  
นํ้ าตาลทรายขาวชั้นคุณภาพท่ี 3 (เกรด3) เป็นนํ้ าตาลทรายท่ีผ่านกระบวนการทาํให้บริสุทธ์ิแลว้ และผ่าน

กระบวนการลดค่า บริษทัผลิตนํ้ าตาลทรายขาวเกรด 1 ค่าสีไม่เกิน 200 ICUMSA ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 0.1 เพ่ือจาํหน่ายแก่
ยี่ป๊ัวบริเวณชุมชนพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในจงัหวดับุรีรัมย ์และต่างจังหวดัซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีภาคอีสาน ภาคใต ้และเขต
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งในตลาดธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) และช่องทาง Food Service 

น า้ตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (น า้ตาลรีไฟน์)  

นํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (นํ้ าตาลรีไฟน์) เป็นนํ้ าตาลทรายท่ีผ่านกระบวนการทาํให้บริสุทธ์ิแลว้ และผ่าน
กระบวนการลดค่า บริษทัผลิตนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ค่าสี ไม่เกิน 45 ICUMSA ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 0.1 เพ่ือจาํหน่าย
แก่ยี่ป๊ัวบริเวณชุมชนพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในจงัหวดับุรีรัมย ์และต่างจงัหวดัซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีภาคอีสาน ภาคใต ้และเขต
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งในตลาดธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) และช่องทาง Food Service 

ตารางจ าแนกค่าสี ค่าโพลาไรเซช่ัน และค่าความช้ืนของน ้าตาลแต่ละประเภทของ BSF  

ผลติภัณฑ์น า้ตาลทราย ค่าสี (ICUMSA) ค่าโพลาไรเซช่ัน  (ร้อยละ) ค่าความช้ืน (ร้อยละ) 

นํ้าตาลทรายดิบเทกอง > 1,001 > 96.00 < 0.6 
นํ้าตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ (VHP) 1,000 – 1,500 99.20 - 99.49 < 0.2 
นํ้าตาลทรายขาวชั้นคุณภาพท่ี 3 401 – 1,000 > 99.20 < 0.1 
นํ้าตาลเกรดพรีเมียม  > 1,000 > 99.20 < 0.2 
นํ้าตาลทรายขาวชั้นคุณภาพท่ี 1 < 200 > 99.50 < 0.10 
นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ(นํ้ าตาลรีไฟน์) < 45 > 99.80 < 0.04 
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ผลติภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลติน า้ตาล 
นอกจากผลผลิตนํ้ าตาลท่ีไดจ้ากการผลิตของโรงงานนํ้ าตาลแลว้ โดยทัว่ไปปริมาณออ้ย 14,000 ตนั BSF จะ

สามารถผลิตนํ้ าตาลไดป้ระมาณ 1,600 ตนั และไดผ้ลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ าตาล ไดแ้ก่ กากนํ้ าตาล ประมาณ 600 
ตนั กากออ้ยประมาณ 3,800 ตนั และกากหมอ้กรอง ประมาณ 600 ตนั 

ในฤดูการผลิตปี 2561/62 BSF มีปริมาณออ้ยเขา้หีบประมาณ 2.93 ลา้นตนั สามารถผลิตนํ้ าตาลได ้392,248.315 ตนั  
ซ่ึงผลิตผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดเ้ป็นกากนํ้ าตาลได ้137,477.05 ตนั กากออ้ย 827,792.63 ตนั และกากหมอ้กรอง 107,314.05 ตนั  

 

สัดส่วนผลผลติน ้าตาลและผลติภณัฑ์ผลพลอยได้ 

 
ทั้งน้ี ลกัษณะและการนาํไปใชป้ระโยชน์ของผลิตภณัฑผ์ลพลอยได ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 กากน า้ตาล หรือโมลาส (Molasses) 
เป็นผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากกระบวนการเค่ียวนํ้ าตาล ซ่ึงเป็นส่วนของเหลวท่ีเหลือหลงัจากการแยกเอา

ผลึกของนํ้ าตาลออกแลว้ มีลกัษณะเหนียวขน้สีนํ้ าตาลเขม้ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นนํ้ าตาลซูโครสท่ีไม่ตกผลึก ใน
กระบวนการผลิตนํ้ าตาลทรายจะไดก้ากนํ้ าตาล ประมาณ 38-42 กิโลกรัมต่อปริมาณออ้ยเขา้หีบ 1 ตนั ทั้ งน้ี กากนํ้ าตาล
สามารถนําไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม อาทิ การผลิตแอลกอฮอล์ ยีสต์ ผงชูรส  อาหารสัตว ์
นํ้ าสม้สายชู ซีอ๊ิว และซอสปรุงรส เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั BSF จาํหน่ายกากนํ้ าตาลท่ีผลิตไดใ้ห้แก่อุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 กากอ้อย (Bagasses) 
เป็นผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากกระบวนการหีบออ้ย ประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และ

ไนโตรเจน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งดี เม่ือนาํกากออ้ยไปตากจนแห้ง จะสามารถใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได ้นอกจากจะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงแลว้ยงัสามารถนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละ
เคร่ืองใชจ้ากชานออ้ย กระดาษไมอ้ดั (Fiber Board) แผน่ Particle Board และการผลิตเซลลูโลสไดอี้กดว้ย โดยปัจจุบนั BSF 
จาํหน่ายกากออ้ยให้แก่กลุ่มบริษทัโรงไฟฟ้าในเครือ และรับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหลือจากการจาํหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) มาใชใ้นโรงงานนํ้ าตาลต่อไป 

 

56.51% 
26.78% 

9.39% 

7.33% 

2561/62 

ปรมิาณกากออ้ย ปรมิาณน ้าตาล ปรมิาณกากน ้าตาล ปรมิาณกากหมอ้กรอง 
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 กากหม้อกรอง (Filter cake) 
เป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการกรองนํ้ าออ้ยหลงัจากพกัใสแลว้ กากตะกอนจะมีนํ้ าตาลติด

ออกมาพอสมควร มีสารอาหาร เช่น โปรตีน และแร่ธาตุต่าง ๆ สามารถใชใ้นการปรับปรุงดินได ้เพราะมีความพรุนในตวัจึง
ช่วยการกระจายนํ้ าในดิน นอกจากน้ี ยงัพบวา่สามารถปรับสภาพดินให้ร่วนซุย มีความเป็นกรดลดลง หรือใชแ้กน้ํ้ าท่ีมีสภาพ
เป็นกรดได้ นอกจากกากหมอ้กรองจะใช้เป็นปุ๋ยแลว้ ยงัสามารถนาํไปใชท้าํอาหารสัตว ์หรือผลิตก๊าซชีวภาพได้อีกดว้ย 
ปัจจุบนั BSF จาํหน่ายกากหมอ้กรองใหแ้ก่บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จาํกดั (“KBF”) ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์โดย
ไดใ้ชก้ากหมอ้กรองเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละจาํหน่ายปุ๋ยให้แก่บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จาํกดั
(“BRD”) เพ่ือนาํไปส่งเสริมแก่ชาวไร่ออ้ยในพ้ืนท่ีส่งเสริม เพ่ือใหช้าวไร่ออ้ยไดปุ๋้ยท่ีมีคุณภาพ ทาํใหผ้ลผลิตต่อไร่สูงข้ึน 

 ไอน า้ (Steam) 

เป็นผลพลอยไดท่ี้เกิดจากกระบวนการผลิต ซ่ึงใชป้ระโยชน์ในการขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัร รวมถึงผลิตไฟฟ้า 
ทั้งน้ี BSF มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากไอนํ้ าสูงสุดรวม 18.5 เมกะวตัต์ ซ่ึงปัจจุบนัผลิตไฟฟ้าจริงเฉล่ีย 14.5-15 เมกะวตัต ์
สาํหรับใชภ้ายในโรงงานนํ้ าตาล เพื่อช่วยลดตน้ทุนค่าไฟฟ้า และเป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พ่ือประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทั 

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

จังหวดับุรีรัมย ์และอาํเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ ซ่ึงมีกําลงัการผลิตแห่งละ 20,000 ตนัต่อวนั จากสํานักงาน
คณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย (“สอน.”) โดยโรงงานนํ้ าตาลทั้ง 2 แห่งน้ี จดทะเบียนจดัตั้งในนามบริษทั โรงงาน
นํ้ าตาลชาํนิ จาํกดั (“CSF”) (ซ่ึงเดิมคือ บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั) และบริษทั นํ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จาํกดั (“BSC”) 
(ซ่ึงเดิมคือ บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั)  

สาํหรับ บริษทั โรงงานนํ้ าตาลชาํนิ จาํกดั (“CSF”) ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และสรรหาผูร่้วมทุน โดยเม่ือโรงงานสร้างเสร็จส้ิน จะมีกาํลงัการผลิตท่ี 20,00 ตนัต่อวนั  

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
กลุ่มบริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการผลิตและจัดจาํหน่ายนํ้ าตาลมาเป็นเวลากว่า 57 ปี เพื่อ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษทัฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัท บุรีรัมยว์ิจัยและพฒันาออ้ย จํากัด (“BRD”) เพื่อ
ดาํเนินงานบริหารจดัการวตัถุดิบ โดยส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรชาวไร่ออ้ย เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ทางดา้นธุรกิจ โดยกาํหนดกลยทุธ์ในการส่งเสริมท่ีมุ่งเป้าหมายเห็นผลชดัเจนไปพร้อมกบัการพฒันาบุคลากรและเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ย มีการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ของคุณภาพออ้ยในการเพ่ิมผลผลิต การทดลอง ทดสอบพนัธ์ุออ้ยท่ีให้
ผลผลิตและคุณภาพตา้นทานโรคแมลงศตัรูออ้ย และไวต้อไดดี้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีปลูกของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยจงัหวดั
บุรีรัมย ์มีการบริหารจดัการศตัรูออ้ยโดยใชชี้ววิธี มีการขยายผลและสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ออ้ยให้เขม้แข็งข้ึน
ในเร่ือง      การบริหารจดัการโรคแมลงศตัรูออ้ย มีการพฒันาเคร่ืองมือทางการเกษตรเพ่ือลดรายจ่าย ลดการใชแ้รงงาน 
ส่งเสริมและสนบัสนุนใชน้ํ้ าเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต มีการส่งเสริมการปลูกออ้ยโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จดัการระบบไร่ออ้ยภายใตก้ารส่งเสริมแบบพนัธสัญญา (Contract Farming) การสร้างกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ออ้ยให้เขม้แข็ง
ดว้ยการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ความรู้ในการพฒันาและเพ่ิมผลผลิตในทุกดา้น เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และเพ่ิมทกัษะ 
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เพ่ือนาํความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการผลิตออ้ยของตนเอง อนัจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
ชาวไร่ออ้ย และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ คือ “สร้างความมั่นคงด้านผลผลิตและสร้าง
ชีวติทีด่แีก่ชาวไร่อ้อยฯ” โดยมีการดาํเนินการในหลายรูปแบบดงัน้ี 

1. การส่งเสริมการปลูกอ้อยแบบพนัธสัญญา (Contract Farming) 

Contract Farming 
บริษัทได้จัดทําสัญญากับชาวไร่อ้อยด้วยระบบ Contract Farming เพ่ือส่งเสริมปัจจัยการผลิตและสินเช่ือ  

(เงินเก๊ียว) เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่คงทางดา้นวตัถุดิบและผลผลิต โดยมีการพฒันา Application เพ่ือการบริหารกิจกรรมการผลิต
เป็นรายแปลง เพื่อใหท้ราบตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ของแปลงออ้ยเพ่ือช่วยในการบริหารจดัการแปลงออ้ยให้ตอบสนองต่อผลผลิต
มากท่ีสุด และเช่ือมต่อกับระบบไร่ออนไลน์ มีการบนัทึกกิจกรรมแปลงออ้ยและขอ้มูลของแปลงออ้ย รหัสแปลง ขนาดพ้ืนท่ี 
ลกัษณะรูปแปลงออ้ย ประเภทออ้ย การใชปั้จจยัการผลิต และเงินส่งเสริม เป็นตน้ เพ่ือนาํมาช่วยประกอบการตดัสินใจในการ
บริหารจดัการดงักล่าว 

พืน้ทีส่่งเสริม 
พ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ยของบริษทัส่วนใหญ่อยู่ในรัศมี 40 กม.จากโรงงาน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีการปลูกขา้วมา

ก่อนแต่ไดผ้ลผลิตไม่คุม้ค่า (พ้ืนท่ีนาดอน) จึงมีการปรับตวัและเปล่ียนพ้ืนท่ีมาเพาะปลูกออ้ย ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักล่าวเหมาะสมต่อ
การปลูกออ้ย ประกอบกบัการส่งเสริมในรูปแบบ Contract Farming ท่ีมีการตรวจติดตามและจ่ายปัจจยัการผลิตรายแปลง จึง
ทาํให้ผลการดาํเนินงานทางดา้นส่งเสริมประสบผลสาํเร็จ เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีมีปริมาณเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ย พ้ืนท่ีปลูกและปริมาณ รวมถึงคุณภาพออ้ยท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกปี  

 
พืน้ทีส่่งเสริมส่วนใหญ่ในรัศมี 40 กโิลเมตรรอบโรงงาน 

 
 
 
 
 
 

40 กม. 
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ตารางแสดงจ านวนชาวไร่อ้อยคู่สัญญา พืน้ทีป่ลูกอ้อย และปริมาณอ้อยทีน่ าเข้าหีบ 

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

จ านวนชาวไร่(ครอบครัว) 11,587 11,023 11,780 11,749 10,253             11,000

พ้ืนท่ีปลูก (ไร่) 189,381.90 185,112.91 239,523 238,074 197,568.76     200,000

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ(ตนั) 2,060,649.65 2,212,736.63 3,154,586.44 2,931,277.02 1,800,000       3,000,000

คุณภาพออ้ย (CCS.) 13.45 13.18 13.71 13.61 13.60 13.70

น ้าตาล/ตนัออ้ย 117.06 112.59 119.88 120.54 120.00 122.00

หมายเหตุ  :  -  ปีการผลิต 2562/63  เป็นการคาดการณ์เน่ืองจากอยูใ่นช่วงการหีบออ้ย ทั้งน้ี 

    ปริมาณออ้ยลดลง เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ แต่ยงัเพียบพอกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

-  ปีการผลิต 2563/64 เป็นเป้าหมายการด าเนินงาน

รายการ
ปีการผลิต

 

2. การให้การส่งเสริมและตรวจตดิตามระดบัรายแปลง 

บริษทัไดค้ดัเลือกบุคลากรเพ่ือทาํหนา้ท่ีให้คาํแนะนาํในการผลิตออ้ยท่ีเรียกวา่ “นกัวิชาการส่งเสริมเพ่ิมผลผลิต” 
(“นกัวชิาการฯ”) ใหบ้ริการแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยในดา้นการบริหารจดัการปัจจยัการผลิตและการผลิตออ้ย ตั้งแต่เร่ิมปลูก
จนกระทัง่ถึงการเก็บเก่ียว ซ่ึงทุกขั้นตอนลว้นแลว้แต่มีความสาํคญั มีการจดัตั้งสาํนกังานเขตส่งเสริมในพ้ืนท่ีส่งเสริมของบริษทั
กวา่ 16 เขตส่งเสริมกระจายตามพ้ืนท่ีท่ีปลูกออ้ย เพ่ือใกลชิ้ดกบัเกษตรกรในทุกพ้ืนท่ี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นศูนย์
เรียนรู้ในการผลิตออ้ย การตรวจติดตามกิจกรรมของเกษตรกรเป็นขั้นตอนในการปฏิบติังานขั้นตอนหน่ึง เพ่ือท่ีจะใหบ้ริษทั
สามารถเขา้ถึงสถานะของแปลงออ้ย ระดบัการเจริญเติบโตของออ้ย เพื่อท่ีจะสามารถดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที 
โดยใชก้ารตรวจกิจกรรมแปลงของพนกังานซ่ึงตรวจตามเส้นทาง (Route) ของแปลงออ้ย เพื่อให้ทุกแปลงไดรั้บการตรวจ
อย่างครบถว้น โดยมีรอบการตรวจท่ีแน่นอน ในขณะท่ีทาํการตรวจแปลงจะบันทึกสถานะแปลงผ่านแอปพลิเคชัน 
(Application) และนาํขอ้มูลเขา้ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อนาํไปประมวลผลแบบโดยทนัที หรือ Real-Time แบบรายคน
ใหก้บัผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลสถานะแปลงออ้ยนั้น ๆ เพ่ือการจดัการต่อไป  

Route System 
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3. ให้การส่งเสริมตามช่วงการเจริญเตบิโตของอ้อย (Growth Phase) 
ระยะการเจริญเติบโตของออ้ยแบ่งเป็น 4 ระยะ ซ่ึงแต่ละระยะมีความตอ้งการปัจจยัการผลิตและการจดัการท่ีแตกต่างกนั 

เพื่อให้การจดัการและการบริหารปัจจยัการผลิตไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด การติดตามงานและการส่งเสริมจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
ระยะของการเจริญเติบโตของออ้ย เช่น การสาํรวจเปอร์เซ็นตก์ารงอกช่วง 45 วนั การตรวจนบัจาํนวนหน่อ จาํนวนลาํออ้ย ช่วงอายุ
ออ้ย 4-5 เดือน และการประเมินผลผลิตและคุณภาพออ้ยช่วงออ้ยอายุ 11-12 เดือน นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีการกาํหนดกิจกรรมท่ี
จะตอ้งแนะนาํ ตรวจสอบ ติดตามการดาํเนินงานของชาวไร่ออ้ย ตั้งแต่การบาํรุงรักษา เช่น การใส่ปุ๋ย และการกาํจดัวชัพืช เป็นตน้ ทั้งน้ี 
เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยเข้าใจสรีระของอ้อย เพื่อการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เข้าใจธรรมชาติและ 
ความตอ้งการของออ้ยแต่ละช่วงอาย ุสามารถตรวจสอบหรือสอบกลบักิจกรรมท่ีทาํไป และเพื่อท่ีจะประเมินผลผลิตและคุณภาพออ้ย 
รวมถึงเกษตรกรจะตอ้งเขา้ใจถึงระยะ Growth Phase ของออ้ย เพื่อนาํไปจดัการออ้ยใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

4. สร้างระบบบริหารจดัการทีมุ่่งเน้นความส าเร็จและยัง่ยนืของเกษตรกร 

บริษทัให้ความสําคญัในการบริหารจัดการวตัถุดิบ เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีมีทั้ งปริมาณและคุณภาพเป็นส่ิงท่ีสร้างผล
ประกอบการให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยรวมถึงโรงงานนํ้ าตาลท่ีเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจการจดัหาวตัถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอต่อ
กาํลงัการผลิตของโรงงานเป็นเร่ืองสาํคญั ซ่ึงพ้ืนท่ีการปลูกออ้ยในรัศมีไม่เกิน 40 กม.จากโรงงานนั้นเป็นระยะการส่งเสริมท่ีสร้าง
ความยัง่ยืนทั้งชาวไร่ออ้ยและโรงงาน เน่ืองจากเป็นระยะท่ีสามารถควบคุมการให้บริการและลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งได ้ทั้งน้ี 
เพ่ือให้เกิดการพฒันาดา้นผลผลิตและคุณภาพ และเพื่อความยัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของบริษทัท่ีจะพฒันาชาวไร่ออ้ยใน
พ้ืนท่ี 40 กม. รอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่ท่ีสูง และมีคุณภาพดีดว้ยหลกัวิชาการและความรับผิดชอบต่อชาวไร่ออ้ย พฒันา
ระบบบริหารงานการจดัการเพ่ือความมัน่คงของผลผลิตและผลกาํไรของชาวไร่ออ้ย พฒันานวตักรรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพขององคก์ร
และชาวไร่ออ้ย ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและชาวไร่ออ้ยให้เติบโตมัน่คงไปพร้อมกนั และเพ่ือให้ชาวไร่ออ้ยสามารถพฒันา
เพ่ิมผลผลิตไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดกระบวนการ ในการส่งเสริมกลยทุธ์และวิธีการทาํงาน รวมทั้งกรอบเวลา
การปฏิบติังานให้แก่บุคลากรและเกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีชดัเจน เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ในการน้ีจึงมีการกาํหนด
ตน้แบบ “บุรีรัมยโ์มเดล” (Buriram Model) เพื่อกาํหนดทิศทางของรูปแบบการดาํเนินงานของชาวไร่ออ้ยของบริษทั ซ่ึงโมเดล
ดงักล่าวประกอบไปดว้ย 
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- นํ้าตาลสร้างในไร่ 
- สร้างการรวมกลุ่ม “ระบบกลุ่มนกัธุรกิจไร่ออ้ยเขม้แขง็”  
- ใชร้ะบบบริหารจดัการ MIS และใชเ้ทคโนโลย ีGIS เพื่อพฒันาศกัยภาพการผลิต 
- ระบบตรวจติดตามออ้ยรายแปลงทุกแปลง ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในตาํแหน่งนั้น ๆ 

สูงสุด (x,y Coordinate) 
- เนน้การพฒันาบุคลากรและนกัธุรกิจไร่ออ้ย เพ่ือให้ทุกคนทาํงานอย่างมีความรู้โดยกาํหนดผลลพัธ์

และวางแผนงานร่วมกนั ซ่ึงในการพฒันาทรัพยากรบุคคลนั้นไดพ้ฒันาทั้งในส่วนบุคลากรของบริษทั
และเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ควบคู่กนั เพื่อใหส้ามารถ ดาํเนินงานพฒันาเพ่ิมผลผลิตไปในทิศทางเดียวกนั 
 

5. สร้างความสัมพนัธ์และการมส่ีวนร่วมระหว่างเกษตรกรและบริษัท 

จากความมุ่งมัน่ในการสร้างความมัน่คง และการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย ในปี 2561 บริษทัมี
แนวคิดท่ีจะเปล่ียนจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ย เป็น “นักธุรกิจไร่ออ้ย” เพื่อสร้างแนวคิดการพฒันาการผลิตออ้ย พฒันาเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ยใหเ้ป็นนกัธุรกิจไร่ออ้ย ท่ีเป็นเลิศดา้นการบริหารจดัการรู้ตน้ทุน รู้ค่าใชจ่้าย รู้การจดัการท่ีเหมาะสม และสามารถพฒันา
อาชีพของตนเองได ้ทั้งน้ี เพ่ือให้อาชีพการทาํไร่ออ้ยเป็นอาชีพท่ีมัน่คง สร้างรายได ้และสร้างความสุข เป็นอาชีพท่ีน่าภาคภูมิใจ
และส่งต่ออาชีพแก่ทายาทได ้

นอกจากนั้น บริษทัมีช่องทางส่ือสารเพ่ือประชาสัมพนัธ์ข่าวสารสําคญั และกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ให้แก่เกษตรกร
ชาวไร่ออ้ย อาทิ ทางวิทยปุระชาสัมพนัธ์คล่ืน FM 92.0 MHz เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  เฟซบุ๊ก (Facebook) ป้ายประกาศ และ
วารสาร เป็นตน้ 

 

6. การท างานวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่ศักยภาพในการผลติอ้อย 
บริษทัมุ่งเน้นการสร้างองคก์รท่ีเป็นเลิศดา้นวิชาการและการบริหารจดัการ เพ่ือสร้างความมัน่คงดา้นผลผลิตและเพ่ือ

ความเป็นอยูท่ี่ดีอยา่งย ัง่ยนืของชาวไร่ออ้ย มีการพฒันาการผลิตดว้ยหลกัวิชาการ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ทั้ง
ในรูปแบบการฝึกอบรม การสาธิต รวมถึงการจดักิจกรรมสัมมนา การทาํกิจกรรมเวิร์กชอป (Work Shop) เพ่ือสร้างความร่วมมือ
และกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่คงด้านวตัถุดิบ โดยไดว้างแผน
พฒันาบุคลากรและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย  ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั รวมทั้งจดัการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อนาํความรู้ เทคนิคและวธีิการมาปรับใช ้เพื่อการพฒันาและเพ่ิมผลผลิตต่อไป  
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6.1 การบริหารงานส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
บริษทัไดพ้ฒันาระบบการบริหารจดัการภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS (Management Information 

System) รวมกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System) ผ่านระบบ Online มีการ
บนัทึกกิจกรรมผา่น Application ท่ีสามารถทราบขอ้มูลไดท้นัที (Real-Time) เพื่อใชบ้ริหารจดัการผลผลิตออ้ยของเกษตรกร
ใหมี้ประสิทธิภาพ จากการใชต้น้ทุนและทรัพยากรของตาํแหน่งแปลง (Coordinate) นั้น ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม สาํหรับแปลง
ออ้ยกวา่ 10,000 แปลง ในทุก 15 วนั จะมีการออกตรวจแปลงและบนัทึกขอ้มูลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเบิกปัจจยัการผลิต 
การบันทึกกิจกรรมซ่ึงจะบนัทึกลงบนระบบ MIS ทั้ งหมด เพ่ือนาํขอ้มูลมาประมวลผลเพ่ือให้ทราบสถานะของแปลง
สาํหรับประกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการแปลงออ้ยทุกแปลงใหมี้ผลผลิตตามเป้าหมาย 

ระบบจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศแบบ MIS (Management Information System) 

 

 

6.2    การทดสอบและคดัเลอืกพนัธ์ุอ้อยทีเ่หมาะสม 
บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานวจิยัข้ึนเพื่อทดลองและทดสอบพนัธ์ุออ้ย เพื่อเป็นการพฒันาองคค์วามรู้และคดัสรรพนัธ์ุ

ออ้ยท่ีให้ผลผลิตและความหวานสูงเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีเพาะปลูกของจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกออ้ยนั้นค่อนขา้งมีความ
แตกต่างกนัตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละสถานท่ี จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งคดัเลือกพนัธ์ุออ้ยท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี 
ซ่ึงแตกต่างกนัทั้งเร่ืองดินและสภาพความสูงตํ่าของพ้ืนท่ี การคดัสรรพนัธ์ุออ้ยท่ีเหมาะนั้นมีความสาํคญัต่อผลผลิตท่ีจะไดรั้บ 
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และเพื่อพฒันาผลผลิต การคดัเลือกและทดสอบพนัธ์ุออ้ยจึงจาํเป็นตอ้งทาํควบคู่กบัวธีิการเพ่ิมผลผลิตอ่ืน ๆ ตามหลกัวิชาการ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาของบริษทั โดยบริษทัได้เขา้ร่วมกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตและทดสอบพนัธ์ุออ้ย อาทิ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เปล่ียนพนัธ์ุออ้ยพนัธ์ุใหม่ทุก 4-5 ปี 

6.3    การวจิยัพฒันาเพิม่ผลผลติ 
บริษทัมีการวิจยัเพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตออ้ย โดยการทดลองและวิจยัเพื่อหาวิธีการและแนวทางท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืของผลผลิตและสร้างชีวติท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย และยงัมีการพฒันานวตักรรมและวธีิการใหม่ ๆ 
รวมทั้งมีการทดลองและวจิยัเพื่อหาแนวทางพฒันาการเพ่ิมผลผลิตและการทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีใชเ้พ่ิมผลผลิตก่อนท่ี
จะส่งต่อใหแ้ก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

6.4    การพฒันาส่งเสริมปรับปรุงดนิและปุ๋ ย 
พ้ืนฐานของการเพาะปลูกออ้ยมีปัจจัยหลกัท่ีสําคญัอย่างมากคือ การพฒันาคุณภาพและความสมดุลของดิน 

นอกจากเป็นวสัดุท่ีใชเ้พาะปลูกออ้ยแลว้ ดินยงัทาํใหร้ากออ้ยยดึเกาะและใชป้ระโยชน์ในการดูดซบัธาตุอาหาร ทั้งน้ี บริษทั
ไดพ้ฒันาสูตรปุ๋ยท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพดินของพ้ืนท่ีปลูกออ้ยแต่ละพ้ืนท่ีของบริษทั โดยใชข้อ้มูลการวิเคราะห์ดินจาก
ตวัแทนของทุกพ้ืนท่ีท่ีปลูกอ้อย เพ่ือกาํหนดสูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสมกับดินของจังหวดับุรีรัมย ์การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตาม
เป้าหมายผลผลิตรายแปลง เพราะคุณสมบติัของดินรายแปลงมีความแตกต่างกนั จึงตอ้งมีวธีิการจดัการท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

โดยเกษตรกรสามารถเก็บตวัอยา่งดินเพื่อวเิคราะห์ไดด้ว้ยตนเองจากการฝึกอบรมของบริษทั เช่น การวดัค่า pH การแยก
ประเภทเน้ือดินและกลุ่มดิน เป็นตน้ ส่วนตวัอย่างดินท่ีเหลือจะส่งให้กับห้องปฏิบัติการ (Lab) ของสํานักงานออ้ย เพื่อ
ตรวจหาธาตุอาหาร จากนั้นจะนาํผลการวเิคราะห์มาประมวลผลการเพ่ิมผลผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมายเป็นรายแปลง และนาํมา
เป็นฐานขอ้มูลเพื่อประมวลผลในระบบ GIS และใช้สําหรับการบริหารจดัการในภาพรวมของบริษทัท่ีแม่นยาํและมี
ประสิทธิภาพต่อไป  

นอกจากนั้น ไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนั (Application) เพื่อใหเ้กษตรกรใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจท่ีสะดวกและ
รวดเร็วและใหบ้ริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จาํกดั เป็นผูผ้ลิตปุ๋ยใหก้บัเกษตรกรชาวไร่ออ้ย โดยปัจจุบนัมีปุ๋ยจาํนวน 2 สูตรคือ 18-8-
18 และ 22-8-18 และไดพ้ฒันาองคค์วามรู้และเผยแพร่ใหเ้กษตรกร ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาปรับปรุงดิน โดย
ส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีเพ่ือใหอ้อ้ยไดใ้ชปุ๋้ยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.5    การพฒันาระบบน า้และการส่งเสริมการใช้น า้ในไร่อ้อย 
บริษทัไดพ้ฒันาและส่งเสริมการใช้นํ้ าในไร่ออ้ยในทุกรูปแบบโดยมีเกษตรกรผูใ้ช้นํ้ าในการเพ่ิมผลผลิตออ้ย

เพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงในปี 2561/62 มีพ้ืนท่ีใชน้ํ้ ากวา่ร้อยละ 18.11 ซ่ึงนํ้ าเป็นปัจจยัสาํคญัอนัดบัตน้ท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาเพ่ิม
ผลผลิต เน่ืองจากพ้ืนท่ีปลูกออ้ยของจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีไม่มีระบบชลประทาน การเพาะปลูกส่วนใหญ่
จึงอาศยันํ้ าฝนเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงทาํใหไ้ม่สามารถพฒันาเพ่ิมผลผลิตไดต้ามเป้าหมาย จึงทาํใหต้อ้งส่งเสริมและพฒันาการใช้
นํ้ าของเกษตรกรใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีและแหล่งนํ้ าท่ีมี รวมถึงจดัหาแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียตํ่าของสาํนกังานคณะกรรมการออ้ย
และนํ้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิมทางเลือกและช่วยเหลือดา้นปัจจยัการผลิต ทั้งวสัดุอุปกรณ์ระบบนํ้ า และ
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือนํานํ้ าใต้ดินมาใช้ ในกรณีท่ีเกษตรกรไม่มีแหล่งนํ้ าธรรมชาติหรือบ่อนํ้ าของตนเอง ทั้ งน้ี  
เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และพฒันาเพ่ิมผลผลิตโดยไม่ตอ้งรอฝนเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะทาํให้ผลผลิตออ้ยของบริษทัเพ่ิมข้ึนทุกปี 
อีกดว้ย 
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6.6    การบริหารโรคและแมลงศัตรูอ้อย 
กระบวนการพฒันาเพ่ิมผลผลิตออ้ย จะสําเร็จไดโ้ดยการบริหารจดัการโรคและแมลงศัตรูออ้ยท่ีดี และทันต่อ

สถานการณ์การทาํลายท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อดา้นปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ซ่ึงการทาํลายของ
โรคและแมลงศตัรูออ้ยในแต่ละปีจะแตกต่างกนัไปตามสภาพอากาศและระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงบริษทัเตรียมความพร้อม
เร่ืองดังกล่าวโดยการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูออ้ย เพื่อทําหน้าท่ีในการบริหารจัดการแบบ
ผสมผสาน และเน้นการสาํรวจเพื่อทราบสถานการณ์และประเมินการทาํลายและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งวิเคราะห์
สภาพการและแนวโน้มความรุนแรงของโรคและแมลงศัตรูอ้อย โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจและสภาพอากาศ และมีการ
เพาะเล้ียงศตัรูธรรมชาติเพื่อควบคุมโดยชีววิธี (Bio-Control) เช่น การใชแ้ตนเบียนโคทีเซีย (Cotesia flavipes) กาํจดัหนอน
กออ้อย การเพาะเล้ียงเช้ือราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกําจัดด้วงหนวดยาว การขยายเช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.) เพื่อป้องกนัและกาํจดัโรครากเน่า รวมทั้งไดอ้บรมใหค้วามรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรโดยการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรให้เขม้แข็ง เพื่อผลิตและขยายเช้ือราท่ีเป็นประโยชน์และแมลงศตัรูธรรมชาติ ทั้งน้ี 
เพื่อให้เกษตรกรตระหนกัถึงความสําคญัของงานอารักษข์าพืช รู้วิธีการท่ีจะจดัการกบัแปลงออ้ยของตนเอง และสามารถ
บริหารจดัการแปลงออ้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

แมลงศัตรูธรรมชาตแิละเช้ือราทีเ่ป็นประโยชน์ในการป้องกนัและก าจดัโรคและแมลงศัตรูอ้อย 

 
 
 
 

Cotesia flaviopes                           Metarhizium  anisopliae                         Trichoderma  spp. 
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การสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารศัตรูอ้อยแบบครบวงจร 

 

6.7    การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
บริษทัเนน้การส่งเสริมเพ่ิมผลผลิตให้กบัเกษตรกร โดยใชห้ลกัวิชาการนาํหน้าการส่งเสริม ดงันั้นการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ในการผลิตออ้ย จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งเล่ียงไม่ไดซ่ึ้งการท่ีจะถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้น จะตอ้งมีเคร่ืองมือและกระบวนการท่ีดีและเหมาะสม  จึงจะสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่าง ๆ 
ได ้โดยในปี 2561 มีการดาํเนินการ ดงัน้ี 

6.7.1 การจดัอบรมและสาธิตการพฒันาเพิม่ผลผลติ 

 การพฒันาบุคลากร 
บุคลากรของบริษทัเป็นกลไกและเคร่ืองมือการทาํงานท่ีทาํให้การส่งเสริมและการพฒันาดา้นการผลิต

ออ้ยประสบผลสาํเร็จ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ดูแล ควบคุมและกาํกบักิจกรรมตั้งแต่การปลูก และการบาํรุงรักษาออ้ย และสาํหรับ
การพฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ยให้ประสบผลสําเร็จจะตอ้งดาํเนินการให้ความรู้ เพ่ิมทกัษะการผลิตออ้ยให้กบัพนักงาน
ควบคู่ไปดว้ย เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถเพียงพอท่ีจะถ่ายทอดหรือให้คาํแนะนาํแก่เกษตรกร ทั้งน้ี เพื่อเป็นการ
สร้างองคค์วามรู้และเพ่ิมทกัษะในการผลิตออ้ย บริษทัได้อบรมให้ความรู้กับบุคลากรของบริษทั เช่น พ้ืนฐานสรีระวิทยา
ของออ้ย และการอบรมโครงการ “30 ตนัต่อไร่ เราทาํได”้ ซ่ึงเป็นการอบรมการทาํธุรกิจอยา่งมีเป้าหมาย  
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การอบรมเพือ่พฒันาบุคลากรของบริษทั 

 

 การพฒันาเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
บริษทัไดส้ร้างกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเขม้แข็งข้ึน เพื่อให้เกษตรกรสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจดัการ 

และการพฒันาดา้นผลผลิต เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการผลิตออ้ย ทั้งน้ี เพ่ือให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ยไดรั้บความรู้
และนวตักรรมใหม่ ๆ ในการผลิตออ้ยตลอดเวลา บริษทัจึงไดพ้ฒันารูปแบบการอบรมให้หลากหลาย ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้ 
การฝึกอบรมสาธิตการพฒันาเพ่ิมผลผลิต การจดังาน Field Day เพื่อใหค้วามรู้และใหช้าวไร่ออ้ยไดส้มัผสักบัการผลิตจริง รวมถึงการ
ใหเ้กษตรกรเขา้ถึงนวตักรรมใหม่ ๆ  
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีงาน Field day 
 

 

นอกจากนั้น บริษทัยงัมีการพฒันาเกษตรกรในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การสัมมนาหัวหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ย และ
การสัมมนานกัคีบมือ 1 เพื่อปรับทศันคติท่ีดีระหว่างบริษทัและเกษตรกร และเป็นการสร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ี ใหเ้ห็นความสาํคญัของหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย อนัจะส่งผลให้การผลิตออ้ยไดป้ริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายท่ี
กาํหนด 
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การท ากจิกรรมพฒันาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยเข้มแข็ง ปี 2562 

 

 
6.7.2    การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์การพฒันาคุณภาพอ้อย 
การพฒันาดา้นการผลิตและกระบวนการผลิตออ้ย รวมทั้งมีการพฒันาในเร่ืองการเก็บเก่ียว ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่

การคดัเลือกพนัธ์ุออ้ยท่ีให้ค่าความหวานสูง เม่ือเก็บเก่ียวตามอายแุละประเภทของออ้ย การตดัออ้ยตามลาํดบัความสุกแก่และ
ประเภทของออ้ย (ออ้ยตน้หีบ กลางหีบและปลายหีบ) เพ่ือใหอ้อ้ยสะสมนํ้ าตาลและมีคุณภาพสูงสุด การให้ความสาํคญักบัการ
ตดัออ้ยคุณภาพ โดยให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและประชาสัมพนัธ์เพ่ือกระตุน้ให้ชาวไร่ออ้ยตดัออ้ยให้ไดคุ้ณภาพ การให้
รางวลัเพื่อตอบแทนท่ีให้ความสําคญั ทุ่มเทเสียสละ และร่วมมือกันทาํงานในการพฒันาคุณภาพออ้ย รวมถึงช้ีให้เห็น
ผลกระทบจากการนาํออ้ยคุณภาพตํ่าเขา้สู่กระบวนการผลิต นอกจากนั้น มีการใหค้วามรู้แก่หัวหนา้กลุ่มเขม้แข็ง คนตดัออ้ย
และพนกังานขบัรถคีบในช่วงท่ีตดัออ้ยอีกดว้ย 
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6.8    การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 
นอกเหนือจากท่ีมีการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิตแลว้ ยงัมีการจัดทาํส่ือส่ิงพิมพ์ เพ่ือ

ประชาสัมพนัธ์และใชเ้ป็นส่ือในการนาํเสนอและทาํความเขา้ใจเร่ืองกิจกรรมต่าง ๆ กบัชาวไร่ออ้ยอีกดว้ย โดยจดัทาํส่ือ
ความรู้ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการผลิต รวมทั้งให้มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจ
ในการผลิตออ้ยใหก้บัเกษตรกรในทุกดา้น  

 

 
นอกจากนั้น BSF ยงัไดป้รับปรุงรางหีบ โดยปัจจุบนัใชเ้ป็นระบบรางหีบคู่และเพ่ิมหมอ้ตม้เพ่ือรองรับการเพ่ิมกาํลงั

การผลิต และเพื่อรักษาความหวานและคงกล่ินหอมจากนํ้ าออ้ย ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเด่นของนํ้ าตาลของกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์
BSF จึงให้ความสาํคญัในเร่ืองคุณภาพออ้ยท่ีเขา้หีบ โดยเนน้การใชอ้อ้ยสดในการผลิตนํ้ าตาล ทั้งยงัมุ่งเนน้การซ่อมบาํรุง
เคร่ืองจกัรใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใหส้ามารถผลิตนํ้ าตาลไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้ทนัต่อออ้ยท่ีรอเขา้กระบวนการหีบ ซ่ึงเป็น
ปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหผ้ลผลิตนํ้ าตาลต่อตนัออ้ยของ BSF มีประสิทธิภาพสูงกวา่ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมนํ้ าตาลทัว่
ประเทศ  

7. การเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์ 
กลุ่มบริษทัฯ ได้เร่ิมผลิตนํ้ าตาลทรายขาว และนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ เพ่ือจัดจาํหน่ายสู่ตลาดทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงราคานํ้ าตาลทรายขาวในตลาดโลกมีราคาซ้ือขายท่ีสูงกว่าราคานํ้ าตาลทรายดิบ ส่วนตลาดในประเทศราคา                    
จาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิมีราคาสูงกว่าราคานํ้ าตาลทรายขาว  ผ่านช่องทางจาํหน่ายท่ีหลากหลาย  เช่น ตวัแทนจาํหน่าย
ยี่ป๊ัว, ห้างคา้ปลีกสมยัใหม่, กลุ่มอุตสาหกรรม และ กลุ่มร้านอาหารเคร่ืองด่ืม อีกทั้งกลุ่มบริษทัฯ ยงัให้ความสาํคญัในการพฒันา
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สินคา้และบรรจุภณัฑท่ี์ตอบสนองตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดว้ยการนาํนํ้ าตาลสีรําธรรมชาติมาบรรจุลงบรรจุภณัฑ ์ขนาด 
25 กิโลกรัม ท่ีสามารถขนส่งและลงสินคา้ได้สะดวกมากข้ึน เป็นอีกทางเลือกให้ผูป้ระกอบการร้านค้าท่ีมีปริมาณการใช้
ระดับกลาง ภายใตต้ราสินคา้ “กุญแจคู่” รวมทั้ งยงัมีแผนการผลิตนํ้ าตาลบรรจุขวด โดยนํานํ้ าตาลสีรําธรรมชาติและนํ้ าตาล
ทรายขาวบริสุทธ์ิมาบรรจุ ภายใตต้ราสินคา้ “BRUM” เพ่ือจาํหน่ายไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคและร้านอาหารเคร่ืองด่ืม โดยกระจายสินคา้
ผา่นช่องทางตวัแทนจาํหน่าย หา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ และร้านคา้ส่งในส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ 

8. การสร้างความพงึพอใจและรักษาความสัมพนัธ์อนัดกีบัลูกค้า 
กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้พฒันาการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งจดั

สาํรวจรับฟังขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนจากกลุ่มลูกคา้  เพ่ือนาํมาปรับปรุงพฒันาคุณภาพสินคา้และงานบริการอยา่งสมํ่าเสมอ 
ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความพึงพอใจ ก่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีแก่กลุ่มลูกคา้ อีกทั้งยงัช่วยกระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินคา้
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการสร้างฐานลูกคา้ในระยะยาว รวมทั้งก่อให้เกิดความจงรักภกัดีกบัสินคา้ ซ่ึงเป็นการรักษาฐานลูกคา้และ
สดัส่วนทางการตลาดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนั 

 

 ช่องทางการจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในการจาํหน่ายนํ้ าตาลทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ไดมี้การกาํหนดกลุ่มลูกคา้และสัดส่วนประเภท

ผลิตภณัฑ์ในแต่ละช่องทางจาํหน่าย โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 
2560-2562 ดงัน้ี 

ตารางแสดงรายได้การขายน า้ตาลโดยแบ่งเป็นยอดขายในประเทศและต่างประเทศ 
 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ขายในประเทศ       

น ้าตาลทรายขาวสีร า  1,144.94 19.42 658.77 11.27 561.45 10.97 
ขายต่างประเทศ       
น ้าตาลทรายขาว 6.67 0.11 - - 20.34 0.40 

น ้าตาลทรายดบิ 3,114.99 52.83 3,207.49 54.88 2,358.78 46.10 

รวม 4,266.60 72.37 3,866.26 66.15 3,584.53 70.06 

1. การขายภายในประเทศ 
การจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายภายในประเทศ ฤดูการผลิต 2561/2562 จดัสรรจาํนวน 2,600,00 ตนั หรือ 26,000,000 

กระสอบ ทั้ งประเทศ โดยปริมาณการจําหน่ายนํ้ าตาลภายในประเทศจัดสรร ตั้ งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2562                                
ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (“BSF”)  มีจาํนวน 65,502 ตนั หรือ คิดเป็น 655,020 กระสอบ (100กิโลกรัม/กระสอบ)  
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ตารางแสดงปริมาณน า้ตาลทรายจ าหน่ายภายในประเทศที ่BSF ได้รับการจดัสรร 

หน่วย : ตนั   
 

 

 

 
 
บริษทั โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั ไดก้าํหนดแผนการจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขาวสีรําภายในประเทศ โดยการกระจาย

สินคา้เขา้สู่ช่องทางจาํหน่ายท่ีหลากหลาย ทั้งผ่านตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ (ยี่ป๊ัว) รายใหญ่และรายยอ่ยในแต่ละภูมิภาค หรือ
การนาํสินคา้เขา้จาํหน่ายในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ท่ีมีหลายสาขาทัว่ประเทศ รวมทั้งการกระจายสินคา้เขา้สู่
ร้านอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ภายใตต้ราสินคา้ “กญุแจคู่” ท่ีมีหลากหลายขนาดบรรจุภณัฑ ์

 

สัดส่วนปริมาณจ าหน่ายน า้ตาลในประเทศแต่ละช่องทางจ าหน่าย ปี 2562 

 
 
  

 
 
 
 

 
1.1 ตวัแทนจ าหน่ายสินค้า (ยีป๊ั่ว) 

นํ้าตาลสีรําธรรมชาติ ตรา “กญุแจคู่” เป็นนํ้ าตาลทรายออ้ยธรรมชาติ คงความหอมหวานเป็นคุณสมบติัเฉพาะ
ของสินคา้ ซ่ึงตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ (ยีป๊ั่ว) ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยในแต่ละภูมิภาคจะกระจายสินคา้จาํหน่ายต่อไปยงักลุ่ม
ร้านคา้ โรงงานอุตสาหกรรม และผูบ้ริโภค โดยรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของตวัแทนจาํหน่าย (ยีป๊ั่ว) นั้นจะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
เป็นคู่คา้ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งยาวนานต่อเน่ืองกบัโรงงานผูผ้ลิต จึงมีความสาํคญัและเป็นช่องทางจาํหน่ายหลกัใน
การกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ทัว่ประเทศ  
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สัดส่วนตวัแทนจ าหน่ายสินค้า (ยีป๊ั่ว) ในแต่ละภูมภิาค ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

1.2 ธุรกจิค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) 
ตลาดธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีช่วยกระจายสินคา้ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภค

ทางตรงผ่านตราสินคา้ “กุญแจคู่” และยงัมีส่วนกระตุน้ให้เกิดการรับรู้จดจาํตราสินคา้ ปัจจุบันธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
(Modern Trade) ไดเ้ขา้มาอาํนวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึงสินคา้ท่ีหลากหลายและมีสาขากระจายทัว่ประเทศ 
และยงัเป็นช่องทางท่ีสามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการขายขยายฐานลูกคา้ทางตรง สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ตราสินคา้ โดยนํ้ าตาล
ตรา “กญุแจคู”่ ไดว้างจาํหน่ายผา่น วลิล่ามาร์เก็ต (Villa Market) และเดอะมอลล ์(The Mall) ทุกสาขาทัว่ประเทศ รวมทั้งยงั
มีแผนขยายสดัส่วนช่องทางการจาํหน่ายเขา้สู่หา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

1.3 แผนการขายและกลยุทธ์การตลาดภายในประเทศ  
ในภาวะสถานการณ์ตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงในกลุ่มอุตสาหกรรม การวางกลยทุธ์การตลาดท่ีสอดคลอ้งตรงต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสาํเร็จและส่งผลให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดท่ีตั้ง
ไว ้โดยมีแผนการขายและกลยทุธ์การตลาด ดงัต่อไปน้ี 

แผนการขาย  : ได้วางสัดส่วนผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทและขนาดบรรจุให้มีความหลากหลาย                    
เหมาะสมในแต่ละช่องทางจาํหน่าย และติดตามสถานการณ์ตลาดปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละปริมาณจาํหน่าย 
รวมทั้งประเมินยอดขายรายเดือน เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิมและเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการกระจายสินคา้ในแต่ละ
พ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 

แผนกลยุทธ์การตลาด : เนน้การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑรู์ปแบบใหม่เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั รวมถึงการรักษาฐานลูกคา้เดิมในพ้ืนท่ีภาคอีสานและการขยายฐานลูกคา้ เขา้สู่ช่องทางการจาํหน่ายใหม่ 
จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือช่วยเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ผลกัดนัยอดขายและการซ้ือสินคา้ต่อเน่ือง อีกทั้งยงัช่วย
สร้างการรับรู้และจดจาํตราสินคา้ “กญุแจคู่” ท่ีจาํหน่ายออกสู่ตลาด  

น า้ตาลสีร าธรรมชาต ิตรา “กญุแจคู่” ทีว่างจ าหน่ายมขีนาดบรรจุ ดงันี ้
1.  ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม  
2.  ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม*50 ถุง  
3.  ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม*25 ถุง 
4.  ขนาดบรรจุ 500 กรัม*50 ถุง 
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น า้ตาลอ้อยธรรมชาตคิดัพเิศษ “BRUM” ทีว่างจ าหน่ายมขีนาดบรรจุ ดงันี ้
1.  ขนาดบรรจุ 300 กรัม*25 ถุง 
น า้ตาลทรายขาว ตรา “กญุแจคู่” ทีว่างจ าหน่ายมขีนาดบรรจุ ดงันี ้
1.  ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม 
น า้ตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ตรา “กญุแจคู่” ทีว่างจ าหน่ายมขีนาดบรรจุ ดงันี ้
1. ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม 
2. ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม*25 ถุง 

ในปี 2563 บริษทัมีแผนการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลสีรําธรรมชาติและนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิบรรจุขวดท่ี
ออกแบบ โดยคาํนึงถึงฟังก์ชัน่การใชง้านท่ีสะดวก สะอาด ภายใตต้ราสินคา้ “BRUM” เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายร้านอาหาร
(Food Service) และตลาดธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) อีกทั้งยงัมีแผนบรรจุนํ้ าตาลทรายขาวลงบรรจุภณัฑข์นาด              
1 กิโลกรัม มีนํ้ าหนกักระสอบ 25 กิโลกรัม เพ่ือขยายกลุ่มลูกคา้ สร้างความหลายหลายและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑข์อง
บริษทั 

2. การขายต่างประเทศ  

การขายนํ้ าตาลไปยงัต่างประเทศ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ นํ้ าตาลทรายท่ีบริษทัตอ้งส่งมอบให้กบับริษทั 
ออ้ยและนํ้ าตาลไทย จาํกดั (“อนท.”) เป็นผูข้าย และนํ้ าตาลทรายส่วนท่ีโรงงานสามารถขายและส่งออกไดอ้ยา่งอิสระ โดย 
BSF จะสามารถส่งออกนํ้ าตาลผ่านตวัแทนการส่งออกท่ีไดรั้บอนุญาตจาก คณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย (“กอน.”) 
จาํนวน 7 บริษทั โดยบริษทัร่วมกบัโรงงานนํ้ าตาล 19 แห่ง จดัตั้งบริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั เพ่ือเป็นตวัแทนส่งออก
นํ้ าตาลของ BSF โดยบริษทัเป็นผูด้าํเนินการติดต่อขายนํ้ าตาลกบัลูกคา้ในต่างประเทศเอง และบริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล 
จาํกดั มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

- บริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการส่งสินคา้ จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ส่งออกและดาํเนินพิธีการทางศุลกากร รวมถึงการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ของ BSF 

- บริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั เขา้ทาํสญัญาสินเช่ือเพ่ือการส่งออกกบัธนาคารพาณิชยใ์หแ้ก่ BSF ในนาม
บริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั เพื่อรับการสนบัสนุนทางการเงิน  

- บริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั จะโอนเงินท่ีไดรั้บตามวงเงินสินเช่ือเพ่ือการส่งออกกบัธนาคารพาณิชยใ์ห ้
BSF โดย BSF ออกตัว๋สญัญาใชเ้งินใหแ้ก่บริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดัเพ่ือเป็นหลกัฐานการรับเงินโดย
อตัราดอกเบ้ียท่ี BSF จ่ายให้กบับริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั ตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน เป็นอตัราเดียวกบั
อตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั จ่ายใหก้บัธนาคารพาณิชย ์

ในการตกลงซ้ือขายนํ้ าตาลกบัลูกคา้ในต่างประเทศโควตา ค. BSF จะทาํสัญญาในลกัษณะเป็นคร้ัง ๆ ไป ใน
สญัญาจะมีอายปุระมาณ 3 เดือน โดยจะระบุปริมาณท่ีจะตอ้งจดัส่งให้กบัผูซ้ื้อ แต่จะไม่กาํหนดราคา ซ่ึงราคาท่ีตกลงกนัใน
ภายหลงัจะอา้งอิงราคาตลาดโลก ณ วนัท่ีมีการทาํราคา ลูกคา้ของ BSF ส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูค้า้ส่งระหวา่งประเทศขนาด
ใหญ่ เช่น Sucden, Olam, Wilmar, Alvean, Itochu และ Cofco เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีมีฐานะการเงินท่ีดี ทั้งน้ี จะมีการ
ตรวจสอบฐานะการเงินของผูซ้ื้อผา่นทางบริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั  
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 นโยบายราคา 

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

1. การประกาศให้มีการยกเลิกประกาศคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายเร่ือง กาํหนดราคาจาํหน่าย
นํ้ าตาลทรายพ่ือใชบ้ริโภคในราชอาณาจกัร โดยทนัที ทาํให้ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2561 ไม่มีการกาํหนดราคา
จาํหน่ายนํ้ าตาลทรายท่ีใชบ้ริโภคภายในราชอาณาจกัร ณ หนา้โรงงาน และโรงงานนํ้ าตาลสามารถจาํหน่ายนํ้ าตาล
ทรายท่ีใชบ้ริโภคภายในราชอาณาจกัรไดโ้ดยเสรี ไม่มีราคาท่ีกาํหนดบงัคบัแต่จะถูกควบคุมโดยกลไกการคา้จาก
กระทรวงพาณิชยเ์พื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคภายในประเทศให้ไดรั้บราคาท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามกลไกทางการคา้
ปกติ 

2. ยกเลิกการกาํหนดนํ้ าตาลทรายโควตา ก. โควตา ข. และ โควตา ค. โดยโรงงานนํ้ าตาลสามารถ
จาํหน่ายนํ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจกัรหรือส่งออกนํ้ าตาลทรายออกไปนอกราชอาณาจกัรไดโ้ดยเสรี 

3. ยกเลิกการกาํหนดปริมาณนํ้ าตาลทราย (โควตา ข.) ท่ีทุกโรงงานตอ้งส่งมอบให้บริษทั ออ้ยและ
นํ้ าตาลไทย จาํกดั โดยให้สมาคมโรงงานดาํเนินการจดัสรรปริมาณนํ้ าตาลทรายท่ีตอ้งส่งมอบให้บริษทั ออ้ยและ
นํ้ าตาลไทย จาํกดั ใหก้บัทุกโรงงานนํ้ าตาลตามปริมาณท่ีเคยปฏิบติัมาอยา่งเป็นธรรมและให้โรงงานนํ้ าตาลไปตก
ลงทาํสญัญาส่งมอบนํ้ าตาลทรายใหก้บับริษทั ออ้ยและนํ้ าตาลไทย จาํกดั โดยตรง 

4. คณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายจะไดมี้การกาํหนดใหทุ้กโรงงานตอ้งมีการสาํรองนํ้ าตาลทรายไว้
ตลอดเวลาโดยจะคาํนวณจากปริมาณการบริโภคนํ้ าตาลโดยเฉล่ียภายในราชอาณาจกัรหน่ึงเดือนของฤดูการผลิตท่ี
ผา่นมา 

1. การขายภายในประเทศ 
ราคานํ้ าตาลภายในประเทศมีกระทรวงรับผิดชอบทั้ งหมด 2 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย

คณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย เป็นผู ้กําหนดราคานํ้ าตาลทราย ณ หน้าโรงงานส่วนกระทรวงพาณิชย์ โดย
คณะกรรมการกลางกาํหนดราคาสินคา้และบริการ เป็นผูก้าํหนดราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขายปลีก ตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา 
ซ่ึงกาํหนดราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขาวหนา้โรงงาน 19 บาท/กิโลกรัม ราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิหนา้โรงงาน 20 
บาท/กิโลกรัม และกาํหนดราคาเพดานนํ้ าตาลทรายขายปลีกสูงสุดไม่เกิน 23.50 บาท  

ในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ได้มีประกาศยกเลิกการกําหนดราคาจําหน่ายนํ้ าตาลทรายท่ีใช้บริโภคภายใน
ราชอาณาจกัร (ลอยตวัราคานํ้ าตาลทรายท่ีจาํหน่ายหนา้โรงงาน) เพ่ือให้เป็นไปตามกลไกราคานํ้ าตาลทรายในตลาดโลก ส่งผลให้
ราคานํ้ าตาลทรายในประเทศประเภทราคาขายหนา้โรงงานท่ีอยูใ่นระดบั 19-20 บาท/กิโลกรัม ปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 17-18 
บาท/กิโลกรัม ตามราคานํ้ าตาลทรายในตลาดโลกขณะนั้น โดยราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายภายในประเทศจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้น
ข้ึนกบัราคานํ้ าตาลทรายในตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (London Sugar No.5)  อีกทั้งไดป้รับโครงสร้างอุตสาหกรรมออ้ยและ
นํ้ าตาลรูปแบบใหม่ คือการยกเลิกระบบโควตานํ้ าตาลบริโภคในประเทศ (โควตา ก.) โดยระบบจดัการรูปแบบใหม่จะมีการ
กาํหนดให้โรงงานจดัสรรนํ้ าตาลในประเทศให้เพียงพอ การดาํเนินการดงักล่าวจะทาํให้ระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล
ทรายของประเทศสอดรับกบัขอ้ตกลงทางการคา้ภายใตอ้งคก์รการคา้โลก (WTO) และเขตการคา้เสรีอาเชียน (AFTA)  
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สําหรับสถานการณ์ล่าสุด สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย ได้ออกประกาศเม่ือวนัท่ี 21 
พฤศจิกายน 2562 เร่ืองราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจกัร ประจาํฤดูการผลิตปี 2562/63 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 
3 ของประเทศคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย เร่ืองหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการกาํหนดราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย จึงได้ประกาศราคาจําหน่ายนํ้ าตาลทรายภายใน
ราชอาณาจกัร ประจาํฤดูการผลิตปี 2562/63 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ดงัต่อไปน้ี 

1) นํ้ าตาลทรายขาว ราคากิโลกรัมละ 17.25 บาท 
2) นํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ราคากิโลกรัมละ 18.25 บาท  
โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

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  

ราคาขายนํ้ าตาลท่ีส่งมอบใหก้บั บริษทั ออ้ยและนํ้ าตาลไทย จาํกดั 
การขายนํ้ าตาลไปยงัต่างประเทศในส่วนของบริษทั ออ้ยและนํ้ าตาลไทย จาํกดั (“อนท.”) จะขายในปริมาณท่ี

อนท. กาํหนด ดงันั้น อนท. จะเป็นหน่วยงานท่ีกาํหนดราคานํ้ าตาลส่งออก โดยบริษทัยงัใชน้โยบายในการกาํหนดสัดส่วน
การขาย ราคาขายและอตัราแลกเปล่ียนใหใ้กลเ้คียงกบัสดัส่วนการขาย ราคาขายและอตัราแลกเปล่ียนของอนท. เพื่อลดความ
เส่ียงในเร่ืองความผนัผวนของราคานํ้ าตาลและอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับนํ้ าตาลทรายส่วนท่ีเหลืออีกดว้ย  

ราคาขายนํ้าตาลต่างประเทศ 
บริษทัมีนโยบายกาํหนดราคาขายนํ้ าตาลต่างประเทศ โดยอา้งอิงจากราคานํ้ าตาลในตลาดโลก ไดแ้ก่ ราคา

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้านํ้ าตาลทรายหมายเลข 11 ในตลาดล่วงหน้านิวยอร์กสําหรับนํ้ าตาลทรายดิบ และราคาสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้นํ้ าตาลทรายหมายเลข 5 ในตลาดล่วงหนา้ลอนดอนสาํหรับนํ้ าตาลทรายขาว 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

1) ภาพรวมอุตสาหกรรมน า้ตาลทราย 

 1.1) อุปสงคแ์ละอุปทานนํ้ าตาลทรายของโลก 
           หน่วย: ลา้นตนั1 

  
ปริมาณการผลติ การบริโภค และปริมาณน า้ตาลคงเหลอืของโลก (ตุลาคม – กนัยายน) 

2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63* 

ผลิต 174,356 184,176 181,514 180,712 174,036 179,496 194,155 184,947 175,122 

บริโภค 168,100 171,673 175,948 178,690 179,596 180,313 182,877 183,926 185,620 

คงเหลือ 63,964 74,232 78,854 80,263 71,198 68,962 78,270 78,296 67,397 

ท่ีมา: World Sugar Balances 2010/11  –  2019/20 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 06.01.2020 
หมายเหตุ: *คาดการณ์ 
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ฤดูการผลิตปี 2561/62 ยงัคงเป็นปีท่ีราคานํ้ าตาลทรายในตลาดโลกมีความผนัผวน จากการสนบัสนุนการส่งออก

ของภาครัฐบาลของอินเดีย รวมถึงปริมาณนํ้ าตาลเกินดุลท่ีแมจ้ะมีปริมาณลดลง แต่หลายภาคส่วนยงัคงคาดการณ์ถึงปริมาณ
การผลิตนํ้ าตาลทัว่โลก รวมทั้งอินเดียยงัคงสนับสนุนการส่งออกนํ้ าตาลทรายส่งผลให้ปริมาณนํ้ าตาลทรายอยู่ในเกณฑ์
เกินดุลส่งผลต่อราคานํ้ าตาลในตลาดท่ีเร่ิมปรับตวัลดลงในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ลงมาแตะจุดตํ่าสุดของปีท่ี 10.76 เซนต/์
ปอนดใ์นเดือนกนัยายน 2562 จากช่วงเดือนตุลาคม 2561 ท่ีปรับตวัข้ึนไประดบั 14 เซนต/์ปอนด์จากการคาดการณ์เบ้ืองตน้
วา่ปริมาณนํ้ าตาลอาจเร่ิมขาดดุล จากผลผลิตนํ้ าตาลทัว่โลกท่ีคาดวา่ปรับลดลงผลพวงจากระดบัราคาท่ีลดระดบัลง 

1.2) อุตสาหกรรมนํ้ าตาลทรายของโลก 
                             หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้ผลติน า้ตาล ผลผลติน า้ตาล (ตุลาคม – กนัยายน) 

รายใหญ่ 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63* 

บราซิล 40.51  42.39  33.27  29.80  30.32  

อินเดีย 27.37  22.13  35.30  35.82  28.26  

จีน 9.46  10.10  11.21  11.69  11.41  

สหภาพยโุรป 15.10  17.51  21.37  17.70  17.40  

สหรัฐอเมริกา 8.15  8.13  8.43  8.16  7.51  

ไทย 10.03  10.30  15.03  14.87  12.50  

ออสเตรเลีย 4.98  4.71  4.78  4.52  4.68  

ท่ีมา: World Sugar Balances 2010/11 – 2019/20 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 06.01.2020  
หมายเหตุ:  *คาดการณ์  
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ผลผลิตนํ้ าตาลทรายของอินเดียยงัคงเป็นอนัดบั 1 ของโลกสาํหรับฤดูการผลิตปี 2561/62 จากการลดปริมาณการ
ผลิตนํ้ าตาลทรายลงของบราซิลซ่ึงไดรั้บปัจจยัหนุนสาํคญัจากส่วนต่างผลกาํไรจากการขายเอทานอลเทียบกบันํ้ าตาลทราย 
ทาํใหผู้ผ้ลิตยงัคงหนัไปผลิตเอทานอล การลดลงของผลผลิตจากบราซิลก็ไม่ไดท้าํใหร้าคานํ้ าตาลทรายปรับตวัสูงข้ึนอยา่งมี
นยัสาํคญั เน่ืองจากยงัมีปริมาณนํ้ าตาลทรายเกินดุลในโลกท่ีแมจ้ะมีแนวโนม้ลดลงแต่ดว้ยการเติบโตของปริมาณการบริโภค
ทัว่โลกเองก็ไม่ไดมี้ปริมาณปรับตวัเพ่ิมข้ึนมากนกั จึงเป็นปัจจยัทาํให้ราคานํ้ าตาลยงัคงรักษาระดบัอยู่ท่ี 11 – 12 เซนต์/
ปอนดใ์นช่วงปีท่ีผา่นมา 

1.3) การบริโภคนํ้ าตาลทรายของประเทศผูบ้ริโภคสาํคญัของโลก 
หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้บริโภคส าคญัของโลก 
ปริมาณการบริโภค (ตุลาคม - กนัยายน) 

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63* 

อินเดีย 27.01  26.70  27.60  28.26  28.80  

สหภาพยโุรป 18.63  18.48  19.05  18.36  18.26  

จีน 17.10  16.65  16.20  16.25  16.30  

บราซิล 11.70  11.59  11.34  11.32  11.55  

สหรัฐอเมริกา 10.93  11.16  11.12  11.11  11.10  

อินโดนีเซีย 7.09  7.42  7.43  7.64  7.78  

ท่ีมา: World Sugar Balances 2010/11 – 2019/20 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 06.01.2020 
หมายเหตุ:  *คาดการณ์ 
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อินเดียและสหภาพยุโรปยงัครองตาํแหน่งประเทศผูบ้ริโภคอนัดบัหน่ึงและสองของโลกตามลาํดบั ขณะท่ีการ
บริโภคของทั้งโลกเติบโตตํ่ากวา่ร้อยละ 2 ต่อปี จากปกติท่ีเติบโตในระดบัร้อยละ 2 ติดต่อกนัหลายปี ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลมากก็
คือการรณรงคใ์ห้ลดการบริโภคนํ้ าตาลทรายในหลายประเทศ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและอาหาร ขณะท่ี
การบริโภคในครัวเรือนยงัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงมากนกั 

1.4) การส่งออกนํ้ าตาลทรายของประเทศผูส่้งออกสาํคญั 

           หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้ส่งออกส าคญั 
ปริมาณการส่งออก (ตุลาคม - กนัยายน) 

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63* 

บราซิล 29.80  29.56  23.23  18.45  19.86  

ไทย 7.81  7.08  9.75  10.11  7  

ออสเตรเลีย 4.07  3.90  3.50  3.42  3.37  

กวัเตมาลา 2.12  2.05  1.76  1.87  2.04  

อินเดีย 4.11  2.25  2.23  5.34  7.00  

ประเทศอ่ืน ๆ 26.07  27.20  31.21  29.03  27.64  

ท่ีมา: World Sugar Balances 2010/11 – 2019/20 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 06.01.2020 
หมายเหตุ:   *คาดการณ์  
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ช่วงปีท่ีผ่านมาบราซิลและไทยยงัครองตาํแหน่งผูส่้งออกนํ้ าตาลทรายมากท่ีสุดของโลกอนัดับหน่ึงและสอง

ตามลาํดบั ตลาดส่วนใหญ่ของไทยอยูใ่นทวีปเอเชียซ่ึงไทยยงัมีความไดเ้ปรียบเร่ืองท่ีตั้ง อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท่ีกดดนัตลาด
ส่งออกในปีท่ีผา่นมาคือ ปริมาณการส่งออกของไทย และอินเดียท่ียงัคงปรับตวัสูงข้ึน แมป้ริมาณการส่งออกนํ้ าตาลทรายทัว่
โลกจะปรับตวัลดลงเล็กน้อยในฤดูการผลิตปี 2561/62 เม่ือเทียบกบั 2560/61 แต่อยา่งไรก็ตามดว้ยปริมาณนํ้ าตาลทราย
เกินดุลและการสนับสนุนการส่งออกนํ้ าตาลทรายของอินเดียอย่างต่อเน่ืองท่ีแมจ้ะมีแนวโน้มโดนบราซิลร่วมกบันานา
ประเทศยืน่เร่ืองฟ้องร้องต่อ WTO ก็ตาม  

ยอดส่งออกนํ้ าตาลทรายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2562 ของไทยอยูท่ี่ 10.04 ลา้นตนั โดยตลาดท่ีสาํคญั
ประกอบดว้ย อินโดนีเซีย จีน กมัพชูา เกาหลีใต ้และมาเลเซีย 

1.5) ตารางแสดงการนาํเขา้นํ้ าตาลทรายของประเทศผูน้าํเขา้สาํคญัของโลก 
หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้น าเข้าส าคญั 
ปริมาณการน าเข้า (ตุลาคม - กนัยายน) 

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63* 

จีน 6.20  4.18  4.64  3.58  4.60  

อินโดนีเซีย 4.74  5.11  5.02  5.08  4.81  

สหรัฐอเมริกา 3.02  2.90  3.03  2.72  3.40  

สหรัฐอาหรับเอมิเรต 2.04  2.58  2.26  2.25  2.30  

มาเลเซีย 1.97  1.97  2.06  1.96  2.11  

ประเทศอ่ืน ๆ  52.49  53.88  52.70  51.64  52.82  

ท่ีมา: World Sugar Balances 2010/11 – 2019/20 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 06.01.2020 
หมายเหตุ:   *คาดการณ์ 
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สาํหรับปี 2562 จีนยงัเป็นประเทศผูน้าํเขา้ท่ีสาํคญัจากความตอ้งการบริโภคนํ้ าตาลทรายท่ีค่อนขา้งคงท่ีราว 16.25 
ลา้นตนั ขณะท่ีมีผลผลิต 11.7 ลา้นตนั แมจ้ะมีปริมาณการนาํเขา้ปรับลดลงราว 1 ลา้นตนั เน่ืองจากการขยายตวัของการใช้
นํ้ าเช่ือมจากขา้วโพดท่ีมีการเติบโตมากข้ึนทาํใหก้ารใชน้ํ้ าตาลทรายค่อนขา้งคงท่ี แต่คาดวา่จะกลบัมานาํเขา้นํ้ าตาลทรายใน
ปริมาณใกลเ้คียงเดิมในปีถดัไป ส่วนอินโดนีเซียก็ยงัคงมีความตอ้งการนาํเขา้มากถึง 5 ลา้นตนั เพื่อสนองความตอ้งการบริโภค
ปีละ 7.5 ลา้นตนั ทั้งน้ี ในช่วงฤดูการผลิต 2561/62 ไทยส่งออกนํ้ าตาลทรายไปอินโดนีเซียมากถึง 3.16 ลา้นตนั เทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนท่ีส่งออกไปเพียง 2.5 ลา้นตนั เหตุผลสาํคญัก็คือ ออสเตรเลียเพ่ิงการส่งออกไปญ่ีปุ่นขณะท่ีบราซิลลดการ
ผลิตนํ้ าตาลทรายเพ่ือมาผลิตเอทานอลทาํใหอิ้นโดนีเซียนาํเขา้จากไทยเป็นหลกั 

บทวเิคราะห์  
1) ฤดูการผลิตปี 2561/62 เป็นอีกปีท่ียงัคงมีความผนัผวนดา้นราคาและสถานการณ์การผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาล

ทราย จากความไม่ชดัของสถานการณ์การผลิตและนโยบายการจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย รวมถึงสถานการณ์การปรับเปล่ียน
กฎหมายตามพ.ร.บ.ออ้ยและนํ้ าตาลทรายของไทยท่ีถูก WTO จบัตามองในการตั้งกฏเกณฑก์ารดูแลจดัการสินคา้ชนิดน้ีอยา่ง
ใกลชิ้ด ปัจจยักดดนัต่อตวัราคามาจากสภาพเศรษฐกิจระดบัมหภาคของโลก การผนัผวนของราคานํ้ ามนั สงครามการคา้
ระหวา่งสหรัฐอเมริกา และจีน การสนบัสนุนการส่งออกของอินเดีย โดยปัจจยัมหภาพเหล่าน้ีก่อให้เกิดความกงัวลต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกซ่ึงส่งผลไปถึงความไม่แน่นอนต่อความตอ้งการสินคา้โภคภณัฑ ์

 

การเคลือ่นไหวของราคาน า้ตาลทรายดบิ NY No. 11 (กมุภาพนัธ์ 2562 – มกราคม 2563) 

 
ท่ีมา: https://www.barchart.com/futures/quotes/SBH20/interactive-chart 

https://www.barchart.com/futures/quotes/SBH20/interactive-chart
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2) สาํหรับปัจจยัพ้ืนฐานหลกัท่ีมีส่วนกดดนัราคานํ้ าตาลทรายประกอบดว้ยผลผลิตส่วนเกินของโลกกวา่ 10 ลา้น
ตนั อนัมีท่ีมาจากประเทศผูผ้ลิตต่าง ๆ มีการเพ่ิมผลผลิตนํ้ าตาลทรายทั้งอินเดีย และไทย นอกจากน้ี ยงัมีการอุดหนุนการ
ส่งออกของอินเดียท่ีมีส่วนช่วยกดดนัราคาอีกดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท่ียงัมีส่วนช่วยเสริมดุลยภาพนํ้ าตาลทรายของโลกใน
ปีท่ีผ่านมาคือบราซิล ท่ีมีความยืดหยุน่ในการผลิตนํ้ าตาลทรายและเอทานอล ทาํให้ในเขตภาคกลาง-ใต ้ของเซาเปาโล ซ่ึง
เป็นแหล่งปลูกออ้ยท่ีใหญ่ท่ีสุดของบราซิลมีการนาํนํ้ าออ้ยไปผลิตเอทานอลมากถึงร้อยละ 64.4 ขณะท่ีผลิตนํ้ าตาลทรายเพียงร้อย
ละ 35.6  เทียบกบัปี 2560/61 ท่ีสัดส่วนเท่ากบั 53:47 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตนํ้ าตาลทรายในเขตน้ีลดลงจาก 35 ลา้นตนั 
เหลือเพียง 27 ลา้นตนั กล่าวไดว้า่ความยดืหยุน่ดา้นการผลิตของบราซิลช่วยลดอุปทานนํ้ าตาลทรายของโลกไดก้วา่ 7 ลา้นตนั 

3) นอกเหนือจากเร่ืองปริมาณการผลิตแลว้ ปีท่ีผ่านมายงัปรากฏชดัเจนมากข้ึนว่าการเติบโตของการบริโภค
นํ้ าตาลทรายเร่ิมตํ่ากว่าระดบัเฉล่ียท่ีร้อยละ 2 ต่อปี โดยเฉพาะปีล่าสุดฤดูการผลิตปี 2561/62 มีอตัราการเติบโตของการ
บริโภคนํ้ าตาลทรายเพียงร้อยละ 0.57 จากระดับเฉลี่ยที่ร้อยละ 2 ปริมาณการบริโภคนํ้ าตาลทรายที่ลดลงเป็นผล
บางส่วนจากการรณรงค์ลดการบริโภคหวานเพื่อรักษาสุขภาพ และมาตรการภาษีความหวานท่ีมีการบงัคบัใชแ้ลว้ใน 28 
ประเทศทั่วโลกรวมทั้ งไทยด้วย โดยกลุ่มท่ีมีการปรับลดการใช้นํ้ าตาลทรายเป็นหลกัได้แก่อุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ขณะท่ีการบริโภคในระดบัครัวเรือนยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมากนกั อีกทั้ง การเติบโตของการบริโภคนํ้ าตาลทรายยงัถูก
กระทบจากการแข่งขนักบันํ้ าเช่ือมขา้วโพด (High-Fructose Corn Syrup – HFCS) ท่ีเขา้มาแยง่ตลาดนํ้ าตาลทรายในหลาย
ประเทศ เช่น สหภาพยโุรป จีน สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อาร์เจนตินา โคลมัเบีย และชิลี  สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสูงต่อการ
เติบโตของการบริโภคยงัประกอบดว้ยการขยายตวัของประชากรและรายไดต้่อหวัคนในประเทศ 

เม่ือมองในระดบัภูมิภาคแลว้ การบริโภคยงัคงมีการเติบโตในเอเชียและแอฟริกาในหลายประเทศท่ียงัมีการเติบโต
ของประชากรและระดบัรายไดต้่อหัวท่ีเพ่ิมข้ึน ในเอเชีย คาดวา่ปี 2562/63 การบริโภคจะอยูท่ี่ 89.4 ลา้นตนั จากปีก่อนท่ี 
88.3 ลา้นตนั ส่วนท่ีแอฟริกา คาดวา่อยูท่ี่ 23.3 ลา้นตนั จาก 22.9 ลา้นตนั สาํหรับการบริโภคในยโุรป อเมริกาเหนือและกลาง 
อเมริกาใต ้และแถบซีกโลกใตร้วมออสเตรเลีย ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมากนกั อยูท่ี่ 30.78 ลา้นตนั, 21.2 ลา้นตนั, 19.3 ลา้นตนั 
และ 1.6 ลา้นตนั ตามลาํดบั 

ปริมาณการบริโภคน า้ตาลทรายของโลก 

 
ท่ีมา: World Sugar Balances 2010/11 – 2019/20 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 06.01.2020 

การเติบโตของการบริโภคนํ้ าตาลทรายยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง แต่ไม่ไดเ้ติบโตเหมือนในอดีตจากปัจจยัท่ีได้
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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4) ในส่วนการคา้นํ้ าตาลทรายนั้น อุปสงค์ต่อตวันํ้ าตาลทรายดิบยงัถูกกระทบจากการปรับข้ึนภาษีนาํเขา้นํ้ าตาล
ทรายนอกโควตาของจีนเป็นร้อยละ 90 จากเดิมร้อยละ 50 ในช่วงเดือนสิงหาคม อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลจีนไดอ้อกประกาศท่ี
จะยกเลิกภาษีส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ท่ีสาํคญั ประเทศผูส่้งออกยงัถูกผลกระทบจากการอุดหนุนการ
ส่งออกนํ้ าตาลทรายของอินเดียท่ีเม่ือรวมการอุดหนุนค่าขนส่งเขา้ไปดว้ยแลว้เท่ากบัผูผ้ลิตอินเดียไดรั้บเงินอุดหนุนการ
ส่งออกนํ้ าตาลทรายจากภาครัฐมากถึงตนัละ 150 เหรียญสหรัฐ อีกทั้งภาครัฐยงักาํหนดโควตาส่งออกในปี 2561/62 ไวม้าก
ถึง 5 ลา้นตนั กล่าวไดว้่า การอุดหนุนการส่งออกของอินเดียส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยค่อนขา้งมาก เน่ืองจาก
ตลาดปลายทางเป็นตลาดเดียวกนั โดยเฉพาะในแถบเอเชียใตแ้ละแอฟริกา 

เปรียบเทยีบปริมาณการส่งออกน า้ตาลทรายของไทย เดอืนมกราคม - ธันวาคม 2561 และ 2562 

ประเทศปลายทาง ปี 2561 ปี 2562 

อินโดนีเซีย 4,108,404.875 3,289,437.341 

จีน 400,387.540 880,537.780 

เกาหลีใต ้ 723,118.556 776,982.780 

กมัพชูา 735,787.400 744,374.394 

มาเลเซีย 642,240.950 725,443.952 

ไตห้วนั 721,293.810 518,866.700 

ซูดาน 308,019.000 347,572.000 

ฟิลิปปินส์ 526,747.086 322,493.000 

เวยีดนาม 247,493.760 299,830.024 

อ่ืน ๆ 2,302,873.953 2,131,322.323 

รวม 10,716,366.930 10,036,860.294 

ท่ีมา: บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จาํกดั 
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สําหรับในปี 2562 อินโดนีเซีย ยงัเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทย แมว้่าปริมาณการส่งออกนํ้ าตาลทรายไทยไป

อินโดนีเซียจะลดลงจาก 4.1 ลา้นตนัเหลือ 3.3 ลา้นตนั โดยเฉพาะนํ้ าตาลทรายดิบ สาเหตุสาํคญัคือ บราซิล มีผลผลิตนอ้ยลงและค่า
ขนส่งราคาแพงข้ึน ขณะท่ีออสเตรเลียลดการส่งออกในตลาดน้ีและไปเพ่ิมการส่งออกท่ีตลาดญ่ีปุ่นแทน จากความไดเ้ปรียบเร่ือง
ขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างญ่ีปุ่นและออสเตรเลีย ตลาดอ่ืน ๆ ท่ีมีการส่งออกเพ่ิมเติมอย่างมีนัยสําคญัได้แก่ พม่า เกาหลีใต ้
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะเกาหลีใตแ้ละมาเลเซีย ท่ีนําเขา้จากบราซิลและออสเตรเลียลดน้อยลง ขณะท่ีฟิลิปปินส์
ประสบปัญหาภยัแลง้ทาํใหผ้ลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคและตอ้งนาํเขา้ในปริมาณมาก 

ในส่วนของบริษทันั้น ยอดส่งออกนํ้ าตาลทรายของปี 2562 อยูท่ี่ 289,618 ตนั ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 7,667 ตนั หรือ
คิดเป็นร้อยละ 2.58 เน่ืองจากปริมาณออ้ยท่ีลดลงเล็กนอ้ย โดยในปีการผลิต 2560/61 อยูท่ี่ 3.15 ลา้นตนั ขณะท่ีปี 2561/62 อยู่ท่ี 
2.94 ล้านตัน ทําให้ได้นํ้ าตาลทรายสําหรับส่งออกลดลง ทั้ งน้ี ตลาดส่งออกท่ีสําคัญของบริษัท ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน 
แทนซาเนีย เซเนกลั และเกาหลีใต ้เป็นตน้ สําหรับในฤดูการผลิตปี 2562/63 นั้น คาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบประมาณ 2 ลา้นตนั มี
นํ้ าตาลทราย 230,000 – 240,000 ตนั โดยภยัแลง้เป็นสาเหตุสาํคญัของปริมาณออ้ยท่ีปรับตวัลดลง เม่ือมองในภาพรวมของทั้ง
ประเทศ ในปีการผลิต 2561/62 ไทยมีออ้ย 130 ลา้นตนั ส่วนในปีการผลิต 2562/63 คาดวา่ปริมาณออ้ยจะปรับลดลงมากถึงร้อย
ละ 40 โดยคาดวา่จะอยูท่ี่ 80 ลา้นตนั 

 
 
แนวโน้มตลาดในปี 2562/63 

สาํหรับสถานการณ์ในปีการผลิต 2562/63 นั้น ตวัแปรสาํคญัท่ีขอกล่าวถึงคือ บราซิล อินเดีย จีน และ ไทย ส่ีผูผ้ลิตราย
ใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดนํ้ าตาลทรายของโลก 
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คาดการณ์ดุลยภาพน า้ตาลทรายโลก 
หน่วย: ลา้นตนั 

สถาบัน 2561/62 2562/63 
ISO + 0.64 - 6.11 
F.O. Licht - 0.59 - 10.9 
Greenpool N/A 6.63 
Datagro - 1.58 N/A 
Kingsman + 3.45 - 6.73 
Citi N/A - 7.6 
Rabobank N/A - 8.2 
INTL FC Stone - 0.7 - 7.7 

ท่ีมา: บริษทั ออ้ยและนํ้าตาลไทย จาํกดั และบริษทั คา้ผลผลิตนํ้าตาล จาํกดั 

1) บราซิล ในปีท่ีผา่นมา ผลผลิตนํ้ าตาลทรายบราซิลลดลงจากเดิม 33 ลา้นตนั เหลือประมาณ 30 ลา้นตนั อนัเป็นผลจากการ
นาํนํ้ าออ้ยไปผลิตเอทานอลซ่ึงใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ ส่งผลให้อุปทานนํ้ าตาลทรายของโลกลดลงแมว้า่ผลผลิตของประเทศอ่ืน 
ๆ จะเติบโตข้ึนมาก สําหรับในปี 2562/63 นั้น บราซิลในเขตภาคกลาง - ใต ้ของเซาเปาโล มีออ้ยเขา้หีบรวม 590 ลา้นตนั ผลิต
นํ้ าตาลทราย 26.7 ลา้นตนั โดยมีสัดส่วนการนาํนํ้ าออ้ยไปผลิตนํ้ าตาลทราย: เอทานอลท่ี 34.3:65.7 เน่ืองจากเอทานอลยงัให้
ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ 

2) อินเดีย เป็นตวัแปรท่ีสาํคญัเน่ืองจากสมาคมโรงงานนํ้าตาลทรายอินเดีย (ISMA) โดยในปีการผลิต 2561/62 ผลิตนํ้ าตาลทรายได้
มากถึง 33 ลา้นตนั ขณะท่ีการบริโภคมีเพียง 26 ลา้นตนั ทาํใหมี้นํ้ าตาลทรายเหลือควบคู่กบัสตอ๊กของปีก่อนหนา้ยงัอยูใ่นปริมาณมาก 
ประกอบกบัการกาํหนดโควตาส่งออก 5 ลา้นตนั และการอุดหนุนการส่งออกอีกตนัละ 150 เหรียญสหรัฐ ควบคู่กบัมาตรการอ่ืน ๆ  ของ
รัฐบาลอินเดียทาํใหย้งัมีผลกดดนัตลาดนํ้ าตาลทรายโลก แมว้า่อินเดียจะยงัไม่สามารถส่งออกไดม้ากตามท่ีรัฐบาลกาํหนดโควตาไวก็้
ตาม สาํหรับปีกการผลิต 2562/63 คาดวา่ อินเดียจะผลิตนํ้ าตาลทรายได ้26 – 27 ลา้นตนั จากปัญหาสภาพอากาศทาํให้ผลผลิตลดลง แต่
ก็ยงัมีสต๊อกเก่าคา้งอยู่และรัฐบาลก็ไดป้ระกาศโควตาส่งออกอีก 6 ลา้นตนั ควบคู่กบัการอุดหนุนการส่งออกท่ีตนัละ 147 เหรียญ
สหรัฐ 

3) หลงัจากท่ีรัฐบาลจีน (หน่ึงในตลาดนาํเขา้นํ้ าตาลทรายท่ีสาํคญัของโลก) ประกาศเก็บภาษีนาํเขา้นํ้ าตาลทรายนอกโควตาท่ี
ร้อยละ 90 เม่ือช่วงกลางปีท่ีผ่านมาจากเดิมท่ีร้อยละ 50 ทาํให้ปริมาณการนาํเขา้นํ้ าตาลทรายดิบลดลงจาก 2.79 ลา้นตนั ในปี 
2558/59 เหลือ 1.8 ลา้นตนัในปี 2559/60 และในปีท่ีผ่านมาเหลือเพียง 1.4 ลา้นตนั ส่วนในฤดูการผลิตปี 2561/62 การนาํเขา้
นํ้ าตาลทรายดิบน่าจะมีไม่เกิน 2 ลา้นตนั อย่างไรก็ตาม จากกการกดดนัของประเทศผูส่้งออกหลายประเทศ ทาํให้รัฐบาลจีน
ประกาศท่ีจะยกเลิกภาษีส่วนเพ่ิมในเดือนพฤษภาคม 2563 น้ี ถึงกระนั้น ปริมาณผลผลิตนํ้ าตาลทรายของจีนในปี 2562/63 คาดวา่
จะอยูท่ี่ 10 ลา้นตนัเศษ แต่ยงัมีความตอ้งการใช ้15 ลา้นตนั ทาํใหจี้นยงัคงตอ้งนาํเขา้นํ้ าตาลทรายโดยเฉพาะนํ้ าตาลทรายขาว 
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ท่ีมา: World Sugar Balances 2010/11 – 2019/20 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 06.01.2020 

4) สาํหรับประเทศไทยในฤดูการผลิตปี 2562/63 จากการประเมินเบ้ืองตน้คาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบประมาณ 80 - 85 ลา้นตนั 
มีผลผลิตนํ้ าตาลทรายประมาณ 9 ลา้นตนั เทียบกบัปีการผลิตท่ีผ่านมามีออ้ยเขา้หีบ 130.97 ลา้นตนั ผลผลิตนํ้ าตาลทราย 14.58 
ลา้นตนั ผลผลิตออ้ยลดลงมากถึงร้อยละ 40 มาจากสาเหตุสําคญัคือ สภาพอากาศแลง้และการลดพ้ืนท่ีปลูกออ้ยจากราคาออ้ยท่ี
ปรับตวัลดลงตามการเคล่ือนไหวของราคานํ้ าตาลทรายในตลาดโลกหลงัการปรับโครงสร้างระบบโควตาและราคา 

5) ในภาพรวมของสถานการณ์การผลิตและการบริโภคของโลก นกัวิเคราะห์หลายสถาบนัเห็นวา่ตลาดนํ้ าตาลทรายโลกใน
ปี 2562/63 กาํลงัเขา้สู่ภาวะขาดดุลมากถึง 8 – 10 ลา้นตนั และคาดว่าจะอยูใ่นภาวะท่ีอุปสงคต์่อตวันํ้ าตาลทรายสูงกวา่อุปทาน
เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี ก่อนท่ีจะกลบัมาสู่ภาวะนํ้ าตาลทรายสมดุลหรือมีผลผลิตมากกวา่ความตอ้งการอีกรอบ 

ภาคผนวก 
ในฤดูการผลิตปี 2561/62 ไทยมีโรงงานนํ้ าตาลทรายรวม 56 โรงงาน มีกาํลงัหีบออ้ยราว 130 ลา้นตนั/ปี ผลิตนํ้ าตาล

ทรายได ้14.58 ลา้นตนั มีระยะเวลาการหีบออ้ยตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2561 ถึงเดือนเมษายนของปีถดัไป 
 

กลุ่มบริษัทน า้ตาลของไทย ณ ส้ินสุดฤดูการผลติปี 2561/62 

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

มิตรผล 6 2,921,572 20.04% 

ไทยรุ่งเรือง 10 2,415,768 16.57% 

ขอนแก่น (KSL) 5 1,144,413 7.85% 

เกษตรไทย (KTIS) 3 1,032,849 7.08% 

นํ้าตาลโคราช 2 1,000,258 6.86% 

คริสตอลล่า 3 709,282 4.86% 

วงัขนาย 4 685,202 4.70% 

นํ้าตาลตะวนัออก 2 492,482 3.38% 
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นํ้าตาลไทยกาญจน ์ 2 420,091 2.88% 

นํ้าตาลกมุภวาปี 2 394,219 2.70% 

โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์  1 353,350 2.42% 

อุตสาหกรรมมิตรเกษตร 2 300,935 2.06% 

นํ้าตาลราชบุรี 2 210,342 1.44% 

นํ้าตาลระยอง 2 185,468 1.27% 

อ่ืน ๆ 10 2,314,440 15.87% 

รวม 56 14,580,671 100.00% 

ท่ีมา: บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จาํกดั  
 

(3) ธุรกจิผลพลอยได้  

3.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด าเนินการโดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (“BEC”), บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด 
(“BPC”) และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด (“BPP”) โดยมีแนวคิด “พลังงานไฟฟ้า เพื่อชุมชนและสังคม” ซ่ึงยึดถือมา
โดยตลอด ทั้ งน้ี นอกจากการผลิตไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการคาํนึงถึงชุมชนและสังคม 
รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยงัเป็นพนัธกิจสาํคญัในการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มนํ้ าตาลบุรีรัมย ์โดยเห็นได้
จากรางวลัหรือการรับรองคุณภาพท่ีกลุ่มบริษทัโรงไฟฟ้าไดรั้บ อาทิ รางวลัธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดบัจงัหวดั ประจาํปี 
2559 การรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวระดบั 2 (ปฏิบติัการสีเขียว Green Activity) และระดบั 3 (ระบบสีเขียว Green System) 
สาํหรับในปี 2562 นั้น BPC ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  Energy Globe National Award 2019  ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวลจาก Mr. 
Gunther Sucher กงสุลฝ่ายการพาณิชยส์ถานทูตออสเตรียประจาํประเทศไทย โดยรางวลัดงักล่าว เป็นรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีสาํคญั ซ่ึงจะมอบใหก้บัโครงการท่ีมีความโดดเด่นดา้นแนวปฏิบติัท่ีใหค้วามสาํคญักบัแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 
 
 

 
รางวลัชนะเลศิ  Energy Globe National Award 2019 
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3.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทโรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้งสูงสุด 9.9 เมกะวตัต์ ซ่ึง

เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Very Small Power Producer (“VSPP”) โดยใชก้ากออ้ย ซ่ึงไดจ้ากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลเป็น
เช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ี ยงัสามารถใชใ้บออ้ย ไมส้ับและแกลบเป็นวตัถุดิบไดอี้กดว้ย ทั้งน้ี ธุรกิจผลิตไฟฟ้าของ
กลุ่มบริษทัฯ 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 เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของกลุ่มบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต์ โดยผลิตและจําหน่าย

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

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

บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตติดตั้งขนาด 9.9 เมกะวตัต ์ซ่ึงผลิตไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่ายให้แก่ กฟภ. จาํนวน 8 เมกะวตัต ์ในระบบ FiT 
โดยเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ.ในเดือนเมษายน ปี 2558 และไฟฟ้าอีก 1.9 เมกะวตัต ์ใชภ้ายในโรงงาน  

 

ทั้งน้ี BEC และ BPC ไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 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 9 ปี/ 
สญัญาส้ินสุด 10 สิงหาคม 2571) 

20 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจาํหน่ายเชิงพาณิชย ์

(อายสุญัญาคงเหลือในแบบ FiT 16 ปี/  
สญัญาส้ินสุด 6 เมษายน 2578) 

ราคารับซ้ือไฟฟ้าระบบ FiT 4.54 บาท/หน่วย 4.54 บาท/หน่วย 
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3. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลสั จ ากดั (“BPP”) 
จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2558 หลงัจากการเปล่ียนโครงสร้างภายในกลุ่มบริษทัฯ ปัจจุบนัถือหุ้น โดย BRR ร้อยละ 

99.99 BPP จดัเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 ของกลุ่มบริษทัฯ เร่ิมผลิตไฟฟ้าเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี จดัตั้งข้ึนเพื่อรองรับ
กาํลงัการผลิตของโรงงานนํ้ าตาลท่ีเพ่ิมข้ึน และหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรอบการเจรจารับซ้ือไฟฟ้า บริษทัคาด
วา่จะเขา้เจรจาจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ต่อไป  

สาํหรับท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงานนํ้ าตาลของกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์ซ่ึง
ทาํให้สะดวกในการขนส่งกากออ้ยท่ีได้จากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลมาใช้เป็นเช้ือเพลิง และเป็นการลดตน้ทุนค่าขนส่ง
วตัถุดิบ ทั้งยงัสะดวกในการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าใหแ้ก่โรงงานนํ้ าตาลอีกดว้ย 

3.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

ต้นทุนการผลติทีต่ า่และการบริหารทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ  
BEC, BPC และ BPP ผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากกากออ้ย ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลของ 

BSF โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดส่้วนหน่ึง รวมถึงไอดีและไอเสียท่ีไดจ้ากการใชร้ะบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) 
จะส่งกลบัไปใชใ้นโรงงานนํ้ าตาล และไฟฟ้าอีกส่วนหน่ึงจะขายให้แก่ กฟภ. ทั้งน้ี การใชก้ากออ้ยซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้าก
กระบวนการผลิตนํ้ าตาลของ BSF และการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
พลงังานเหลือใชจ้ากการผลิตไฟฟ้าถือเป็นการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงานนํ้ าตาลของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงเป็นแหล่ง
จาํหน่ายวตัถุดิบ จึงใชร้ะบบสายพานลาํเลียงกากออ้ยจากลานกองเช้ือเพลิงของโรงงานนํ้ าตาลมาเก็บไวใ้นอาคารเก็บ
เช้ือเพลิง (Fuel Storage Building) ของโรงไฟฟ้า ทั้งน้ี จึงทาํใหส้ะดวกในการขนส่งกากออ้ย และลดตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบ 

ความใส่ใจชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  
ดว้ยความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างย ัง่ยืน ตลอดจน

สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งราบร่ืน กลุ่มโรงไฟฟ้าจึงให้ความสาํคญัในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยในปี 2559 โรงไฟฟ้า BEC 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซ่ึงเป็นการรับรองว่าเป็นองค์กรท่ีมีความตระหนักถึงความสําคญัของการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการพฒันาธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การป้องกนัมลพิษ (Prevention of Pollution) 
และการปรับปรุงให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2562 โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่ง ยงัไดรั้บรางวลั Energy Globe National Award 2019 จาก
สถานทูตออสเตรียประจาํประเทศไทย โดยความร่วมมือกบัโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ
ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล นอกจากนั้น ยงัไดรั้บรางวลัอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปีฉบบัน้ี ในเอกสารแนบ 11 หัวขอ้ 
“รางวลัและการรับรองคุณภาพ”  โดยรางวลัต่าง ๆ ท่ีได้รับนั้น เพื่อเป็นการยืนยนัว่ากลุ่มบริษทัฯ ตระหนักและใส่ใจในการ
ดาํเนินงานดา้นดงักล่าวอยา่งแทจ้ริง  

 ลกัษณะลูกค้า ช่องทางการจ าหน่าย  
BEC และ BPC ดาํเนินการผลิต และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าชีวมวล มีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวมกนัทั้งส้ิน 19.8 

เมกะวตัต ์โดยกระแสไฟฟ้า ขนาด 16 เมกะวตัต ์จะจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ภายนอกเพียง รายเดียวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 และ 4 เมษายน 2556 โดยกระแสไฟฟ้าส่วนท่ีเหลืออีก 3.8 เมกะวตัต ์จะ
ใชเ้พื่อดาํเนินงานภายในกลุ่มบริษทัฯ ส่วน BPP จะผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเพ่ือสนบัสนุนกระบวนการผลิตของโรงงานนํ้ าตาล 
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โดยมีกาํลงัการผลิตสูงสุด 9.9 เมกะวตัต ์และจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ BSF 8 เมกะวตัต ์นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ยงั
จาํหน่ายไอดีและไอเสียใหแ้ก่ BSF อีกดว้ย 

 นโยบายราคา  
ราคาขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการกาํหนดไวใ้นนโยบายของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

มาก (VSPP) ตามหวัขอ้ราคาขายไฟฟ้า โดย BEC และ BPC จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตามราคารับซ้ือไฟฟ้าระบบ FiT ซ่ึง
มีราคาประมาณ 4.54 บาทต่อหน่วย (กิโลวตัตต์่อชัว่โมง) และ BPP จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงานนํ้ าตาลโดยใชร้าคาอา้งอิง
ราคารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT ของ กฟภ. 

3.1.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
ภาครัฐและฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความสําคญักบัการพฒันาพลงังานทดแทนอยา่งจริงจงัมากข้ึน และส่งเสริม

ใหมี้การใชท้รัพยากรภายในประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลงังานหมุนเวียน เน่ืองจากเป็นพลงังานท่ีสะอาดและ
สามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้ามีตน้ทุนตํ่า การสนบัสนุนดา้นพลงังานหมุนเวยีน สามารถลด
การพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานเชิงพาณิชย ์ซ่ึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และช่วยแบ่งเบาภาระดา้นการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า  

โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท VSPP ในประเทศไทยมีทั้งหมด 2,073 โครงการ ซ่ึงจ่ายไฟเขา้ระบบเชิง
พาณิชย ์(COD) แลว้ 977 โครงการ มีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 11,158.62 เมกะวตัต ์ และมีปริมาณขายตามสัญญารวม 8,894.04     
เมกะวตัต ์

 

ตารางแสดงสถานะและจ านวนโรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท VSPP ในประเทศไทย ปี 2562 

สถานะ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท VSPP  

โครงการ ก าลงัการผลติตดิตั้ง (MW) ปริมาณขายตามสัญญา (MW) 

ยืน่คาํขอแต่ยงัไม่ไดต้อบรับซ้ือ 0 0 0 
ตอบรับซ้ือแลว้ ยงัไม่ลงนาม PPA 0 0 0 
ลงนาม PPA แลว้ ยงัไม่ COD 40 234.90 207.53 
COD แลว้ 977 5,220.27 3,983.03 
ยกเลิกตอบรับซ้ือ 134 429.60 378.44 
ยกเลิกแบบคาํขอ 265 1,357.75 1,113.33 
ยกเลิกสญัญา 656 3,913.09 3,208.69 
โครงการอยูร่ะหวา่งพิจารณาคดี 1 3 3 
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์ 0 0 0 

รวม 2,073 11,158.62 8,894.00 
 

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

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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นอกจากนั้น กระทรวงพลงังานร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดจ้ดัทาํแผนพฒันากาํลงัการผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (แผน PDP2015) โดยเน้นการเสริมความมัน่คงระบบไฟฟ้า ดว้ยการกระจาย
เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 
การจดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน รวมทั้งการพฒันาระบบส่ง
ไฟฟ้า และระบบจาํหน่ายไฟฟ้า เพ่ือรองรับการพฒันาพลงังานทดแทน และการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ทั้งน้ี สําหรับขอ้มูลการผลิตและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยของแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ปี 2558 - 2579 (PDP2015) สรุปไดโ้ดยสงัเขปดงัน้ี  

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

 

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 
พลงันํ้ าขนาดเลก็ 101.75 108.80 142.01 172.12 376.00 
พลงันํ้ าขนาดใหญ่ - - - 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 
การจดัทาํค่าพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศ โดยสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ (สศช.) ไดจ้ดัทาํประมาณการแนวโนม้การขยายตวัทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 2557 - 2579 มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 3.94 ต่อปี โดยใชอ้ตัราการเพ่ิมของประชากรเฉล่ียร้อยละ 0.03 ต่อปี และมีการประยุกต์ใชแ้ผนอนุรักษ์พลงังาน 
(EEDP)โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ ปี 2579 เท่ากับ 89,672 ล้านหน่วย รวมทั้ งได้พิจารณากรอบของ
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) สําหรับภาคการผลิตไฟฟ้าในปี 2579 ซ่ึงจะมีกาํลงัการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเขา้ระบบจาํนวน 19,634.40 เมกะวตัต ์
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ค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าท่ีใช้ในการจัดทาํแผน PDP 2015 เม่ือรวมผลของแผนอนุรักษ์พลงังานและ
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกแลว้ ในช่วงปี 2557 - 2579 ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ารวมสุทธิของ
ประเทศมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.67 ต่อปี ในปี 2579 ค่าพยากรณ์ ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) 
และพลงัไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak) ของประเทศมีค่าประมาณ 326,119 ลา้นหน่วย และ 49,655 เมกะวตัต ์

 
ท่ีมา : กองส่ือสารภายนอก ฝ่ายส่ือสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ทั้งน้ี ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนธนัวาคมเกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 เวลา 18.30 น. มี
ค่าเท่ากบั 26,295.20 เมกะวตัต ์ลดลงจากเดือนท่ีผา่นมา 662.80 เมกะวตัต ์หรือลดลงร้อยละ 2.46 

3.1.4 การจดัหาวตัถุดบิ 

โรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบริษทัฯ ใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า โดยกากออ้ยเป็นผลพลอยได้
จากการผลิตนํ้ าตาลของโรงงานนํ้ าตาล นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าชีวมวลไดอ้อกแบบเพื่อรองรับวตัถุดิบชนิดอ่ืน ๆ เช่น ใบออ้ย 
ไมส้บั และแกลบ ทั้งน้ี จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ สร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายกาํลงัการผลิตนํ้ าตาล ทาํใหมี้ความ
ตอ้งการวตัถุดิบในปริมาณมากข้ึน โดยในปีการผลิตท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัฯ ได้รับซ้ือใบออ้ยจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ย
มากกวา่ 20,000 ครอบครัว เพ่ือน าใบออ้ยมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เน่ืองจากใบออ้ยมีค่าความช้ืนต ่ากวา่กากออ้ย จึงท าให้น ามาเป็น
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ท าให้สามารถควบคุมความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต
กระแสไฟฟ้าได ้และจากประมาณการท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจาํนวน 3.1 ลา้นตนัในปีการผลิต 2562/63 นั้น 
จะทาํใหมี้ปริมาณกากออ้ยเพียงพอ เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็กาํลงัการผลิตสาํหรับโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง   

3.1.5 แผนงานในอนาคต 
ภายหลงัจากท่ีกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้ าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) ของกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บ

อนุมติัให้จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 จากสํานกังาน ก.ล.ต. และเสนอขายหน่วยลงทุนไดท้ั้ งหมดแลว้นั้น 
บริษทัไดน้าํเงินจากการระดมทุนดงักล่าวมาใชเ้พื่อขยายกิจการโรงไฟฟ้า โครงการนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และโครงการ
บรรจุภณัฑช์านออ้ย รวมทั้งศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความเติบโตให้กบั
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ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯไดอ้ยา่งย ัง่ยนื นอกจากนั้น สาํหรับโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 (BPP) ท่ีเร่ิมดาํเนินการผลิตแลว้ ยงัคงมีแผนเขา้
เจรจาการจาํหน่ายไฟฟ้าหาก กฟภ. เปิดรอบการเจรจารับซ้ือไฟฟ้าต่อไป 

3.2 ธุรกจิผลติปุ๋ ยอนิทรีย์ ด าเนินการโดยบริษัท ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากัด (“KBF”)   

3.2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ  

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จาํกดั หรือ KBF จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 15 
ลา้นบาท KBF ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์เม่ือเดือนธันวาคม 2555 โดยใชก้ากหมอ้กรองซ่ึงเป็น
ผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ าตาลของกลุ่มบริษทัฯ มาเป็นวตัถุดิบ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่าย
ปุ๋ยเคมีในปีต่อมา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชาวไร่ออ้ยอยา่งครบถว้น เพ่ือการบาํรุงออ้ยใหมี้ประสิทธิภาพ 

โรงงานของ KBF ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีใกลเ้คียงโรงงานนํ้ าตาล เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการขนส่งกากหมอ้กรอง 
ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตปุ๋ย ทั้งยงัสามารถประหยดัค่าขนส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัไดอี้กดว้ย โดย KBF ผลิตและจดั
จาํหน่ายปุ๋ยซ่ึงแบ่งตามชนิดของปุ๋ยได ้4 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรียช์นิดเม็ด ปุ๋ยอินทรียช์นิดผง ปุ๋ยอินทรียเ์คมีชนิดเม็ด และ
ปุ๋ยเคมีชนิดเมด็ 

 

เปรียบเทยีบสัดส่วนการผลติและจดัจ าหน่ายปุ๋ ยแต่ละประเภทให้แก่ BRD 

 

เปรียบเทยีบสัดส่วนการผลติและจดัจ าหน่ายปุ๋ ยแต่ละประเภทให้กบัตลาดภายนอก 

        

 

18% 

3% 

20% 

2% 

57% 

สัดส่วนการผลิตและจ าหน่าย 

ปุ๋ ยเคมีสตูร 18-8-18 TE 

ปุ๋ ยเคมีสตูร 18-8-18 Mgo 

ปุ๋ ยเคมีสตูร 22-8-18 Mgo 

ปุ๋ ยเคมีสตูร 10-0-10 

ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดผงเทกอง 

91% 

5% 1% 3% 

สัดส่วนการผลิตและจ าหน่าย 

ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดผง 

ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดปัน้เม็ด 

ปุ๋ ยเคมี  

ปุ๋ ยเอินทรีย์เคมี 
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3.2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
KBF มีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจโดยเน้นให้ชาวไร่ออ้ยไดใ้ชปุ๋้ยคุณภาพดี ราคาถูก เพ่ือช่วยลดตน้ทุน

ใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ย และเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ทาํใหช้าวไร่ออ้ยมีรายไดม้ากข้ึน  

 ผลติภัณฑ์ทีม่คุีณภาพและมคีวามเหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ต่ละแปลง 
KBF มุ่งเนน้การปลูกออ้ยให้ไดคุ้ณภาพและการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในอตัราสูง จึงไดว้ิจยัและพฒันาสูตรปุ๋ย

ร่วมกบั BRD เพ่ือให้ไดสู้ตรท่ีเหมาะกบัสภาพดินและผลผลิตในแต่ละแปลงซ่ึงในปี 62/63 น้ี ทางบริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ 
จาํกดั ร่วมกบั บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จาํกดั พฒันาสูตรปุ๋ยข้ึนจากการวิเคราะห์ดินเพ่ือให้ปุ๋ยไดบ้าํรุงออ้ยได้
อยา่งครบถว้นธาตุอาหาร 

จากการมุ่งเนน้ส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียช์นิดผงในปี 2559 ส่งผลให้ค่าอินทรียวตัถุในดิน เพ่ิมสูงข้ึน อีกทั้ง
ปุ๋ยอินทรียช์นิดผงไดรั้บการยอมรับจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ทาํให้มียอดการสั่งผลิตเพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้มการใชสู้งข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากปุ๋ยอินทรียช่์วยในเร่ืองการรักษาความชุ่มช้ืนในดินทาํใหพื้ชสามารถเจริญเติบโตไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในปี 2560 KBF ไดติ้ดตั้งเคร่ืองจกัรสาํหรับปุ๋ยเคมีใหม่ เพ่ือพฒันาศกัยภาพและความสามารถในการควบคุมคุณภาพ
การผลิตปุ๋ยให้ไดทุ้กกระสอบ โดยปุ๋ยท่ีผลิตสามารถนาํไปใชก้บัพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ ได ้ซ่ึงก่อนนาํผลิตภณัฑ์ไปจาํหน่าย 
KBF ได้วิจัยและทดลองการใช้งานกับแปลงสาธิต เพ่ือศึกษาถึงการตอบสนองอัตราการเติบโตของอ้อย เม่ือพบว่ามี
ประสิทธิภาพจึงแนะนําให้ชาวไร่ออ้ยนาํไปใช้ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผลิตภณัฑ์ของ KBF ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของออ้ยเป็นอยา่งดี และมีคุณภาพตามมาตรฐานพระราชบญัญติัปุ๋ย พุทธศกัราช 2518 รวมทั้งมีตน้ทุนตํ่า จนเป็นท่ี
ยอมรับของชาวไร่ออ้ย 

 มศูีนย์กระจายสินค้าทัว่ถึงทุกเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย  

KBF ไดร่้วมกบั BRD จดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ทัว่ทุกเขตส่งเสริมการปลูกออ้ยของ BRD เพื่ออาํนวยความ
สะดวกให้แก่ชาวไร่ออ้ยในการรับปุ๋ย และความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือและรับปุ๋ยนั้น จะทาํให้ชาวไร่ออ้ยสามารถ
ปรับปรุงดินไดต้รงเวลาและเหมาะสมกบัสภาพดิน ซ่ึงจะส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมสูงข้ึนและมีคุณภาพท่ีดี ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในดา้นการมีปริมาณวตัถุดิบท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 

 มศูีนย์กระจายสินค้าทัว่ถึงทุกเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย 
 KBF ไดร่้วมกบั BRD จดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ทัว่ทุกเขตส่งเสริมการปลูกออ้ยของ BRD เพื่ออาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ยในการรับปุ๋ ย และความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือและรับปุ๋ยนั้นจะทาํใหช้าวไร่ออ้ยสามารถปรับปรุงดิน
ไดต้รงเวลาและเหมาะสมกบัสภาพดิน ซ่ึงจะส่งผลใหผ้ลผลิตต่อไร่เพ่ิมสูงข้ึนและมีคุณภาพท่ีดี ตลอดจนเป็นประโยชนต์่อ
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในดา้นการมีปริมาณวตัถุดิบท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 
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3.2.3 ลกัษณะลูกค้า ช่องทางการจ าหน่าย  

 ชาวไร่อ้อยของบริษัท บุรีรัมย์วจิยัและพฒันาอ้อย จ ากดั (“BRD”) 

ปัจจุบนั KBF จาํหน่ายปุ๋ยอินทรียช์นิดผง และปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด คิดเป็นร้อยละ 100 ให้แก่ BRDเพื่อให้ BRD นาํไป
จาํหน่ายต่อใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ย ในรูปแบบการส่งเสริมดา้นปัจจยัการผลิต หรือการปล่อยสินเช่ือสนบัสนุนการปลูกออ้ย (“เงิน
เก๊ียว”) เพ่ือให้ชาวไร่ออ้ยสามารถลดตน้ทุนในการปลูกออ้ย ไดผ้ลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี รวมทั้งทาํให้ชาวไร่ออ้ย
สามารถนาํผลผลิตส่งโรงงาน เพ่ือหกัชาํระเงินเก๊ียวท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้ไวแ้ลว้ ซ่ึงส่งผลดีทั้งต่อชาวไร่ออ้ยและบริษทั  

ผลิตภณัฑข์อง KBF ร้อยละ 99 ไดจ้าํหน่ายให้กบั BRD เพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อให้แก่ชาวไร่ออ้ย ทั้งน้ี เพื่ออาํนวย
ความสะดวกและทาํใหช้าวไร่ออ้ยไดรั้บปุ๋ยอยา่งทัว่ถึง KBF จึงจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้    ในเขตพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ย
ของ BRD โดยแบ่งเป็น 16 ศูนยก์ระจายสินคา้ตามพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ยในจงัหวดับุรีรัมย ์ดงัน้ี 

เขตส่งเสริม ศูนย์กระจายสินค้า 
1.1 5 กม.ตาํบลหินเหลก็ไฟ 
1.2 บา้นสาวเอ ้อาํเภอคูเมือง 

2 บา้นหนองเครือ อาํเภอเมือง 
3.1 บา้นโนนเขวา อาํเภอสตึก 
3.2 บา้นหนองไผ ่อาํเภอสตึก 

4 บา้นละกอ อาํเภอสตึก 
5 บา้นลาํทะเมนชยั อาํเภอลาํปลายมาศ 

6.1 บา้นนาศรีนวล และบา้นลุงม่วง อาํเภอลาํปลายมาศ 
6.2 ตลาดโพธ์ิ อาํเภอลาํปลายมาศ 
7.1 บา้นหนองไผ ่อาํเภอสตึก 
7.2 บา้นสวายตางวน อาํเภอสตึก 
8.1 บา้นโนนจาํปา อาํเภอสตึก 
8.2 บา้นทุ่งวงั อาํเภอสตึก 
9 บา้นชายแดน และบา้นกระเด่ือง อาํเภอนางรอง 

10.1 บา้นปลดัปุ๊ก อาํเภอบา้นด่าน 
10.2 บา้นด่าน อาํเภอบา้นด่าน 

 ตลาดภายนอก 
KBF ไดข้ยายตลาดสู่ภายนอกโดยเร่ิมจากจงัหวดัใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีตั้งของโรงงานเป็นอบัดบัแรก ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา 

KBF ไดเ้ร่ิมดาํเนินแผนการตลาดในการจาํหน่ายปุ๋ยอินทรียช์นิดผง ปุ๋ยอินทรียช์นิดเม็ด ปุ๋ยอินทรียเ์คมี ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยนํ้ า ผ่าน
ร้านคา้การเกษตรหลายแห่งและผ่านช่องทางผูใ้ชโ้ดยตรง เพ่ือให้เกษตรกรทัว่ไปไดล้องใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งเป็น
การสร้างตราสินคา้ให้เป็นที่รู้จกัในหมู่เกษตรกรทัว่ไป โดยในปี 2562 พ้ืนท่ีจงัหวดัท่ีมีการส่งเสริมการขายมีทั้ งหมด 6 
อาํเภอ ไดแ้ก่ อ.คูเมือง  อ.แคนดง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ อ.พุทไธสง อ.หนองหงส์ อ.ปะคาํ และอ.เมือง (จงัหวดัสุรินทร์) ซ่ึง
แบ่งเป็นเขตพ้ืนท่ี 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ รวมทั้งมีการออกบูธจาํหน่ายสินคา้และแนะนาํผลิตภณัฑใ์ห้เป็นท่ี



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

 
 

65 
 

รู้จกัมากยิง่ข้ึน ทั้ง การประชุมนอกสถานท่ีกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเกษตรกร ซ่ึงพืชหลกัท่ีเกษตรกร
ใชปุ๋้ยอินทรียข์อง KBF ไดแ้ก่ยางพารา มนัสาํปะหลงั เมล่อน ขา้ว ดอกมะลิ อินทผาลมั และพืชผกัสวนครัว เช่น มะนาว ถัว่ 
และกลว้ย เป็นตน้ 

3.2.4 นโยบายราคา 

เน่ืองดว้ยปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียเ์ป็นหน่ึงในปัจจยัท่ี BRD ใหก้ารส่งเสริมแก่ชาวไร่ออ้ย ดงันั้น การกาํหนดราคาปุ๋ย
จึงแบ่งเป็น 2 กรณี โดยปุ๋ยเคมีสาํเร็จรูปท่ีซ้ือมาเพ่ือจาํหน่ายจะกาํหนดราคาตามปุ๋ยเคมีท่ีจาํหน่ายในทอ้งตลาด ในขณะท่ี
ราคาปุ๋ยอินทรียท่ี์ผลิตข้ึนเองจะกาํหนดราคาโดยคิดเป็นส่วนเพ่ิมจากตน้ทุนการผลิต (Cost Plus Method) ทั้งน้ี เพ่ือใหช้าวไร่
ออ้ยไดใ้ชปุ๋้ยคุณภาพดี ราคาถูก และเป็นสูตรท่ีตรงตามความตอ้งการในการเจริญเติบโตของออ้ย 

3.2.5 แผนส่งเสริมการขาย 

ในปี 2562 KBF ไดมี้การส่งเสริมกิจกรรมระหว่างบริษทักับลูกคา้คือ BRD และร้านคา้ โดยกาํหนดแผนงาน
ร่วมกนัและส่งเสริมการขายในพ้ืนท่ีมากข้ึน ทีมส่งเสริมการขายของ KBF จะทาํงานร่วมกบัลูกคา้ในแต่ละพ้ืนท่ี เพื่อศึกษา
พ้ืนท่ีเพาะปลูก วิเคราะห์ปัญหาและร่วมกนัแกไ้ขปัญหา รวมทั้งการปรับเปล่ียนแผนงานให้สอดคลอ้งกบัแต่ละพ้ืนท่ี และ
การตรวจติดตามแปลงเพาะปลูกของลูกคา้อยา่งเป็นระยะ  

นอกจากน้ี KBF ยงัมีแผนการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางต่าง ๆ อาทิ เวบ็ไซตข์อง KBF และของ BRR 
รวมทั้งช่องทีวทีอ้งถ่ิน วทิยชุุมชน และส่ิงพิมพ ์(นิตยสารเทคโนโลยีชาวบา้น, สนบัสนุนสปอนเซอร์รายการมวยไทยช่อง7
สี , Facebook ) เป็นตน้ เพื่อสร้างการรับรู้และจดจาํในตราสินคา้ รวมถึงความน่าเช่ือถือของสินคา้ ตลอดจนการตอกย ํ้าให้
ชาวไร่ออ้ยมีความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้มากข้ึน 

3.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศเกษตรกรรม เน่ืองจากมี

บทบาทสําคญัต่อการเพ่ิมผลผลิตในภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ในขณะท่ีประเทศไทยกลบัไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีได้
เพียงพอกบัความตอ้งการ เพราะตน้ทุนการผลิตสูง จึงตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้จากต่างประเทศ 

จากการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาํเนินการใหอ้งคค์วามรู้แก่เกษตรกรในเร่ืองการใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
ให้เกิดความสมดุลถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสภาพดิน และสนบัสนุนให้เกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใชเ้อง และให้มีการผลิตปุ๋ย
อินทรียจ์ากวสัดุเหลือใชใ้นไร่นาให้มากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใชปุ๋้ยแบบผสมผสาน คือใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย์
หรือปุ๋ยชีวภาพในอตัราท่ีเหมาะสมกบัการผลิตพืชแต่ละชนิด ซ่ึงการใชปุ๋้ยแบบผสมผสานจะช่วยลดการใชปุ๋้ยเคมีไดส่้วน
หน่ึง และยงัเป็นการช่วยเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินทาํใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นอีกหน่ึงมาตรการในการ
ช่วยลดตน้ทุนการผลิตใหแ้ก่เกษตรกรไดท้างหน่ึง เพราะปุ๋ยเคมีเป็นหน่ึงปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัท่ีส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ี
สูงข้ึน 

ตามท่ีเกษตรกรทั้งประเทศประสบปัญหาจากสภาวะภยัแลง้ท่ียาวนาน และราคาพืชผลท่ีตกตํ่าทาํให้ภาครัฐหันมา
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชอินทรีย ์เพ่ือจาํหน่ายให้แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการบริโภคเพ่ือสุขภาพ นอกจากน้ี ยงัสามารถ
จาํหน่ายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีสูงกวา่ผลผลิตพืชทัว่ไป ซ่ึงส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจในตลาดปุ๋ยอินทรียข์อง KBF โดยตรง 
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ดา้นราคาปุ๋ย เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิตแม่ปุ๋ยเคมีไดเ้องภายในประเทศจึงจาํเป็นตอ้งนาํเขา้จาก
ประเทศผูผ้ลิตปุ๋ยเคมี แต่อยา่งไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดมี้การติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ย เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อเกษตรกร 

3.2.7 การจดัหาวตัถุดบิ 

KBF ใชก้ากหมอ้กรองซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ าตาลของ BSF เพื่อนาํมาเป็นวตัถุดิบผสมในการผลิตปุ๋ย
เพ่ือจาํหน่าย กากหมอ้กรองท่ีไดน้ั้นจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของปริมาณออ้ยเขา้หีบของ ปีการผลิตนั้น ๆ ซ่ึงในตอนน้ี
วตัถุดิบเพียงพอกบัความตอ้งการของชาวไร่ แต่อยา่งไรKBF ยงัมีการทาํงานทดลองเพื่อหาวตัถุดิบทดแทนวตัถุดิบหลกักรณี
วตัถุดิบไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของชาวไร่ออ้ยซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนระหวา่งการทดลองซ่ึงจะตอ้งนาํเขา้พิจารณาอีกต่อไป 

3.2.8 แผนงานในอนาคต 

ปัจจุบนัแผนการผลิตและจดัจาํหน่ายปุ๋ยของ KBF เป็นไปตามความตอ้งการของชาวไร่ออ้ยท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การปลูกออ้ยจาก BRD โดยใชว้ตัถุดิบซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลเพื่อนาํมาผลิตปุ๋ย เพื่อเป็นการลด
ตน้ทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์อยา่งไรก็ดี KBF มีเป้าหมายในการพฒันาองคก์รและยกระดบัคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยไดว้างแผนขยายตลาด เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์โดยเน้นการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ใหช้าวไร่รู้จกัปุ๋ยและพฒันาคุณภาพการผลิตอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
ทางการเกษตร อนัเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัมากข้ึน ทั้งน้ี แผนการขยายตลาดมีประเด็นสาํคญั ดงัน้ี 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและจัดจ าหน่ายปุ๋ ยให้แก่ตลาดภายใน โดยการผลิตสูตรปุ๋ ย  ที่มีความ
หลากหลายให้เหมาะสมกบัสภาพดนิในแต่ละพืน้ทีเ่พาะปลูก  
เพ่ือตอบโจทย์การเพาะปลูกอ้อยท่ีมีสภาพดินและปัจจัยแวดล้อมในแต่ละแปลงปลูกท่ีแตกต่างกันให้
เจริญเติบโตและมีคุณภาพท่ีดี KBF จึงไดร่้วมวิจยัและพฒันากบั BRD ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เพาะปลูกและคุณภาพของออ้ย โดยปัจจุบนัไดผ้ลิตปุ๋ยสั่งตดัรายแปลงตามสภาพพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ย เน่ืองจาก
พ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยในแต่ละเขตมีสภาพดินท่ีแตกต่างกัน การใชปุ๋้ยสูตรเดียวกันอาจไม่สามารถทาํให้ออ้ย
เจริญเติบโตและมีคุณภาพดีไดอ้ย่างเต็มท่ี ดว้ยเหตุน้ี KBF จึงมุ่งมัน่ท่ีจะสนองนโยบายการส่งเสริมการ
เพาะปลกูออ้ยเชิงลึก โดยผลิตปุ๋ยสูตรใหม่และมีความหลากหลายตามความตอ้งการของชาวไร่ออ้ยเพื่อบาํรุง
ดินใหส้ามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ไดอ้ยา่งสูงสุด  

2. การเพิม่ประสิทธิภาพการจ าหน่ายสู่ตลาดภายนอก โดยการจดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างครบวงจร 
KBF ไดพ้ฒันาการผลิตปุ๋ยอินทรียช์นิดเมด็ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง และจะพฒันาคุณภาพ
ของปุ๋ยใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยในปี 2562 KBF ไดเ้พ่ิมผลิตภณัฑ์
คือ ปุ๋ยเคมี ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดภายนอก คาดวา่จะออกจาํหน่ายสู่
ตลาดภายนอกช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2562 นอกจากน้ี ยงัไดว้างแผนจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตรอย่างครบวงจร อาทิ ปุ๋ยนํ้ า จุลินทรียน์ํ้ า และเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ซ่ึงจะช่วยอาํนวยความสะดวกและเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต
ใหแ้ก่เกษตรกรในการเพาะปลูก รวมถึงเป็นการเพ่ิมช่องทางธุรกิจในการจาํหน่ายสู่ตลาดภายนอก อนัจะเป็น
การสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัเพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย โดย KBF ไดจ้ดทะเบียนตราสินคา้เพ่ือจาํหน่ายสู่ตลาดภายนอก
ในนามตราสินคา้ “ปลาบิน”  
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3. KBF ไดมี้นโยบายเชิงรุกในการประชาสัมพนัธ์ให้ปุ๋ย ปลาบิน ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัของเกษตรกรทัว่ไปเพ่ือขยาย
ตลาดการจ าหน่ายปุ๋ยใหก้บัเกษตกรและเป็นท่ียอมรับซ่ึงในปีท่ีผา่นมาปุ๋ย ปลาบิน ไดเ้ขา้แนะน าผลิตภณัฑใ์น
สวนใหญ่ เช่นสวนอินทผลาลมั สวนยางพารา เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี ทาง KBF มุ่งมัน่
ประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 

4.  KBF ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายและใหเ้หมาะกบัการใชง้านและสามารถจาํหน่ายไดใ้น
ทุกพ้ืนท่ีโดยมีการขอข้ึนทะเบียนขนาดบรรจุภณัฑ์เป็นแบบ 1 กิโลกรัมและ 25 กิโลกรัม เพ่ือให้มีความ
หลากหลายสะดวกเกษตรกรสามารถเลือกซ้ือไดง่้าย 
 

กจิกรรมส่งเสริมการขายของ KBF 

กิจกรรมออกบูทงานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 
(โดยสมาคมชาวไร่ออ้ยบุรีรัมย ์และ BRR) 
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กจิกรรมออกบูธย่อยให้ความรู้เร่ืองปุ๋ ยชาวไร่อ้อยแต่ละโซนส่งเสริมปี 2562 

 
 

 

กจิกรรมออกบูธแนะน าสินค้าปลาบินทีง่านเกษตรจงัหวดัสุรินทร์ประจ าปี 2562  

 

 

ออกบูธ“เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ&มหกรรมยางพารา และนวตักรรม 2019 
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กจิกรรมเยีย่มลูกค้าทีใ่ช้ผลติภณัฑ์ตราปลาบิน 

 
 

ฝ่ายการตลาด/ขาย บริษัท ปุ๋ ยตรากญุแจ จ ากดั ร่วมกจิกรรมมอบความรู้จากศูนย์วจิยัการพฒันาเกษตรกรบุรีรัมย์                 
กบั วสิาหกจิชุมชนกลุ่มธุรกจิไร่อ้อยต้นแบบบ้านโศกนาก 
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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 เรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน โดยดาํเนินธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม ประเภทบรรจุอาหาร ปัจจุบนัจดัจาํหน่าย
ทั้งทางตรงและทางออ้มใหก้บั Modern Trade ร้านคา้ส่ง รวมถึงร้านอาหาร โรงแรม และอ่ืน ๆ ซ่ึงใชช้านออ้ยเป็นวตัถุดิบ
หลกัในการผลิต มีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่ประมาณ 200 - 250 ลา้นช้ินต่อปี  

ปัจจุบนัโครงการไดด้าํเนินการก่อสร้างโรงงานในส่วนของการข้ึนรูปผลิตภณัฑ์เสร็จเส้ินแลว้เม่ือปลายเดือน
ธนัวาคม 2562 และจะเร่ิมดาํเนินธุรกิจเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เป็นตน้ไป อยา่งไรก็ตาม ในช่วงแรกของการ
ผลิต SEW ยงัคงตอ้งซ้ือเยื่อชานออ้ยจากคู่คา้ เพ่ือเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ออกจาํหน่ายสู่ตลาด เน่ืองจาก ในส่วนของ
โรงงานการผลิตเยือ่ชานออ้ยนั้นคาดวา่จะดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2563 ซ่ึงเม่ือดาํเนินการเสร็จแลว้
จะเป็นส่วนท่ีทาํใหบ้ริษทัไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในดา้นตน้ทุนวตัถุดิบ 

 บริษทัมีรูปแบบของสินคา้เพ่ือจาํหน่ายทั้งส้ิน 11 รูปแบบ ดงัน้ี 
- B001 กล่องขนาด 7”x5” 
- B025 กล่องขนาด 9”x9” 
- B026 กล่องขนาด 8”x8” 
- P004 จานขนาด 6” 
- P005 จานขนาด 10” 
- P009 จานขนาด 9”x6.5” 
- P011 จานขนาด 7” 
- P013 จานขนาด 9” 
- L001 ชามขนาด 500 มล. 
- L010 ชามขนาด 460 มล. 
- L038 ชามขนาด 850 มล. 

 คุณลกัษณะเด่นของบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ยมีดงัน้ี 

- ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ยอ่ยสลายในธรรมชาติได ้100% ใน 45 วนั 
- ไม่มีสารปนเป้ือนก่อมะเร็งในบรรจุภณัฑ ์
- เขา้เตาอบไมโครเวฟได ้800 วตัต ์ท่ี 5 นาที 
- ใชใ้นช่องแช่แขง็ท่ีอุณหภูมิ -40 ºC 
- ใส่นํ้ าร้อนและนํ้ ามนัไดถึ้ง 100 ºC 
- เก็บรักษาไดน้าน 5 ปี 

 3.3.2     การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

 ปัจจุบนัความตอ้งการบรรจุภณัฑท่ี์ยอ่ยสลายทางชีวภาพ มีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากปริมาณขยะท่ี
เพ่ิมข้ึนและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในแนวโน้มความตอ้งการของโลกท่ี
ตอ้งการเปล่ียนแปลงการใชผ้ลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ดงันั้น ผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มจะเขา้มาแทนท่ีโฟมและ
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พลาสติกในสัดส่วนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เป็นสาเหตุให้มีผูผ้ลิตรายใหม่เกิดข้ึนตลอดเวลา โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยงัคงเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ส่งขายทัว่โลกในราคาท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง อยา่งไรก็ตามผลิตภณัฑ์ยงัคงสามารถแทรกตวัเขา้สู่
ตลาดไดด้ว้ยภาพลกัษณ์ของการผลิตสินคา้ในประเทศไทย ซ่ึงยงัคงไดรั้บการยอมรับ จากตลาดโลก และหากบริษทัผลิต
สินคา้โดยเยือ่ชานออ้ยตวัเองได ้ก็จะก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุนของสินคา้ ส่งผลให้บริษทัสามารถเขา้แข่งขนัใน
ตลาดต่างประเทศได ้ส่วนตลาดในประเทศนั้น การต่ืนตวัของผูบ้ริโภคในสินคา้ประเภทน้ียงัคงอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงนกั แมว้า่
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐไดมี้การประกาศแผนการลดใชโ้ฟมและพลาสติกรวมทั้งรณรงคใ์ห้หน่วยงานต่าง ๆ ใชบ้รรจุ
ภณัฑย์อ่ยสลายได ้แต่ราคายงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงมกัไปเปรียบเทียบกบัราคา
โฟมท่ีตํ่ากว่าอยู่เสมอ ทาํให้ตลาดในประเทศยงัไม่โตเท่าท่ีควรเม่ือเทียบกบัการบริโภคใชข้องประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น 
สหรัฐอเมริกา องักฤษ ยโุรป ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

1. ลกัษณะลูกค้า ช่องทางการจ าหน่าย  

ระยะส้ัน บริษัทจะเจาะตลาดในกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าส่ง ตลอดจนร้านค้าทั่วไป รวมถึง
ร้านอาหาร โรงแรม และอ่ืน ๆ ท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกบัอาหาร โดยเป็นการขายทั้งทางตรงและทางออ้มรวมทั้งการโปรโมต
สินคา้ผา่นช่องทางทั้งทางเอกชนและภาครัฐอยูต่ลอดเวลา  

ระยะยาว การเขา้สู่ตลาดล่างเพื่อใชท้ดแทนบรรจุภณัฑท่ี์ทาํจากโฟมและพลาสติก ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมียอดการ
บริโภคสูงท่ีสุด โดยมีปัจจยัพ้ืนฐานคือ 

 ผูบ้ริโภคตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งโทษของ
บรรจุภณัฑท่ี์ทาํจากโฟมและพลาสติก 

 ราคาของผลิตภณัฑจ์ะตอ้งสามารถแข่งขนักบับรรจุภณัฑท่ี์ทาํจากโฟมและพลาสติกได ้
 แบบของผลิตภณัฑต์อ้งมีใหเ้ลือกหลากหลายตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2. นโยบายราคา 

สืบเน่ืองจากสินคา้ประเภทน้ีเป็นสินคา้พ้ืนฐานท่ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงพอสมควร การกาํหนดราคาจึงถูก
กาํหนดโดยผูผ้ลิตรายใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศจีนท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถกาํหนดราคา
เองได ้จึงตอ้งตั้งราคาขายตามราคาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงราคาท่ีวา่น้ีบริษทัยงัสามารถแข่งขนัได ้

 3. แผนส่งเสริมการขาย 

การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีจะส่ือสารถึงผูใ้ชสิ้นคา้โดยตรง โดยเน้นการออกงาน Event ทั้ งในและ
ต่างประเทศ และเขา้ร่วมกบัโครงการต่าง ๆ ของทางภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ทั้งในตวัผลิตภณัฑ์
และบริษทั นอกจากน้ียงัมีการระบุถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑด์ว้ยขอ้ความบนฉลากของบรรจุภณัฑเ์พื่อให้ผูบ้ริโภค
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้ งด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยปราศจากสารพิษปนเป้ือน ความปลอดภยัต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และความสามารถในการยอ่ยสลายในธรรมชาติไดห้มดภายใน 45 วนั 
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4. การจดัหาวตัถุดบิ   

บริษทัมีความมัน่คงในเร่ืองการจดัหาวตัถุดิบ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตนํ้ าตาล ทาํให้มีปริมาณชาน
ออ้ยมากถึง 900,000 ตนัต่อปี ซ่ึงบริษทัมีความตอ้งการใชช้านออ้ยในการผลิตเยือ่และนาํไปข้ึนรูปเพียง 18,000 ตนัต่อ
ปี ดงันั้น บริษทัจึงมีวตัถุดิบเพียงพอต่อการผลิต 

 5. ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 

ปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคมีการปรับเปล่ียน โดยความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑ์ประเภทใชค้ร้ัง
เดียวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นการพฒันาบรรจุภณัฑ์ประเภทใช้คร้ังเดียวจึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ซ่ึงความใส่ใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคคาํนึงถึง 
โดยเฉพาะบรรจุภณัฑอ์าหารประเภทใชค้ร้ังเดียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยเหตุน้ี จึงทาํให้มีการคิดคน้บรรจุภณัฑท่ี์มี
คุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับความต้องการขา้งตน้ ทั้ งทางด้านการพฒันาวตัถุดิบและกรรมวิธีการผลิต เพ่ือให้เกิด 
บรรจุภณัฑ์ชนิดใหม่ ๆ ซ่ึงถือเป็นนวตักรรมของบรรจุภณัฑ์ในอนาคต โดยสามารถประยุกต์เป็นบรรจุภณัฑ์ของ
สินคา้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากบรรจุภณัฑใ์ส่อาหารไดอี้กดว้ย 

3.3.3     ภาพรวมของอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันความตอ้งการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้คร้ังเดียวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีการพฒันาวตัถุดิบและ
กรรมวธีิการผลิตในหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ส่วนใหญ่บรรจุภณัฑ์
ประเภทดงักล่าวผลิตจากโฟมและพลาสติก แต่เน่ืองจากผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน โดย
ขอ้มูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555-2559 พบวา่ปริมาณขยะประเภทโฟมเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองจาก 56 ลา้นใบต่อวนัเป็น 61 ลา้นใบต่อวนั โดยในปี 2559 มีปริมาณขยะประเภทโฟมเกิดข้ึนประมาณ 1.3 ลา้นตนัต่อปี 
เฉล่ียวนัละ 3,704 ตนัต่อวนั รวมประมาณ 61 ลา้นใบตอ่วนั โดยคนไทยสร้างขยะประเภทโฟม 1 ใบต่อคนต่อวนั 

โฟมใชเ้วลาย่อยสลายหลายร้อยปีเม่ือเทียบกบัวสัดุอ่ืน ซ่ึงโฟมส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นปัจจุบนัจะใชเ้ป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร โดยเม่ือผา่นการใชง้านแลว้จะนาํมารีไซเคิลจะตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอนส่งผลให้มีตน้ทุนสูง หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจึงพยายามแกปั้ญหาเร่ืองน้ี โดยสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกับฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้หารือถึง
มาตรการลดการใชโ้ฟม ทั้งน้ี คาดวา่ภายในไม่ก่ีปีขา้งหนา้จะเร่ิมมีการบงัคบัใช ้นอกจากน้ี ปัญหาสารพิษปนเป้ือนท่ีพบได้
จากบรรจุภณัฑ์ประเภทพลาสติกและโฟมท่ีใชเ้ป็นภาชนะบรรจุอาหารยงัส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ทั้งทางดา้นสุขภาพและ
อนามยัของผูบ้ริโภคในระยะยาวอีกดว้ย 

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

แนวโน้มของตลาดในประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลได้เห็นความสําคัญต่อส่ิงแวดล้อม จึงมีนโยบายสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการยงัคงต้องการการสนบัสนุนและผลกัดนั
จากภาครัฐอยา่งต่อเน่ืองในการกระตุน้ให้เกิดการต่ืนตวัและปลูกจิตสาํนึก ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบั
ผูบ้ริโภค ให้ตระหนักถึงความสาํคญัของการใชบ้รรจุภณัฑ์ย่อยสลายได ้เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นท่ียอมรับ  

ส่วนแนวโน้มของตลาดโลก หลายประเทศในทวีปยุโรปและเอเชียมีมาตรการลดการใชพ้ลาสติกและโฟม ซ่ึง
มาตรการดงักล่าว ทาํใหผู้ผ้ลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกตอ้งรับภาระค่ากาํจดัขยะเพ่ิมมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ราคาบรรจุภณัฑ์
พลาสติกเพ่ิมสูงข้ึน ขณะเดียวกนัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มมีมากข้ึน แต่มีผูผ้ลิตเพียงน้อยรายท่ี

http://www.tnnthailand.com/v1/news_detail.php?id=132980&t=news_special
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จะสามารถผลิตสินคา้ดังกล่าวเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งเพียงพอ จึงเห็นไดว้า่ประเทศท่ีพฒันาแลว้
ส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือยกระดบัความเป็นอยูข่องประชากรในประเทศ บริษทัจึงมุ่งเนน้ทาํตลาดไปยงั
ประเทศท่ีใหค้วามสาํคญักบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศท่ีออกกฎหมายห้ามไม่ให้ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ทาํจาก
โฟม หรือประเทศท่ีกาํลงัจะออกกฎหมายบงัคบัใช ้เช่น จีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และทวปียโุรป เป็นตน้ 

 จากแนวโนม้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นแนวโนม้ท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้นจึงมีการคิดคน้และพฒันาทั้ง
วตัถุดิบและกรรมวธีิการผลิต ก่อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

74 
 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียงอนัเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของกลุ่มธุรกจิ 

กลุ่มธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายดิบ และน ้ าตาลทรายขาวสีร า ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั โรงงาน 
 น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSF”) 

2. ธุรกิจผลพลอยไดข้องบริษทั ไดแ้ก่  
- ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) บริษทั บุรีรัมย ์ 

เพาเวอร์ จ ากดั (“BPC”)  และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั (“BPP”) 
- ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยและสารอินทรียป์รับปรุงดิน ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั (“KBF”) 

3. ธุรกิจสนบัสนุน ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จ ากดั (“BRD”) 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบริษัทโรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”)  

1.1 ความเส่ียงจากการจดัหาวตัถุดบิ 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายดิบ และน ้ าตาลทรายขาวสีร า ซ่ึงใช้อ้อยเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต  
แต่เน่ืองจากบริษทัมิไดมี้ไร่ออ้ยเป็นของตวัเองท่ีเพียงพอต่อการผลิต การจดัหาออ้ยเขา้หีบให้เพียงพอกบัก าลงัการผลิตจึงเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั ปริมาณออ้ยจะจดัหาเขา้หีบในแต่ละฤดูการหีบออ้ยจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัดงัน้ี 

ก. ปัจจัยเส่ียงเร่ืองปริมาณพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกอ้อยท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจเกิดจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย
เปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ หรืออาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐผ่านนโยบายส่งเสริมการจดั
พ้ืนท่ีเพาะปลูกใหเ้หมาะสมหรือโซนน่ิง อยา่งไรก็ตาม จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัในการน าร่องการเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกขา้วให้เป็น
พ้ืนท่ีปลูกออ้ยตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากน้ี บริษทัมีการส ารวจและประเมินการเปล่ียนแปลงหาสาเหตุ 
และไดแ้กไ้ขในจุดปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีผา่นมาในช่วงระหวา่งปี 2555 ถึงปี 2562 ปริมาณการปลูกออ้ยของบริษทัเพ่ิมข้ึนโดยตลอด 
แต่จะมีบางปีท่ีบริษทัประสบภยัแลง้ ส่งผลใหพ้ื้นท่ีปลูกออ้ยนอ้ยลง ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี  

 
ปีการผลติ พืน้ทีป่ลูกอ้อย (ไร่) จ านวนแปลง (แปลง) ผลผลติ (ตนั/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 
2561/62              197,360.15             30,173.00 12.26 
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ข. ปัจจยัเส่ียงเร่ืองสภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระบบชลประทาน ความสมบูรณ์ของดิน พนัธ์ุออ้ย และโรคของ 
ออ้ยอ่ืน ๆ ต่างส่งผลต่อปริมาณออ้ยท่ีจะปลูกไดต้่อไร่ หากปัจจยัต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงอาจจะท าใหป้ริมาณออ้ยต่อไร่ลดลงได ้
จากสภาพภูมิอากาศและปริมาณน ้ าฝน บริษทัไดใ้หก้ารส่งเสริมการใหน้ ้ าออ้ยในช่วงท่ีแหง้แลง้ผา่นระบบน ้ าหยดในไร่ออ้ย โดย
ร่วมกบักองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย (กอน.) ใหเ้งินกูด้อกเบ้ียต ่าร้อยละ 2 ต่อปี และผอ่นช าระในระยะยาว เพ่ือใหช้าวไร่น าไปใช้
ติดตั้งระบบน ้ าหยดในไร่ออ้ย 

ค. ปัจจยัความเส่ียงเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของดิน บริษทัมีนโยบายใหค้วามส าคญัในการปรับปรุงบ ารุงดิน ฟ้ืนฟู
สภาพความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนท่ีปลูกออ้ย เช่น การตดัออ้ยสด คืนอินทรียวตัถุกลบัลงดิน การปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุ๋้ย โดยบริษทัผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากผลพลอยไดจ้ากการผลิตน ้ าตาลนัน่คือกากหมอ้กรอง 

ง. ปัจจยัความเส่ียงเร่ืองพนัธ์ุออ้ย บริษทัได้จดัหาพนัธ์ุออ้ยให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีปลูก มีแปลงทดสอบพนัธ์ุออ้ย
และคดัเลือกพนัธ์ุออ้ยใหม่ ๆ เพ่ือทดแทนพนัธ์ุออ้ยท่ีเส่ือมสภาพ มีการใชก้ารจดัสัดส่วนพนัธ์ุออ้ยปลูก และใชพ้นัธ์ุออ้ยท่ีให้
ผลตอบแทนชาวไร่สูง และสามารถผลิตน ้ าตาลต่อตนัออ้ยไดม้ากข้ึน 

จ. ปัจจยัเส่ียงดา้นการแย่งออ้ยในพ้ืนท่ี หากโรงงานน ้ าตาลบริเวณใกลเ้คียงเสนอราคารับซ้ือออ้ยจากชาวไร่ท่ี
ราคาสูงกวา่ท่ี BSF เสนอให ้ชาวไร่ออ้ยอาจน าออ้ยไปขายใหแ้ก่โรงงานนั้น ๆ แทน ท าให้ BSF มีจ านวนออ้ยเขา้หีบลดลง BRD 
มีการบริหารจดัการเร่ืองการจดัหาออ้ย โดยการส่งเสริมแบบมีสญัญาระหวา่งบริษทัและชาวไร่ ทั้งในรูปเงินและปัจจยัอ่ืน ๆ อาทิ 
ปุ๋ย สารเคมี พนัธ์ุออ้ย และเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือทางการเกษตรในพ้ืนท่ีส่งเสริมซ่ึงมีรัศมีครอบคลุมระยะ 40 กิโลเมตรรอบโรงงาน 
เพ่ือให้ชาวไร่ยกกรรมสิทธ์ิออ้ยให้แก่โรงงานล่วงหนา้ก่อนถึงฤดูหีบออ้ย มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชาวไร่ออ้ย โดยส่งนัก
ส่งเสริมเกษตรกร ซ่ึงประกอบดว้ย 17 โซน กระจายลงพ้ืนท่ีแบบรายแปลง เพื่อแนะน าพนัธ์ุออ้ยให้มีความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี
ปลูก บริหารจดัการตรวจสอบสภาพดินและน ้ า และช่วยดูแลในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่การปลูกจนกระทัง่ถึงการเก็บเก่ียวและขาย
ใหแ้ก่ BSF ณ แปลงออ้ย ดว้ยระบบออนไลน์และระบบดาวเทียมส ารวจพิกดัพ้ืนท่ีปลูกออ้ยเพ่ือใหแ้ปลงปลูกออ้ยทุกแปลงไดรั้บ
การตรวจติดตาม และให้การสนับสนุนตามความเป็นจริง ท าให้ชาวไร่ไดอ้อ้ยท่ีมีคุณภาพ มีผลผลิตเฉล่ียต่อหน่วยพ้ืนท่ีของ
ชาวไร่สูง มีรายไดท่ี้มัน่คง และเป็นพนัธมิตรท่ีดีของบริษทั จากการบริหารจดัการดงักล่าวท าให้ท่ีผ่านมา BSF ไม่เคยมีปัญหาใน
การจดัหาออ้ยใหไ้ดเ้พียงพอในฤดูการหีบออ้ย 

 นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการจดัตั้งแนวเขตการแบ่งพ้ืนท่ีหรือการสร้างโซนน่ิง ระหวา่งพ้ืนท่ีปลูกออ้ยและโรงงานน ้ าตาล
ดว้ยกนั ซ่ึงอยูใ่นเขตจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์ และนครราชสีมา เพ่ือป้องกนัปัญหาการแยง่ออ้ยระหวา่งโรงงานน ้ าตาล 

 BRD มีแผนจดัการความเส่ียงเพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดผ้ลผลิตของชาวไร่ออ้ยเพ่ิมข้ึน และมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
ใหก้บัชาวไร่ออ้ยในแต่ละแปลง โดยเนน้นโยบายเกษตรแม่นย  า ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ ระบบสารสนเทศ (Information 
Technology) เทคโนโลยี (Know-how) และการบริหารจดัการ (Management) โดยตั้งอยู่บนแนวคิดท่ีว่า พืชท่ีน ามาปลูก และ
สภาพแวดลอ้ม เช่น ดิน น ้ า แสง และอากาศในไร่ โดยพ้ืนท่ีในไร่เดียวกนัมีความแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มโดยรอบ และใน
ความแตกต่างกนัน้ีท าใหผ้ลผลิตท่ีไดมี้ความแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นการดูแลพ้ืนท่ีในไร่เดียวกนัจึงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงตอ้งท า
ใหเ้กิดประสิทธิผลดา้นผลผลิตใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ทาง BRD มีนโยบายการส่งเสริมระบบน ้ าในไร่
ออ้ยแบบครบวงจร โดยใชร้ะบบน ้ าเพ่ือการบริหารจดัการน ้ าในไร่ออ้ยอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ิมผลผลิตออ้ยให้สูงข้ึน และสร้าง
ความยัง่ยนืในการผลิตออ้ย 
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เป้าหมายของ BRD ตอ้งการท าไร่ออ้ยทุกแปลงใหเ้ป็นเกษตรแม่นย  า เพ่ือสร้างผลผลิตให้เพ่ิมมากข้ึน และประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บตามมาคือ ตน้ทุนลดลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน คุณภาพท่ีไดเ้ป็นท่ียอมรับ ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

1.2 ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาน า้ตาลในตลาดโลก 

 การซ้ือขายน ้ าตาลในตลาดโลกนั้น น ้ าตาลจดัเป็นสินคา้ทางการเกษตรชนิดหน่ึงท่ีมีความผนัผวนดา้นราคาค่อนขา้งสูง
เม่ือเทียบกบัสินคา้เกษตรอ่ืน ๆ ซ่ึงการผนัผวนของราคาน ้ าตาลในตลาดโลกนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัดา้นอุปสงค์และอุปทานของ
ประเทศผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ปริมาณน าเขา้และส่งออกในแต่ละประเทศ รวมถึงการเก็งก าไรจากนกัเก็งก าไรในตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์
(Commodity Market) อีกทั้งยงัเก่ียวพนักบัสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูกของแต่ละประเทศท่ีมีนโยบายในการ
ส่งเสริม การแทรกแซง การส่งออก การน าเขา้ของกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ าตาลของภาครัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
นอกจากน้ี ปัจจุบันราคาน ้ าตาลยงัมีส่วนหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงด้วย เน่ืองจากน ้ าออ้ยรวมถึงกากน ้ าตาลยงั
สามารถน าไปผลิตเป็นเอทานอลเพ่ือใชผ้สมกบัน ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตไ์ด ้ดว้ยเหตุปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ราคาซ้ือ
ขายน ้ าตาลในตลาดโลกมีความผนัผวนไปตามปัจจยัหลายประการดงัท่ีไดก้ล่าวมา 

 ภายใตพ้ระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 โรงงานน ้ าตาลในประเทศไทยจะส่งออกน ้ าตาลไปจ าหน่ายใน
ต่างประเทศได้ จะตอ้งส่งออกผ่านบริษทัตวัแทนตามท่ีได้ระบุไวเ้ท่านั้น และราคาขายในการส่งออกจะใช้ราคาน ้ าตาลใน
ตลาดโลกเป็นหลกั ซ่ึงราคาน ้ าตาลในตลาดโลกจะเปล่ียนแปลงไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลกโดยรวม รายไดข้อง
บริษทัจึงได้รับผลกระทบหากราคาน ้ าตาลในตลาดโลกเปล่ียนแปลง โดยในปี 2562 ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก
หมายเลข 11 มีความเคล่ือนไหวเฉล่ียอยูท่ี่ 12.35 เซนตต์่อปอนด์ และราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 มีความ
เคล่ือนไหวเฉล่ียท่ี 332.93 เหรียญสหรัฐ/เมตริกตนั 

ราคาเฉลีย่น า้ตาลทรายดบิตลาดนวิยอร์กหมายเลข 11 

ปีบัญชี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ราคาเฉลีย่ 
(เซนต์/ปอนด์) 

18.08 22.14 27.09 21.55 17.47 16.32 13.12 18.18 15.78 12.24 12.35 

ราคาเฉลีย่น า้ตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 

ปีบัญชี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ราคาเฉลีย่ 
(เหรียญสหรัฐ/
เมตริกตนั)  

487.86 614.79 706.39 587.68 489.71 440.04 373.40 500.39 433.25 343.79 332.93 

ท่ีมา: Investing.com 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

77 
 

อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนหลกัในการผลิตน ้ าตาลคือราคาออ้ย ซ่ึงจะผนัแปรตามรายไดข้องบริษทั (จากระบบการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีรัฐบาลก าหนด โดยผ่านคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย 70:30) ดงันั้น หากราคาน ้ าตาลในตลาดโลกลดลง 
ตน้ทุนค่าออ้ยท่ีจ่ายใหช้าวไร่ออ้ยก็จะลดลงดว้ยในสัดส่วนร้อยละ 70 ตามการแบ่งปันผลประโยชน์ ดงันั้นจะช่วยลดผลกระทบ
จากราคาน ้ าตาลไดร้ะดบัหน่ึง 

อยา่งไรก็ดี จากเดิมท่ีผลประกอบการของบริษทัข้ึนอยูก่บัธุรกิจน ้ าตาลและกากน ้ าตาลเพียงอยา่งเดียว ท าให้ความผนั
ผวนของราคาน ้ าตาลตลาดโลกส่งผลต่อผลประกอบการของบริษทั ทั้ งน้ี กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมยจึ์งได้ลงทุนในโครงการ
ต่อเน่ืองจากน ้ าตาลและกากน ้ าตาล ไดแ้ก่ โรงงานไฟฟ้าจากกากออ้ย โรงงานผลิตและจ าหน่ายสารอินทรียป์รับปรุงดิน และ
ล่าสุดมีการลงทุนในโรงงานบรรจุภณัฑย์อ่ยสลายไดจ้ากชานออ้ย ซ่ึงเป็นการเสริมความแขง็แกร่งดา้นการด าเนินงานและบริหาร
พอร์ตรายได้เพื่อลดความผันผวนจากสถานการณ์ราคาน ้ าตาลในโลกซ่ึงท าให้ช่วยลดผลกระทบท่ีมีต่อรายได้หรือผล
ประกอบการของบริษทัท่ีอา้งอิงกบัราคาน ้ าตาลในตลาดโลกนอ้ยลง  

1.3 ความเส่ียงจากการเกดิหนีเ้สียจากการให้เงนิสนับสนุนชาวไร่อ้อย (เงนิเกีย๊ว) 

BRD/BSF ไดใ้ห้การสนบัสนุนชาวไร่ออ้ย โดยการปล่อยเงินเก๊ียวออ้ยเป็นรายแปลงและปล่อยเงินเก๊ียวตามกิจกรรม
การเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายุของออ้ย ณ แปลงออ้ย ดว้ยระบบฐานขอ้มูลและใชร้ะบบพิกดัดาวเทียมในการส ารวจพิกดัพ้ืนท่ี
ปลูกออ้ย (GPS: Global Position System) เพ่ือใหพ้ื้นท่ีแปลงปลูกออ้ยทุกแปลงไดรั้บการตรวจและติดตาม เพ่ือให้การสนบัสนุน
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

การปล่อยเงินสนบัสนุนให้ชาวไร่ออ้ยจะเป็นในรูปแบบโอนเงินเขา้บญัชีของชาวไร่ออ้ย เพ่ือให้ชาวไร่ออ้ยน าไปลงทุน
เร่ืองพนัธ์ุออ้ย ท่ีดิน ระบบชลประทาน และปุ๋ย เป็นตน้ โดยการปล่อยเงินเก๊ียวจะเป็นเสมือนการจองออ้ยของชาวไร่ท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนเงินเก๊ียว โดยชาวไร่ออ้ยท่ีไดรั้บเงินเก๊ียวจะน าออ้ยมาขายใหโ้รงงานภายหลงัจากท่ีออ้ยโตข้ึนพร้อมตดั ซ่ึงจะเป็นช่วง
เดียวกบัท่ีโรงงานน ้ าตาลเร่ิมเปิดหีบออ้ย เกษตรกรชาวไร่ออ้ยจะตดัออ้ยและส่งออ้ยให้กบัโรงงาน และโรงงานจะจ่ายค่าออ้ยให้
ชาวไร่ออ้ยและหกัเงินเก๊ียวท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้ไว ้ 

จากการให้การสนบัสนุนเงินเก๊ียวดงักล่าว หากชาวไร่ออ้ยไม่สามารถน าออ้ยมาเขา้หีบไดต้ามท่ีตกลงไวซ่ึ้งอาจมีสาเหตุ
จากหลายประการ อาทิ การเกิดภยัแลง้ อุทกภยั หรือโรคระบาด เป็นตน้ ท าให้บริษทัมีความเส่ียงในเร่ืองชาวไร่ออ้ยไม่สามารถจ่าย
ช าระหน้ีคืนไดต้ามท่ีก าหนด ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน ทั้งยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ
ของ BSF โดยในระหวา่งปี 2558 ถึงปี 2562 บริษทัไดมี้การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญดงัน้ี 

(หน่วย:ลา้นบาท) 
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 

ตั้งส ารองหน้ีสงสยัจะสูญ 3.44 0.74 10.28 4.56 5.14 
ลูกหน้ีชาวไร่ (เก๊ียว) 782.61 1,069.92 957.07 682.56 299.77 
ร้อยละของหน้ีสงสยัจะสูญ 0.44 0.07 1.07 0.67 1.71 

ทั้งน้ี ร้อยละของหน้ีสงสยัจะสูญในระหวา่งปี 2558 ถึงปี 2562 โดยเฉล่ียคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.79 ของลูกหน้ีชาวไร่
ออ้ย ณ วนัส้ินงวด บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและบริหารความเส่ียงดงักล่าว โดยในการพิจารณาการให้สินเช่ือแก่ชาวไร่ออ้ย จะมี
การก าหนดคุณสมบติัและแบ่งเกรดของชาวไร่ มีระบบการพิจารณาการให้เงินสินเช่ือ โดยจ่ายเงินเก๊ียวตามงวดงานของชาวไร่ 
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ท่ีปฏิบติัไดใ้นแต่ละงวดงาน รวมถึงก าหนดหลกัทรัพยแ์ละบุคคลค ้าประกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัติดตามดูแลชาวไร่ออ้ยอยา่ง
ทัว่ถึงโดยนกัส่งเสริมการเกษตร และระบบดาวเทียมในการส ารวจพิกดัพ้ืนท่ีปลูกออ้ย ซ่ึงจะสามารถติดตามขอ้มูลพ้ืนท่ีปลูกออ้ย
รายแปลงไดอ้ยา่งแม่นย  า ทราบความคืบหนา้ของงวดงาน ทราบถึงขอ้มูลวา่ออ้ยแปลงใดเกิดปัญหาอยา่งไร ท าให้สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

1.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการส่งออกน ้ าตาลเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 
ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาลทั้งหมด ดงันั้น รายไดข้องบริษทัจะผนัผวนตามอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

อยา่งไรก็ดี บริษทัมีมาตรการในการป้องกนัความเส่ียงโดยเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward 
Contract) ทั้งหมด โดยอตัราแลกเปล่ียนท่ีท าสัญญาจะพยายามให้มากกวา่อตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั 
(อนท.) ใช้ในการค านวณราคาจ าหน่ายโควตา ข. แต่ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผูบ้ริหารในการพิจารณาถึงแนวโน้มอตัรา
แลกเปล่ียนในช่วงเวลานั้นดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัมีการติดตามความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือให้สามารถด าเนินการไดท้นัต่อ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และท าการศึกษาเคร่ืองมือทางการเงิน Option / Swap มาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม การป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าวอาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงได ้หากค่าเงินบาทมีแนวโนม้ท่ีจะแขง็ค่าข้ึนติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 

1.5 ความเส่ียงจากการควบคุมจากภาครัฐ 

1.5.1 ความเส่ียงจากนโยบายภาครัฐ 

จากการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทรายทั้งระบบ เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ซ่ึงสาระส าคญั คือ 
ยกเลิกการก าหนดราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายท่ีใชบ้ริโภคในประเทศและปล่อยให้ราคาน ้ าตาลทรายในประเทศเป็นไปตามกลไก
ตลาด ส่งผลให้ราคาขายหน้าโรงงานลดลงตามราคาตลาดโลก และจากการลอยตัวของราคาน ้ าตาลในช่วงท่ีราคาน ้ าตาล
ตลาดโลกลดต ่าลงน้ี ยงัส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในเร่ืองของราคาออ้ยท่ีต ่าลงดว้ย 

เน่ืองจากบริษทัไดมี้การติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด ผ่านคณะท างานบริหารจดัการออ้ยและน ้ าตาลท่ีก าหนดข้ึน 
ท าใหส้ามารถร่วมกนัวเิคราะห์ ประเมินสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้และมีแผนรองรับกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างดงักล่าว ทั้ง
ยงัมีการปรับกลยทุธ์การขายและแผนการผลิตใหมี้ความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงมีการปรับปรุง
กระบวนการท างานในขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงช่วยใหบ้ริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 จะมีการใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการจดัท าประมาณการรายได ้การ
ก าหนดและการช าระราคาออ้ยและค่าผลิตน ้ าตาลทราย และอตัราส่วนของผลตอบแทนระหวา่งชาวไร่ออ้ยและโรงงาน ซ่ึงจะมี
ผลต่อการค านวณส่วนแบ่งรายไดจ้ากการขายน ้ าตาลทราย และจากการค านวณใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงน้ีจะท าให้ “ราคาน ้ าตาล
ทราย” ท่ีใชเ้ป็นตวัแปรในการค านวณส่วนแบ่งระหวา่งชาวไร่ออ้ยกบัโรงงานน ้ าตาลทรายเพ่ิมข้ึนเป็น 17.25 - 18.25 บาท 
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1.5.2 ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้จากการขายน า้ตาล 

เน่ืองจากฤดูการหีบออ้ยจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ดงันั้น บริษทัจะเร่ิมทยอยขายน ้ าตาลตั้งแต่
เดือนธนัวาคมหรือมกราคมเป็นตน้ไป และจะทยอยขายไปเร่ือย ๆ จนถึงส้ินปี โดยบริษทัจะพิจารณาจงัหวะในการขายน ้ าตาล
ทรายตามปัจจยัต่างๆ อาทิ ระดบัสตอ๊กน ้ าตาล ปริมาณผลผลิต ราคาน ้ าตาลในตลาดโลก รวมถึงราคาขายท่ีทาง บริษทั ออ้ยและ
น ้ าตาลไทย จ ากัด (อนท.) ขายน ้ าตาลไปยงัตลาดโลก เพ่ือเป็นมาตรฐานในการพิจารณาราคาขายท่ีส่งออกไปต่างประเทศ 
อยา่งไรก็ดี ในแต่ละปี ช่วงปริมาณการขายน ้ าตาลไม่เท่ากนั ดงันั้น รายไดจ้ากการขายน ้ าตาลของบริษทัแต่ละไตรมาสอาจจะเพ่ิม
หรือลดลงข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงักล่าว และปริมาณการขายในแต่ละไตรมาส  

ทั้งน้ี บริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาน ้ าตาลและแนวโนม้ตลาดโลกอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงมีการ
จดัตั้งคณะท างานบริหารจดัการออ้ยและน ้ าตาล เพ่ือพิจารณาปริมาณน ้ าตาลท่ีขาย และปริมาณน ้ าตาลคงเหลือ โดยท าการประชุม
ทุก 2 สปัดาห์เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลไปใชร่้วมกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

1.6 ความเส่ียงจากราคาต้นทุนวตัถุดบิ 

ราคาออ้ยไดมี้การก าหนดในแบบระบบจดัสรรผลประโยชน์ในการแบ่งปันรายไดจ้ากการคา้น ้ าตาล 70:30 โดยชาวไร่
ออ้ยจะไดผ้ลประโยชน์จากการขายน ้ าตาลร้อยละ 70 ซ่ึงราคาน ้ าตาลท่ีน ามาค านวณราคาออ้ยท่ีจะตอ้งจ่ายชาวไร่ออ้ยนั้น ค านวณ
มาจากราคาขายเฉล่ียของบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั (อนท.) ดงันั้น ถา้หากบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั (อนท.) ขาย
น ้ าตาลไดใ้นราคาสูง ราคาวตัถุดิบก็จะสูงตามไปดว้ย แต่ในทางกลบักนัหาก อนท. ขายน ้ าตาลไดใ้นราคาต ่า ราคาวตัถุดิบก็จะ
ลดลงตาม ซ่ึงความผนัผวนของราคาวตัถุดิบก็จะส่งผลต่ออตัราก าไรของบริษทั  

ดงันั้น เพื่อเป็นการลดความเส่ียง บริษทัตอ้งขายน ้ าตาลใหไ้ดร้าคาสูงกวา่ราคาขายเฉล่ียของ อนท. เพ่ือให้บริษทัไม่ได้
รับผลขาดทุนจากราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัมีการบริหารความเส่ียงในเร่ืองราคาขายน ้ าตาล โดยให้มีทีมงานติดตามการ
ขายของ อนท. อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือให้บริษทัสามารถบริหารจดัการการขายน ้ าตาลให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา
เฉล่ียของ อนท.  

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีคณะท างานบริหารจดัการออ้ยและน ้ าตาลประกอบดว้ยตวัแทนจากแต่ละฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
ร่วมกนัวเิคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในการขาย โดยจะพิจารณาถึงปริมาณน ้ าตาลท่ีขาย และปริมาณน ้ าตาลคงเหลือ ซ่ึงมี
การจดัประชุมหารือร่วมกนัทุก 2 สปัดาห์ 

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิผลพลอยได้ของบริษัท 

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

1.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดบิทีใ่ช้เป็นเช้ือเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า  

ปัจจุบนั บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั หรือ BSF เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบกากออ้ย ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากระบวนการ
ผลิตน ้ าตาล ใหแ้ก่ BEC, BPC และ BPP เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ดงันั้น ในกรณีท่ีฤดูการผลิตมีปริมาณออ้ย
ในระดบัต ่า จะส่งผลต่อปริมาณกากออ้ยท่ีน าส่งโรงไฟฟ้า ท าใหเ้กิดความเส่ียงในการขาดเช้ือเพลิงในการผลิต และอาจส่งผลให้
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กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงักได้ โดยในปีการผลิต 2561/2562 บริษัทมีกากอ้อยหลังการหีบสกัดประมาณ 
827,762.88 ตนั คิดเป็นร้อยละ 28.24 ของปริมาณออ้ยท่ีเขา้หีบ ในส่วนของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีความตอ้งการเช้ือเพลิงในแต่ละ
ช่วงท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

 

ความต้องการใช้เช้ือเพลงิ BEC BPC BPP 

ช่วงฤดูกาลหีบออ้ย (Crushing Season) 900 1,000 950 

ช่วงฤดูกาลละลายน ้ าตาล (Melting Season) 650 600 700 

ช่วงผลิตไฟฟ้าอยา่งเดียวแบบ Fully Condensing 430 470 - 

 นอกจากการใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ บริษทัมีการใชว้ตัถุดิบเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนทดแทน ซ่ึง
ในปีท่ีผา่นมามีการใชไ้มส้บั (Woodchip) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในการขาดเช้ือเพลิงในการผลิต 

1.2 ความเส่ียงจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

 การประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองการ
ควบคุมมลพิษทั้งทางดิน น ้ า และอากาศ ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษทัไดด้ าเนินมาตรการป้องกนัผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ อาทิ ระบบการระบายสสารออกจากโรงงาน ระบบควบคุมมลสาร ระบบการจดัการน ้ าท้ิง ระบบก าจดักาก
และของเสีย ประกอบกบัมีพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ี 25 ไร่ ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน
ดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหก้ระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
และลดมลภาวะดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมีการใชไ้อน ้ าดกัจบัฝุ่ นกลายเป็นดิน โดยใชร้ะบบก าจดัฝุ่ นแบบม่านน ้ า (Wet Scrubber)
และมีการน าไอเสียจากปล่องไปใชป้ระโยชน์ในกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑน์ ้ าตาล ท าใหช่้วยลดปริมาณไอเสียท่ีเกิดข้ึน 

 ท่ีผา่นมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทาง BEC ไดรั้บรางวลัปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) ระดบัท่ี 2 จากนั้นใน
เดือนเดียวกนัของปี พ.ศ. 2559 ไดเ้ล่ือนขั้นรางวลัปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) เป็นระดบัท่ี 3 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมระดบัการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ยงัไดรั้บผลการรับรองระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 อีก
ดว้ย   

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 BPC ไดรั้บรางวลัความมุ่งมัน่สีเขียว (Green Commitment) เป็นระดบัท่ี 2 จากระดบัท่ี 1 
ในปี พ.ศ. 2558 ในโครงการโรงไฟฟ้าสีเขียว (Green Industry Certificate) จากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัและนิคม
อุตสาหกรรมจังหวดั นั่นหมายถึงการให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบมีการติดตาม
ประเมินผลและทบทวนเพ่ือพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

ปี 2560 ไดรั้บอีก 2 รางวลั คือ รางวลัดา้นพลงังานทดแทนโครงการพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) ในงาน 
Thailand Energy Awards 2017 จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน และรางวลั The Winner Cogeneration Category ในงาน 
ASEAN Energy Awards จากการประชุม ASEAN Ministers on Energy Meeting คร้ังท่ี 35 ณ เมืองปาไซ ประเทศฟิลิปปินส์ 

ปี 2561 บริษทัไดรั้บรางวลัดีเด่น ดา้นพลงังานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) 
ในงาน Thailand Energy Awards 2018 จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม และรางวลัASEAN Energy 
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Award 2018 ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) จากเลขาธิการอาเซียน ในการประชุม ASEAN Ministers 
on Energy Meeting คร้ังท่ี 36 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

และในปี 2562 บริษทัไดรั้บรางวลัชนะเลิศ Energy Globe National Award 2019 ในประเภทโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จาก
กงสุลฝ่ายการพาณิชยส์ถานทูตออสเตรีย ซ่ึงเป็นรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัมอบให้กับโครงการท่ีมีความโดดเด่นด้านแนว
ปฏิบติัท่ีใหค้วามส าคญักบัแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

โดยรางวลั Energy Globe National Award เป็นรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัรางวลัหน่ึงและมอบให้กบัโครงการท่ีมี
ความโดดเด่นดา้นแนวปฏิบติัท่ีใหค้วามส าคญักบัแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนทั้งน้ี Energy Globe National Award ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2542 โดย Mr. Wolfgang Neumann ผูบุ้กเบิกดา้นพลงังานของประเทศออสเตรียและเป็นความร่วมมือกบั โครงการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งสหประชาชาติ (UNEP) ปัจจุบนัมี 187 ประเทศเขา้ร่วมในโครงการน้ี 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายปุ๋ ยอนิทรีย์ ด าเนินการโดยบริษัท ปุ๋ ยตรากญุแจ จ ากดั (KBF) 

1.1 ความเส่ียงอนัเกดิจากพฤตกิรรมการบริโภคทีม่อียู่เดมิ 

 บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั หรือ KBF เร่ิมด าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือมุ่งเนน้การปรับปรุงดินเพ่ิมธาตุอาหารในดิน 
โดยเร่ิมจดัตั้งในเดือนธนัวาคม 2555 ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ออ้ย และช่วงระยะเวลา 3-6 ปีท่ีผ่านมา ชาวไร่ออ้ยมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปรับปรุงดินดว้ยอินทรียวตัถุ และปรับสภาพดินท่ีเป็นกรดดว้ยโดโลไมท์มากข้ึน ซ่ึงเป็นการช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยเคมีและปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของดินค่อนขา้งมาก 

ปัจจุบนั บริษทัไดมี้วธีิการใส่ปุ๋ยอินทรียช์นิดผงท่ีจะช่วยใหก้ารท างานของชาวไร่ออ้ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงได้
พฒันามาตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยจากเดิมไดพ้ฒันาเคร่ืองจกัร ทั้งน้ี เป็นการลดขั้นตอนการท างาน ลดระยะเวลาการเตรียมแปลง
เพาะปลูกใหท้นัฤดูฝน และเพ่ิมปริมาณการใชปุ๋้ยอินทรียช์นิดผงไดแ้พร่หลายมากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม ทางบริษทัยงัมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์และพาชมแปลงตวัอยา่งท่ีใชปุ๋้ยอินทรีย ์รวมทั้งใหข้อ้มูล
สนบัสนุนทางวชิาการ ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของชาวไร่ในการน าไปใชม้ากข้ึน 

1.2 ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม 
การประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายสารอินทรียป์รับปรุงดินของบริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั อยูภ่ายใตก้ฎหมายและ 

พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 เก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพเพื่อรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์
ของเกษตรกรและภาคการเกษตร ซ่ึงกฎหมาย และ พ.ร.บ. ดงักล่าวครอบคลุมถึงเร่ืองการควบคุมมลพิษทั้งทางดิน น ้ า อากาศ 
และสารพิษ การก าจดัขยะและของเสีย สุขภาพและความปลอดภยัในการท างานและการจดัการวตัถุท่ีเป็นอนัตรายซ่ึงขอ้ก าหนด
ดงักล่าวมีความซบัซอ้นมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง และการบงัคบัใชก้ฎหมายและ พ.ร.บ.ดงักล่าว บางกรณีข้ึนอยูก่บัการ
ตีความของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ีผา่นมา KBF ไดรั้บใบอนุญาตตั้งโรงงาน และใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย ์อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงไดมี้มาตรการด าเนินการป้องกนัผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ทั้งจากตวัพนกังาน และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงต่าง ๆ อาทิ 
การฉีดจุลินทรียเ์ร่งการยอ่ยสลายและก าจดักล่ิน การจดัท าบ่อเก็บน ้ าเสียในฤดูฝน การจดัท าห้องดกัฝุ่ นและมีระบบสเปรยน์ ้ า 
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การจดัรถฉีดน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีรอบโรงงาน และการจดัเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัให้พนกังาน เพื่อลดผลกระทบจากระดบั
เสียงเคร่ืองจกัร 

การเขา้ร่วมกิจกรรม CSR เพ่ือร่วมพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน ประกอบกับสถานท่ีตั้งของโรงงานผลิตสารอินทรีย์
ปรับปรุงดินตั้งห่างไกลจากบริเวณชุมชน ท าให้ KBF มีความเช่ือมัน่วา่ ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัต ่า 
โดยเม่ือเดือนสิงหาคม ปี 2561 KBF ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีด าเนินงานตามหลกัเกณฑธ์รรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
ในโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ความเส่ียงอืน่ ๆ 

1.1 ความเส่ียงจากการมอีตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 4.06 และ 3.11 เท่า 
ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัเป็น Holding Company สัญญาเงินกูท่ี้มีกบัธนาคารพาณิชย ์การท าสัญญากบักองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์และบริษทัย่อยท่ีด าเนินธุรกิจ เช่น BSF เป็นตน้ จะมีขอ้ก าหนดดา้นการ
รักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นแยกรายบริษทัไม่ไดน้ ามาคิดรวมทั้ งกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของ BSF ยงัคงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญาเงินกูท่ี้มีกบัธนาคารพาณิชย ์ 

ส่วนอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ดงักล่าว ทางบริษทัสามารถแยกการค านวณไดด้งัต่อไปน้ี 
กรณีท่ี 1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity: D/E Ratio) เท่ากบั 4.06 เท่า 
กรณีท่ี 2  อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt to Equity: IBD/E Ratio) เท่ากบั 3.57 เท่า 
กรณีท่ี 3 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity: D/E Ratio) Excluding Infrastructure  Fund เท่ากบั   

2.32 เท่า 
กรณีท่ี 4 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt to Equity: IBD/E Ratio) Excluding Infrastructure Fund  

เท่ากบั 1.83 เท่า 

โดยในปี 2560 บริษทัออกหน่วยลงทุนใน “กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์หรือ Buriram 
Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund (BRRGIF)” ให้แก่สถาบนัการเงินและประชาชนทัว่ไปในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย แต่เน่ืองจากยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีท่ีรองรับการลงบญัชีในส่วนของกองทุนรวม ยกเวน้แต่ใหล้งบญัชีเป็นภาระหน้ีสิน 
จึงมีผลท าใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสูงข้ึน 

ส าหรับมาตรการลดความเส่ียงของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ทางบริษทัไดมี้ขอ้ตกลงกนั
เร่ืองอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัและบริษทัย่อย โดยไม่มีขอ้ก าหนดในการรักษา
อตัราส่วนทางการเงินอ่ืน ๆ นอกเหนือจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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1.2 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมผู้ีถือหุ้นใหญ่มอีทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจและบริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั ท่ีกลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ถือหุ้นรวมกนัใน
บริษทัคิดเป็นร้อยละ 74.84 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้หลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัในคร้ังน้ี และกลุ่มครอบครัว
ตั้งตรงเวชกิจ ยงัด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัดว้ย บริษทัและ/หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ยอาจมี
ความเส่ียงจากการท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และ
สามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษทัได้ รวมถึงสามารถควบคุมการอนุมติัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการเสียง
ส่วนใหญ่ได ้ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น  
ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่เสนอได ้ อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัไดก้ าหนดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตาม ทั้งการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อ
หุน้ และการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส เป็นตน้ 

ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจดัการและการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจผูบ้ริหารและกรรมการบริษทั บริษทั
มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit ) ภายใตค้ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และหน่วยงาน
ตรวจสอบจากภายนอก (External Audit) ทั้งน้ี เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุลการตดัสินใจ และพิจารณาอนุมติัรายการต่าง ๆ 
ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือมิใหเ้กิดรายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ และเพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของบริษทั และมีส านกับริหารความเส่ียง (Risk Management Unit) ภายใตค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Committee) ดูแลเร่ืองการบริหารความเส่ียงขององคก์รทั้งกลุ่มบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) นอกจากน้ี บริษทั
ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความชดัเจน และรักษาประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนได้
เสียทั้งหมด 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือม
ราคาสะสมตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทรวมทั้ งหมดเท่ากับ 5,674,842,200 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายการ 
มูลค่าสุทธิหลงัหัก 
ค่าเส่ือม (บาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

งบการเงนิรวม    

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 362,288,816 เป็นเจา้ของ/ เช่าระยะยาว เป็นหลกัประกนัการกูย้มื1 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 981,658,785 เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัการกูย้มื1 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง 
อุปกรณ์ และยานพาหนะ 

 
4,062,813,066 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัการกูย้มื1 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 268,081,533 เป็นเจา้ของ - 
รวมทั้งหมด 5,674,842,200   

หมายเหตุ: 1 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไวก้บัสถาบนัการเงิน เพื่อเป็นหลกัทรัพย ์
 ค  ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ทั้งน้ี รายละเอียดท่ีตั้งพ้ืนท่ีใชง้าน และวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท่ี์ส าคญัในการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
4.1.1  ทีด่นิ 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง พืน้ที ่
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 
ในการกูย้มื1 

ท่ีดิน 
 

- ต.หินเหลก็ไฟ  
 อ.คูเมือง  
   จ.บุรีรัมย ์

- 636ไร่  1 งาน  
26 ตารางวา  

ใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล และ
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

เป็นเจา้ของ  
และบางส่วนท า

สญัญาเช่า 
ระยะยาว 

บางส่วนเป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้มื1 

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

- 770 ไร่ - งาน  
47 ตารางวา 

ใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงาน
ส าหรับการผลิต 
น ้าตาล 

เป็นเจา้ของ - 

ท่ีดิน 
 

- ต.ไทยเจริญ  
อ.ละหานทราย 
จ.บุรีรัมย ์

-  51 ไร่ 3 งาน  
93 ตารางวา  

ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีปลูกออ้ย
ส าหรับเป็นแปลง
ทดลอง เพื่อใชใ้น 
การวจิยัและพฒันา 

เป็นเจา้ของ 
 

- 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง พืน้ที ่
วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน - ต.นานวน 
 อ. สนม  
จ.สุรินทร์ 

- 188 ไร่ 2 งาน  
94 ตารางวา 

ใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงาน
ส าหรับการผลิต 
น ้าตาล 

เป็นเจา้ของ - 

รวม 
2,885 ไร่ 9 งาน 307 

ตารางวา 

   

หมายเหตุ: 1  บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินบางส่วนไวก้บัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะยาว 
     จากสถาบนัการเงิน 

ส าหรับสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาว เป็นสัญญาเช่าระหวา่งบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั) ทั้งน้ี สัญญาเช่ามี
ระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2579  

4.1.2  อาคารและส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท 

สินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั1 

โรงงานน ้ าตาล BSF 
- อาคารโรงงานน ้ าตาล พ้ืนท่ีรวม 11,967  
ตารางเมตร 

-   อาคารผลิตน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 
- โกดงัเก็บน ้ าตาลและวตัถุดิบ พ้ืนท่ีรวม 24,236 
ตารางเมตร 

-  อาคารส านกังาน อาคารซ่อมบ ารุง  
-  อาคารท่ีพกัพนกังาน ป้อมยาม อาคารพสัดุ และ
อ่ืน ๆ 

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต
และจดัเก็บ
น ้ าตาล 
 

เป็น
เจา้ของ 

 

เป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้มื 

โรงไฟฟ้า BEC 
- อาคารเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า พ้ืนท่ี 1,440  
    ตารางเมตร 
-  โรงงานและอาคาร พ้ืนท่ีรวม 50,192  
ตารางเมตร 

-  โกดงัเก็บกากออ้ย 1โรง พ้ืนท่ี 3,170  
     ตารางเมตร 
-  บ่อบ าบดัน ้ าเสียพ้ืนท่ี 430 ตารางเมตร 
- อาคารส านกังานสาขา 
-  อาคารท่ีพกัพนกังาน ป้อมยาม อาคารพสัดุ 
 

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต 
และจ าหน่าย
ไฟฟ้า 
 

เป็น
เจา้ของ 

 

เป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้มื 
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สินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั1 

โรงไฟฟ้า BPC 
- อาคารเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า พ้ืนท่ี 19,500  
    ตารางเมตร 
-  โรงงานและอาคาร พ้ืนท่ีรวม 12,100  
ตารางเมตร 

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

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต 
และจ าหน่าย
ไฟฟ้า 
 

เป็น
เจา้ของ 

 

เป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้มื 

โรงไฟฟ้า BPP 
- อาคารเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า พ้ืนท่ี 19,500  
    ตารางเมตร 
-  โรงงานและอาคาร พ้ืนท่ีรวม 12,100  
ตารางเมตร 

-  บ่อบ าบดัน ้ าเสียพ้ืนท่ี 430 ตารางเมตร 
-  โกดงัเก็บกากออ้ย 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 
-  โกดงัเก็บสินคา้ พ้ืนท่ี 3,000 ตารางเมตร 
-  อาคารโรงจกัร และส านกังาน พ้ืนท่ี 5,000 
ตารางเมตร 

-  พ้ืนท่ีระบบบ าบดัน ้ าเสีย พ้ืนท่ี 60  
    ตารางเมตร 

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต
และจดัเก็บปุ๋ย 
 

เป็น
เจา้ของ 

 

เป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้มื 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เช่า 

- 
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สินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั1 

 
- ส านกังานส่งเสริมเขต 5 
 

จ.นครราชสีมา 
บ.หนองบวัวงษ ์
อ. ล าทะเมนชยั  

เป็นท่ีตั้ง
ส านกังานเขต
ส่งเสริม
ใหบ้ริการ
ชาวไร่

เก่ียวกบัการ
เพาะปลูก 

 
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 พญาไทพลาซ่า 
 

ใชเ้ป็นท่ีตั้ง
ส านกังาน 
สาขา
กรุงเทพฯ 

เป็น
เจา้ของ 

 
- 

หมายเหต:ุ  1 บริษทัไดจ้ดจ านองอาคารไวก้บัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
4.1.3 เคร่ืองจกัรของกลุ่มบริษัท 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
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 
 

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง  
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต
น ้ าตาล 

เป็นเจา้ของ เป็น
หลกัประกนัใน

การกูย้มื 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกผนั 1 

- กระบวนการท าน ้ าออ้ยใหใ้สขนาด 14,000 ตนัน ้ า
ออ้ยต่อวนั 
 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 าใหแ้หง้ขนาด 
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 

-  เคร่ืองจกัรผลิตน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 
    - Raw Sugar Bucket Elevator 
    - Raw Sugar Weigher 
    - Raw Sugar Magma 
    - Raw Sugar Magma Pumps 2 เคร่ือง 
    -  Material Pump 1-2 (Plate EVAP.) 
 - Refine Sugar Rotary Dryer 
 - A Molasses Pump 
    - Hot Water Supply Pump 1 
    - Raw Liquor Pump 1/3 
    - Raw Liquor Pump 2/3 
    - Raw Liquor Pump 3/3 
    - Liquor Liming Unit (ถงัปูนขาว) 
    - Raw Liquor Liming Tank  
      (ถงัน ้ าเช่ือมผสมปูนขาว) 
    - Carbonator Tank No.2 (with calandria) 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกผนั 1 

    - Carbonator Tank No.3 (with calandria) 
    - Carbonator Tank No.1 
    - Circulated Pumps 1/3 
    - Circulated Pumps 2/3 
    - Circulated Pumps 3/3 
    - HPA Prepare Tank 1-2 (ถงัเก่า) 
    - Carbonate Liquor Pump 1  
      (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี1 HPD) 
    - Carbonate Liquor Pump 2  
      (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี1 HPD) 
    - Gas Scrubber 1 
    - Gas Scrubber 2 
    - Damper 1-6 
    - Sweet Water Pump 1 
    - Sweet Water Pump 2 
    - Plate Heater 
    - Condensate Plate Evap. 1-3 Pump 
    - Scrubber Spray Water Pump 1/2 
    - Scrubber Spray Water Pump 2/2 
 - CO2 Gas Storage Tank 1-3 (หลงัป๊ัม CO2) 
 - Gas Separator 1/3 (ดกัไอ Gas ท่ีท่อ CO2) 
 - Gas Separator 2/3 (ดกัไอ Gas ท่ีท่อ CO2) 
 - Gas Separator 3/3 (ดกัไอ Gas ท่ีท่อ CO2) 
    - CO2 Gas Compressors 1/3 
    - CO2 Gas Compressors 2/3 
    - CO2 Gas Compressors 3/3 
    - Scrubber Water Tank 
    - Scrubber Water Pumps 1/2 
    - Scrubber Water Pumps 2/2 
    - In-line Static Mixer  
      (ก่อนลงถงั Carbonator) 
    - HPD Mixing Tank 
    - Carbonate Liquor Tank 
    - Carbonate Liquor Pump 3  
      (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี1 HPD) 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกผนั 1 

    - Carbonate Liquor Pump 4  
      (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี1 HPD) 
    - Filter Press for First Filtration 1/5 
    - Filter Press for First Filtration 2/5 
    - Filter Press for First Filtration 3/5 
    - Filter Press for First Filtration 4/5 
    - Filter Press for First Filtration 5/5 
    - Raw Sugar Mobile Belt Conveyor 1-2    
      (ใชใ้นโกดงั) 
    - Clear Liquor-1 Tank 
    - Clear Liquor-1 Pump 1  
      (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี2 HPA) 
    - Clear Liquor-1 Pump 2  
       (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี2 HPA) 
    - HPA Mixing Tank 
    - HPA Prepare Tank 3 (ถงัใหม่) 
    - Clear Liquor-1 Pump 3  
       (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี2 HPA) 
    - Carbonate Liquor Pump 5  
      (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี1 HPD) 
    - Filter Press for Second Filtration 1/3 
    - Filter Press for Second Filtration 2/3 
    - Filter Press for Second Filtration 3/3 
    - Raw Sugar Storage Bin & Hopper   
      (Recovery Station) 
    - Clear Liquor-2 Tank 
    - Clear Liquor-2 Pump 1/2 
    - Clear Liquor-2 Pump 2/2 
    - Check Filters 1-2 
    - Check Filters 3-4 
    - Check Filters 5-6 
    - Fine  Liquor Tank 
    - Fine Liquor Pump 1/2 
    - Fine Liquor Pump 2/2 
    - Cake Hopper 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

91 
 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกผนั 1 

    - Cake Belt Conveyor 
    - Filter Cake Bin 
    - Milk of Lime Supply Pump 1/2 
    - Milk of Lime Supply Pump 2/2 
    - Preheater Plate 
    - Plate Evaporator Effect 1st 
    - Hot Water HI Pressure Pumps 1 
    - Hot Water HI Pressure Pumps 2 
    - Hot Water HI Pressure Pumps 3 
    - Hot Water HI Pressure Pumps 4 
    - Plate Evaporator Effect 2nd 
    - Plate Evaporator Effect  3rd 
    - Hot Water Preparation Tank 
    - Hot Water Supply Pump 2 
    - Hot Water Supply Pump 3 
    - Sweet Water Tank 
    - Condensate Water Tank 
    - Condensate Water Pumps 1/2 
    - Condensate Water Pumps 2/2 
    - Concentrated Liquor Tank 
    - Concentrated Liquor Pumps 1/2 
    - Concentrated Liquor Pumps 2/2 
    - Condenser 
 - R1 Refined Massecuite Vacuum Pan No.6 
 - R1 Refined Massecuite Vacuum Pan No.5 
    - R1 Massecuite Receiver 1/2 
    - R1 Massecuite Receiver 2/2 
    - R1 Massecuite Distributor 
    - R1 TSK Massecuite Centrifugals 
    - Raw Sugar Belt Conveyor &  
      Masscuite Distributor 
    - R1 Molasses Receiving Tank 
    - R1 Molasses Pumps 1/2 
    - R1 Molasses Pumps 2/2 
 - R2 Refined Massecuite Vacuum Pan No.4 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

92 
 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกผนั 1 

    - R2 Massecuite Receiver 
    - R2 Massecuite Distributor 
    - R1/R2 Sugar Belt Conveyor 
    - R2 Molasses Receiving Tank 
    - R2 Molasses Pumps 1/2 
    - R2 Molasses Pumps 2/2 
    - Concentrated Liquor Tank 
    - Condensate Tank 
    - Hot Water Tank For R3/R4 
    - R1 Molasse Tank 
    - R2 Molasse Tank 
    - R3/R4 Molasse Tank 
    - R3/R4 Refined Massecuite Vacuum Pan 
    - R3/R4  Massecuite Receiver 
    - R3/R4 Massecuite Distributor 
    - R3/R4 Sugar Belt  Conveyor 
    - R3/R4 Molasses Receiving Tank 
    - R3/R4 Molasses Pumps 1/2 
    - R3/R4 Molasses Pumps 2/2 
    - R3/R4 Magma Mingler 
    - R3/R4 Magma Tank 
    - Refined Sugar Bucket Elevator 
    - Refined Sugar Dryer 
    - Forced Draft Fan (Dryer) 
    - Plate Air Heater 
    - Induced Draft Fan (Dryer) 
    - Refined Sugar Cooler 
    - Vibrating Screen after Sugar Cooler 
    - Refine sugar Belt conveyer in & out  
      Rotary dryer 
    - Cooler Fan 
    - Chiller Unit for Dryer - Cooler 
    - Pump Seal Water AHU 
    - Wet Scrubber 
    - Transformers for CO2 Plant 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกผนั 1 

    - Lumps Sugar Melter 
    - Spray Water Pump 2 เคร่ือง 
    - Magnetic Separator 
    - Pipe for CO2 Gas Plant 
    - Pipe for Remelt, Decolorization, and      
      Concentration Plant 
    - Paints for 10,000 sq.m. 
    - Insulation Materials for 10,000 sq.m. 
    - Transformers 
    - Electric Distribution and accessories 
    - Temperature Controller system 
    - Pressure and Temperature Controllers  
      system 
    - Carbonation control 
    - Decolorizer control 
    - Evaporator control 
    - Refined Pan control 
    - Dryer control 
    - DCS+COMPUTOR SYSTEM 
    - Air Compressor 4 เคร่ือง 
    - Air Compressor Tank 2เคร่ือง 
    - Air Conditioners 
    - Air Conditioner 

 

โรงไฟฟ้า BEC 
- ชุดก าเนิดไฟฟ้า 
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง 
 หมอ้แปลงไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง 

    หมอ้ไอน ้ า (Boiler) 

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง  
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต
ไฟฟ้า 

เป็นเจา้ของ เป็น
หลกัประกนัใน

การกูย้มื 

โรงไฟฟ้า BPC 
- ชุดก าเนิดไฟฟ้า 
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง 
 หมอ้แปลงไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง 

     หมอ้ไอน ้ า (Boiler) 
 
 

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง  
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต
ไฟฟ้า 

เป็นเจา้ของ เป็น
หลกัประกนัใน

การกูย้มื 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกผนั 1 

โรงไฟฟ้า BPP 
- ชุดก าเนิดไฟฟ้า 
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง 
 หมอ้แปลงไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง 

     หมอ้ไอน ้ า (Boiler) 

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง  
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต
ไฟฟ้า 

เป็นเจา้ของ เป็น
หลกัประกนัใน

การกูย้มื 

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

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง  
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต
ปุ๋ย 

เป็นเจา้ของ เป็น
หลกัประกนัใน

การกูย้มื 

โรงผลิตเยือ่พืชและบรรจุภณัฑ ์SEW 
- เคร่ืองยอ่ย HAIGH 
- เคร่ืองข้ึนรูปพร้อมแม่พิมพ ์

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง  
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต
ภาชนะบรรจุ
ภณัฑ ์

เป็นเจา้ของ เป็น
หลกัประกนัใน

การกูย้มื 

หมายเหตุ: 1บริษทัไดจ้ดจ านองเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัไวก้บัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  
                    วงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

4.1.4 อุปกรณ์ 
 

อุปกรณ์ของ BRD  วตัถุประสงค์ในการถือครอง มูลค่าสุทธิ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

รถตดัออ้ย 3 คนั ใชเ้พ่ิมบริการรับจา้งตดัออ้ย 
แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

7,432,365.48 

4.1.5  สินทรัพย์ทีไ่ม่มตีวัตนของกลุ่มบริษัท 
 

สินทรัพย์ วตัถุประสงค์ในการถือครอง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นงานทัว่ไป 

ซ่ึงรวมถึงโปรแกรมบญัชี โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลฝ่ายไร่ 
และขอ้มูลการผลิตน ้ าตาล เป็นตน้ 
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4.1.6 เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษทั 

เคร่ืองหมายการค้า วตัถุประสงค์ในการถือครอง วนัทีไ่ด้รับการจดทะเบียน 

 
 
 

 

ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับ
น ้ าตาลทรายสีร าและน ้ าตาลทรายดิบ 

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

 

ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับ 
ปุ๋ยอินทรีย ์

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

 ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับ
ปุ๋ยเคมี 

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

 
 

ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับปุ๋ย
อินทรีย ์และปุ๋ยเคมี 

รายการปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี 
ไดรั้บจดทะเบียน ณ วนัท่ี  
3 กนัยายน 2556 
(ทางบริษทัซ้ือเคร่ืองหมายการคา้ และ
ไดด้ าเนินการโอนสิทธิบตัรการคา้
เรียบร้อยแลว้) 

 ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับ
น ้ าตาล 

น า้ตาลทราย 
วนัท่ียืน่ค  าขอ : 16 กนัยายน 2558 
วนัท่ีประกาศโฆษณา :  
27 เมษายน 2559 

 

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

 กรมธรรม์ประกนัภยัของกลุ่มบริษทั เป็นประเภทกรมธรรมป์ระกนัความเส่ียงภยั และกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั 
โดยกลุ่มบริษทัฯ มีจ านวนเงินเอาประกนัตามกรมธรรมร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ทั้งหมดเป็นจ านวน 10,048,410,000 
บาท ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
 
บริษัท รายละเอยีดทรัพย์สิน 

เอาประกนั 
ลกัษณะ
การ

ประกนัภัย 

ผู้รับ
ผลประโยชน์ 

วนัทีเ่ร่ิมท า
ประกนัภัย 

วนัหมดอายุ วงเงนิประกนั 
(บาท) 

BSF 
 

- ส่ิงปลูกสร้าง 
   ตวัอาคารโรงงาน  
   (ไม่รวมรากฐาน) อาคาร
โกดงัเก็บน ้ าตาล 

- เคร่ืองจกัรในการผลิต
น ้ าตาล 

- สตอ๊กสินคา้ 
น ้าตาลทรายขาว  
น ้าตาลทรายดิบ 

   กากน ้ าตาล และ 
กากออ้ย  

ประกนั
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น 

สถาบนั
การเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2563 7,230,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEC  - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวม
รากฐาน)  

- เคร่ืองจกัรในการผลิต
ไฟฟ้า 

- อุปกรณ์ส านกังาน 
- สตอ๊กวตัถุดิบ 

ประกนั
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น 

สถาบนั
การเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2563 846,500,000 
 
 
 
 

 
 
 

BPC - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวม
รากฐาน)  อุปกรณ์
ส านกังาน 

- เคร่ืองจกัรในการผลิต
ไฟฟ้า 

- สตอ๊กวตัถุดิบ 

ประกนั
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น 

สถาบนั
การเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2563 954,700,000 
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บริษัท รายละเอยีดทรัพย์สิน 
เอาประกนั 

ลกัษณะ
การ

ประกนัภัย 

ผู้รับ
ผลประโยชน์ 

วนัทีเ่ร่ิมท า
ประกนัภัย 

วนัหมดอายุ วงเงนิประกนั 
(บาท) 

BPP - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวม
รากฐาน)  อุปกรณ์
ส านกังาน 

- เคร่ืองจกัรในการผลิต
ไฟฟ้า 

- สตอ๊กวตัถุดิบ 

ประกนั
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น 

สถาบนั
การเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2563 527,010,000 
 
 
 
 
 

KBF - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวม
รากฐาน) 

- เคร่ืองจกัรในการ 
ผลิตปุ๋ย 

- สตอ็คสินคา้ 

ประกนั
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น 

สถาบนั
การเงิน 
แห่งหน่ึง 

10 กนัยายน  
2562 

10 กนัยายน 

2563 

90,200,000 
 
 
 
 

 

SEW -  ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร    
   โรงงาน (ไม่รวม   
    รากฐาน) 
-   เคร่ืองจกัรใน 
     การผลิต 
-   สตอ็คสินคา้ 

ประกนั
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น 

สถาบนั
การเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2563 400,000,000 

รวมทั้งหมด   10,048,410,000 

 
ประกันอัคคีภัย บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (BSF) มีการท าประกนัภยัเสริมเพ่ิมเติมจากการประกนัอคัคีภยั 

ดงัต่อไปน้ี 
ความรับผดิ จ านวนเงนิจ ากดั 

ความรับผดิแต่ละคร้ัง 
คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้งเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บความเสียหาย เน่ืองจากหรือเป็นเพราะการเดินเคร่ืองเกินก าลงั การใช้
ความกดดันเกิดก าหนด การเดินลดัวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหมข้อง
สายไฟในตวัเอง การร่ัวของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลดัวงจร ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุใดก็ตาม 
รวมถึงฟ้าผา่ 

สูงสุด 100 ล้านบาท ต่อ
คร้ัง และตลอดระยะเวลา 
เอาประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งถาวร และกระจกท่ีไม่ได้ติดตั้งถาวร  
เคร่ืองแก้ว เคร่ืองกระเบ้ือง เคร่ืองเคลือบ ดินเผา หินอ่อน หรือวตัถุอ่ืนท่ีเปราะหรือแตกง่าย  
อนัเน่ืองมาจากการโจรกรรม การปลน้ทรัพย ์การชิงทรัพย ์การลกัทรัพย ์หรืออุบติัเหตุอ่ืน  ๆ เช่น  
การตกหล่น การชน การกระแทก 

สูงสุด 100 ล้านบาทต่อ
คร้ัง และตลอดระยะเวลา
เอาประกนัภยั 
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ความรับผดิ จ านวนเงนิจ ากดั 
ความรับผดิแต่ละคร้ัง 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัอนัเน่ืองมาจากการลกัทรัพยท่ี์ท า
ใหเ้กิดร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนต่อตวัอาคารหรือต่ออาณาเขตสถานท่ีเอาประกนัภยั 

สูง สุด100 ล้านบาทต่อ
คร้ัง และตลอดระยะเวลา
เอาประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเน่ืองมาจากลม ฝน ลูกเห็บ น ้ าคา้งแขง็ หิมะ น ้ าท่วม ทราย
หรือฝุ่ น ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงอยู่กลางแจง้หรือท่ีเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง 
หรืออาคารท่ีมีผนงัดา้นใดดา้นหน่ึงเปิดโล่ง หรือต่อร้ัว หรือประตูร้ัว 

สูงสุด 20 ลา้นบาทต่อคร้ัง 
และตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเคร่ืองจักรอุปกรณ์ และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ต่าง ๆ 

สูงสุด 25 ลา้นบาทต่อคร้ัง 
และตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อหมอ้ก าเนิดไอน ้ า และถงัอดัความดนั อนัเน่ืองมาจาก 
การระเบิด การฟบุแบน จากแรงอดัภายในหรือแรงดนัภายนอก 

สูงสุด 50 ลา้นบาทต่อคร้ัง 
และตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ประมวลผลขอ้มูล อนัเน่ืองมาจากการลกัทรัพย์ท่ีปรากฏร่องรอย หรือการลกัทรัพยท่ี์ไม่ปรากฏ 
ร่องรอยต่ออาณาเขตสถานท่ีเอาประกันภัย รวมถึงภัยเน่ืองจากน ้ า และอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น  
การตกหล่น การชน การกระแทก 

สูงสุด 20 ลา้นบาทต่อคร้ัง 
และตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ชดใชค้่าสินไหมทดแทนในนามของผูเ้อา
ประกนัภยั ส าหรับจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย ท่ีจะตอ้งชดใชค้่าเสียหาย
ส าหรับความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือการเสียชีวิต หรือความเสียหาย หรือสูญเสียต่อทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก อันเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของผูเ้อาประกันภยั และ/หรือลูกจ้างของผูเ้อา
ประกนัภยั และ/หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหก้ระท าการใด ๆ 

สูงสุด 5 ลา้นบาทต่อคร้ัง 
และตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

 
ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินของบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (BEC) และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 

(BPC) เป็นกรมธรรม์ประกนัภยั ท่ีคุม้ครองความเสียหายโดยตรงต่อสินทรัพยท่ี์เอาประกนัภยั อนัมีสาเหตุโดยตรงจาก 
ไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภยัลมพาย ุภยัน ้ าท่วม ภยัลูกเห็บ ภยัแผน่ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืนใตน้ ้ า หรือสึนามิ ภยัจากยวดยาน
พาหนะ ภยัจากควนั ภยัทางอากาศยาน ภยัระเบิด ภยัเน่ืองจากน ้ า ภยัจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอนัมี 
เจตนาร้าย ภยัจากการลุกไหม ้หรือการระอุ หรือการระเบิดตามธรรมชาติ และอุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีมิอาจคาดถึงจากปัจจยัภายนอก 
และขยายความคุม้ครองถึง  

ความรับผดิ 
จ านวนเงนิจ ากดั 

ความรับผดิแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงนิจ ากดั 
ความรับผดิ 

ตลอดระยะเวลาประกนัภัย 
คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่เคร่ืองไฟฟ้า 
อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้ งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ซ่ึงได้รับ
ความเสียหายเน่ืองจาก หรือเป็นเพราะการเดินเคร่ืองเกินก าลัง  
การใชค้วามกดดนัเกินก าหนด การเดินลดัวงจรของไฟฟ้า การเกิด

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
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ประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตวัเอง การร่ัวของ
กระแสไฟฟ้า หรือการเดินลดัวงจร ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุใด
ก็ตามรวมถึงฟ้าผา่ 
คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งถาวรและ
กระจกท่ีไม่ไดติ้ดตั้งถาวร เคร่ืองแกว้ เคร่ืองกระเบ้ือง เคร่ืองเคลือบ
ดินเผา หินอ่อน หรือวตัถุอ่ืนท่ีเปราะหรือแตกง่าย อนัเน่ืองมาจาก
การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ การชิงทรัพย์ การลักทรัพย์ หรือ
อุบติัเหตุอ่ืน ๆ เช่น การตกหล่น การชน การกระแทก 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 
อนัเน่ืองมาจากการลกัทรัพยท่ี์ไม่ท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายท่ี
เ ห็นได้อย่างชัด เจนต่อตัวอาคารหรือต่ออาณาเขตสถานท่ี 
เอาประกนัภยั 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเน่ืองมาจากลม ฝน 
ลูกเห็บ น ้ าค้างแข็ง หิมะ น ้ าท่วม ทรายหรือฝุ่ น ซ่ึงท าให้เกิด 
ความเสียหายต่อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งอยู่กลางแจ้ง หรือท่ีเก็บอยู่ใน
อาคารโปร่ง หรืออาคารท่ีมีผนงัดา้นใดดา้นหน่ึงเปิดโล่ง หรือต่อร้ัว 
หรือประตูร้ัว 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

คุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ/
หรือ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ และความเสียหายต่อหมอ้ก าเนิด
ไอน ้ า และถงัอดัความดนั อนัเน่ืองมาจากการระเบิด การฟุบแบน 
จากแรงอดัภายใน หรือแรงดนัภายนอก 

สูงสุดไม่เกิน 100 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

คุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูล อนัเน่ืองมาจาก
การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอย หรือการลกัทรัพยท่ี์ไม่ปรากฏร่อง
รอยต่ออาณาเขตสถานท่ีเอาประกนัภยั รวมถึงภยัเน่ืองจากน ้ า และ
อุบติัเหตุต่าง ๆ เช่น การตกหล่น การชน การกระแทก 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

การประกันภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ชดใชค้่า
สินไหมทดแทนในนามของผูเ้อาประกนัภยั ส าหรับจ านวนเงินท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายท่ีจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายส าหรับ
ความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือการเสียชีวิต หรือความเสียหายหรือ
สูญ เ สี ยต่ อท รัพ ย์ สิ นข อง บุ ค คลภา ยนอก  อัน เ น่ื อ งม าจ า ก 
การด าเนินธุรกิจของผู ้เอาประกันภัย และ/หรือลูกจ้างของผู ้เอา
ประกนัภยั และ/หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายให้กระท าการใด ๆ จากผูเ้อาประกันภัยภายในบริเวณ
สถานท่ีเอาประกนัภยั 

สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
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ประกนัความเส่ียงภัยทรัพย์สินของบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั (BPP) เป็นกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีคุม้ครอง
ความเสียหายต่อสินทรัพยท่ี์เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุโดยตรงจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัทาง
อากาศยาน ภยัเน่ืองจากน ้ า ภยัจากไฟป่า ภยัระเบิด ภยัลมพายุ ภยัน ้ าท่วม ภยัลูกเห็บ ภยัแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด  
หรือคล่ืนใตน้ ้ า หรือสึนามิ ภยัจากการนดัหยดุงาน การจลาจล หรือการกระท าอนัมีเจตนาร้าย ภยัจากการลุกไหม ้หรือการระอ ุ
หรือการระเบิดตามธรรมชาติและอุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีมิอาจคาดถึงจากปัจจยัภายนอก และขยายความคุม้ครองถึง 
 

ความรับผดิ 
จ านวนเงนิจ ากดั 

ความรับผดิแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงนิจ ากดั 
ความรับผดิ 

ตลอดระยะเวลาประกนัภัย 
- ความเสียหายต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งอยูก่บัตวัอาคาร สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

- ความเสียหายจากการลกัทรัพยท่ี์ไม่ท าใหเ้กิดร่องรอยชดัเจน สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

- ภยัลมพาย ุภยัแผน่ดินไหว ภยัจากลูกเห็บ สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ/หรืออุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ 

สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อหมอ้ก าเนิดไอน ้ าและถงัอดัความดนั สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท 

- ความเสียหายจากการโจรกรรมท่ีปรากฏร่องรอยงดัแงะ การชิง
สินทรัพย ์การปลน้สินทรัพย ์

สูงสุดไม่เกิน 0.50 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 0.50 ลา้นบาท 

ความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูล 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

- ความรับผิดชอบต่อชีวติ ร่างกาย และสินทรัพยต์่อบุคคลภายนอก  
อนัเน่ืองมาจากความบกพร่อง ความประมาทเลินเล่อของบริษทั 

สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

 

ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินของบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด (KBF) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยท่ีคุม้ครอง 
ความเสียหายต่อสินทรัพยท่ี์เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุโดยตรงจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัทาง
อากาศยาน ภยัเน่ืองจากน ้ า ภยัจากไฟป่า ภยัระเบิด ภยัลมพายุ ภยัน ้ าท่วม ภยัลูกเห็บ ภยัแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด  
หรือคล่ืนใตน้ ้ า หรือสึนามิ ภยัจากการนดัหยดุงาน การจลาจล หรือการกระท าอนัมีเจตนาร้าย ภยัจากการลุกไหม ้หรือการระอ ุ
หรือการระเบิดตามธรรมชาติและอุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีมิอาจคาดถึงจากปัจจยัภายนอก และขยายความคุม้ครองถึง 

ความรับผดิ 
จ านวนเงนิจ ากดั 

ความรับผดิแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงนิจ ากดั 
ความรับผดิ 

ตลอดระยะเวลาประกนัภัย 
- ความเสียหายต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งอยูก่บั 
- ตวัอาคาร 

สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

- ความเสียหายจากการลกัทรัพยท่ี์ไม่ท าใหเ้กิดร่องรอยชดัเจน สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
- ภยัลมพาย ุภยัแผน่ดินไหว ภยัจากลูกเห็บ สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
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ความรับผดิ 
จ านวนเงนิจ ากดั 

ความรับผดิแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงนิจ ากดั 
ความรับผดิ 

ตลอดระยะเวลาประกนัภัย 
- ความเสียหายต่อเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ/หรืออุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ 

สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูล 

สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

- ความเสียหายจากการโจรกรรมท่ีปรากฏร่องรอยงดัแงะ  
การชิงสินทรัพย ์การปลน้สินทรัพย ์

สูงสุดไม่เกิน  0.50 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 0.50 ลา้นบาท 

- ความรับผิดชอบต่อชีวติ ร่างกาย และสินทรัพยต์่อบุคคลภายนอก 
อนัเน่ืองมาจากความบกพร่อง ความประมาทเลินเล่อของบริษทั 

สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

 ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินของบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั (SEW) เป็นกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีคุม้ครอง
ความเสียหายต่อสินทรัพยท่ี์เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุโดยตรงจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัทาง
อากาศยาน ภยัเน่ืองจากน ้ า ภยัจากไฟป่า ภยัระเบิด ภยัลมพายุ ภยัน ้ าท่วม ภยัลูกเห็บ ภยัแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด  
หรือคล่ืนใตน้ ้ า หรือสึนามิ ภยัจากการนดัหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอนัมีเจตนาร้าย ภยัจากการลุกไหม ้หรือการระอ ุ
หรือการระเบิดตามธรรมชาติและอุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีมิอาจคาดถึงจากปัจจยัภายนอก และขยายความคุม้ครองถึง 

ความรับผดิ 
จ านวนเงนิจ ากดั 

ความรับผดิแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงนิจ ากดั 
ความรับผดิ 

ตลอดระยะเวลาประกนัภัย 
- ความเสียหายต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งอยูก่บัตวัอาคาร สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท 

- ความเสียหายจากการลกัทรัพยท่ี์ไม่ท าใหเ้กิดร่องรอยชดัเจน สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท 

- ภยัลมพาย ุภยัแผน่ดินไหว ภยัจากลูกเห็บ สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ/หรืออุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ 

สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูล 

สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท 

- ความเสียหายจากการโจรกรรมท่ีปรากฏร่องรอยงดัแงะ  
การชิงสินทรัพย ์การปลน้สินทรัพย ์

สูงสุดไม่เกิน  1 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

4.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 
 บริษทัมีนโยบายท่ีจะลงทุนเฉพาะในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลกัของบริษทัท่ีบริษทัเห็นว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วม หรือสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายไดแ้ละเพ่ิมความสามารถในการท า
ก าไรของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัในการบริหารงานของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นกรรมการบริษทัชุดเดียวกบับริษทั  
เพ่ือก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั 
ในภาพรวม ปัจจุบนับริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ย 10 บริษทั คือ 
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บริษัทย่อย สัดส่วนการถอืหุ้น  (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 ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั (“KBF”)  99.99 

บริษทั ชูการ์เคนอีโคแวร์ จ ากดั (“SEW”) 99.99 

บริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ากดั (“BRLM”) 99.98 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีมีจ านวน
สูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีมีผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ก. บริษัท 

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ :  237 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอููเมือง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส านกังานกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  

แขังทุ่งพญาไท เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ในธุรกิจท่ี

เก่ียักบัการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล ธุรกิจผลพลอยไดจ้ากการผลิตน ้ าตาล 
เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจผลิตเยื่อชานอ้อยและบรรจุภัณฑ ์
ชานออ้ย รัมทั้ งธุรกิจสนับสนุนด้านการัิจัยและพฒันา และการบริหาร
จดัการโลจิสติกส์และบริการขนส่ง 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107556000523 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสาร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 
เับ็ไซต ์ : www.buriramsugar.com 

ข. บริษัทย่อย  

1. บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (BSF) 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย 
ส านกังานใหญ่/โรงงาน : 237 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอููเมือง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส านกังานกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขังทุ่งพญาไท 

เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสาร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

 
2. บริษัท บุรีรัมย์วจิยัและพฒันาอ้อย จ ากดั (BRD) 
ประเภทธุรกิจ : ัจิยัและพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกและบ ารุงรักษาออ้ย 
ส านกังานใหญ่/โรงงาน : 237 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอููเมือง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส านกังานกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขังทุ่งพญาไท 

เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสาร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

 
 
 

http://www.buriramsugar.com/
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3. บริษัท บุรีรัมย์พลงังาน จ ากดั (BEC) 
ประเภทธุรกิจ : โรงไฟฟ้าชีัมัล 
ส านกังานใหญ่/โรงงาน : 289 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอููเมือง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส านกังานกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขังทุ่งพญาไท 

เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสาร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

 

4. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั (BPC) 
ประเภทธุรกิจ : โรงไฟฟ้าชีัมัล 
ส านกังานใหญ่/โรงงาน : 289 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอููเมือง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส านกังานกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  

แขังทุ่งพญาไท เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสาร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

 

5. บริษัท ปุ๋ ยตรากญุแจ จ ากดั (KBF) 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรียแ์ละเูมี 
ส านกังานใหญ่/โรงงาน : 161 หมู่ท่ี 16 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอููเมือง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส านกังานกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขังทุ่งพญาไท 

เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสาร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 
 

6. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลสั จ ากดั (BPP) 
ประเภทธุรกิจ : โรงไฟฟ้าชีัมัล 
ส านกังานใหญ่/โรงงาน : 317 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอููเมือง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส านกังานกรุงเทพฯ : 128/80 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขังทุ่งพญาไท 

เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสาร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

 

7. บริษัท โรงงานน า้ตาลช านิ จ ากดั (CSF)   (ยงัไม่เปิดด าเนินการ) 
          [ช่ือเดมิ บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ ากดั (BSP)] 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย 
ส านกังานใหญ่/โรงงาน : 289 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอููเมือง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส านกังานกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขังทุ่งพญาไท 

เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสาร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 
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8. บริษัท น า้ตาลทุนบุรีรัมย์ จ ากดั (BSC)   (ยงัไม่เปิดด าเนินการ) 
          [ช่ือเดมิ บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (BAE)] 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย 
ส านกังานใหญ่/โรงงาน : 237 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอููเมือง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส านกังานกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขังทุ่งพญาไท 

เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสาร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

 

       9. บริษัท ชูการ์เคน อโีคแวร์ จ ากดั (SEW) 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเยือ่ชานออ้ยและบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย 
ส านกังานใหญ่/โรงงาน : 368 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอููเมือง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส านกังานกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขังทุ่งพญาไท 

เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2129-3471   
โทรสาร 
Website  

: 
: 

0-2216-5823 
www.sewthailand.com 

 10.    บริษัท บีอาร์อาร์ โลจสิตกิส์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (BRLM) 

ประเภทธุรกิจ : บริหารจดัการโลจิสติกส์และใหบ้ริการขนส่งทั้งภายในประเทศ 
และระหัา่งประเทศ  

ส านกังานใหญ่/โรงงาน : 237 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอููเมือง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส านกังานกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขังทุ่งพญาไท 

เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2216-5820-2 
โทรสาร : 0-2216-5823 

 

 

ค. ข้อมูลตดิต่อฝ่ายงานในบริษัท 

        1.     ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 
ท่ีอยู ่ : 128/77-78 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  

แขังทุ่งพญาไท เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2216-5820-2 
โทรสาร 
E-mail 

: 
: 

0-2216-5823 
IR@brr.co.th 
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        2.    ฝ่ายส านักกรรมการ/ เลขานุการบริษัท 
ท่ีอยู ่ : 128/77-78 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  

แขังทุ่งพญาไท เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2216-5820-2 ต่อ 301, 302, 303 
โทรสาร 
E-mail 

: 
: 

0-2216-5823 
companysecretary@brr.co.th 

6.2   บุคคลอ้างองิ 

1. นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

บริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : อาูารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขังดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 
โทรสาร : 0-2009-9991 

2. ผู้สอบบัญชี 

บริษทั : บริษทั ไพร้ซัอเตอร์เฮาส์ููเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 179/74-80 ชั้น 15 อาูารบางกอกซิต้ีทาัเัอร์ ถนนสาทรใต ้ 

แขังทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์ : 0-2844-1000 
E-mail : contactbrand@th.pwc.com 

 
6.3  ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
 

ส่งถึง : ประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือส านกัตรัจสอบภายใน 
ท่ีอยู ่ : บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

128/77-78 ชั้น 7 อาูารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  
แขังทุ่งพญาไท เขตราชเทั ีกรุงเทพมหานูร 10400 

โทรศพัท ์ : 0-2216-5820-2 
โทรสาร : 0-2216-5823 

 

“ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
ของบริษทัท่ีแสดงไัใ้น www.sec.or.th หรือเับ็ไซต์ของบริษทั (ถา้มี) ทั้งน้ี ในการแสดงขอ้มูลขา้งตน้ บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
สามารถพิจารณารูปแบบการอธิบายไดต้ามูัามเหมาะสม โดยอาจใช้ั ิธีการท่ีช่ัยในการส่ือสารเพ่ือให้ผูล้งทุนเขา้ใจไดง่้ายข้ึน
ด้ั ยก็ได้ เช่น กราฟ ภาพประกอบ เป็นตน้ อย่างไรก็ดี ขอ้มูลท่ีเปิดเผยไม่ั่าจะอยู่ในรูปแบบใดจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น 
การแสดงขอู้ัามอนัเป็นเท็จ ปกปิดขอู้ัามจริง หรือท าใหบุูู้ลอ่ืนส าูญัผิดในขอ้มูล” 

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

7.1  หลกัทรัพย์ของบริษัท 

- ทุนจดทะเบียน 812,099,845 บาท*    - มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท 
- ทุนท่ีออกและช าระแลว้  812,099,845  บาท   -  บริษทัไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืน 
   ประกอบดว้ยหุน้สามญั  812,099,845  หุน้      
   *ลดทุนจาก  812,100,000 บาท เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 โดยตดัหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ
การจ่ายหุน้ปันผล 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
บริษทัมีโครงสร้างผูถื้อหุน้ ตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

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

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1. กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกจิ 

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

607,842,420 
410,223,100 
33,099,000 
32,939,000 
32,889,000 
32,889,000 
32,889,000 
32,889,000 

25,320 

74.85 
50.51 
4.08 
4.06 
4.05 
4.05 
4.05 
4.05 
0.00 

2. กลุ่มครอบครัวเสรีววิฒันา 
นางสาวพิชญสิ์นี เสรีววิฒันา 
นางสาวพิมพศิ์ริ เสรีววิฒันา 
นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา 

49,914,880 
19,209,600 
18,000,000 
12,705,280 

6.15 
2.37 
2.22 
1.56 

3. กลุ่มครอบครัวเตชทพิากร 
นายสมศกัด์ิ  เตชทิพากร 
นายปิติ  เตชทิพากร 
นายกิติศกัด์ิ  เตชทิพากร 
นางสาวสุปรียา  เตชทิพากร 
นางสาวอาริยา  เตชทิพากร 
นายปรีชา  เตชทิพากร 

13,350,900 
7,422,300 
3,478,300 
2,223,300 

116,000 
60,000 
51,000 

1.64 
0.91 
0.43 
0.27 
0.01 
0.01 
0.01 

สัญชาต ิ จ านวนราย จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น(%) 
ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 3,059 807,783,785 99.47 
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 7 4,316,060 0.53 

รวม 3,066 812,099,845 100 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
4. กลุ่มครอบครัวคหนุรักษ์ 

นายณฐัพฒัน์ คหนุรักษ ์
นางสาวพรรณนิตา อนนัตกลู 

10,896,720 
8,928,720 
1,968,000 

1.34 
1.10 
0.24 

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. กลุ่มครอบครัวชาตภิิญโญ 
นางสาวจุติรัตน์ ชาติภิญโญ 
นายอุเทน ชาติภิญโญ 

6,095,400 
5,758,200 

337,200 

0.75 
0.71 
0.04 

7. นางมยรีุ วงแกว้เจริญ 4,500,000 0.55 

8. นางสาวเบญจมาศ นนัทวรีวฒัน์ 3,238,000 0.40 

9. นางสาวสาหร่าย แสงดาว 2,800,000 0.34 

10. นายอภิรัตน์ พิพฒัน์กลุชีวนิ 2,394,200 0.29 

รวม 711,481,140 87.61 
หมายเหตุ: 

 บุคคลในกลุ่มครอบครัวตั้ งตรงเวชกิจ (ตามรายช่ือในตารางข้างต้น) เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามนิยาม Acting in Concert  
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 และเป็นกลุ่มเดียวกันแบบ Acting in Concert ตั้งแต่ก่อน 
การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นกลุ่มเดียวกนัแบบ Acting in Concert เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัซ่ึงได้
เปิดเผยขอ้มลูการถือครองหุน้ของบริษทัไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อประชาชน/ (แบบ Filing IPO) แลว้     

 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จ  ากัด เป็นบริษัทท่ีด าเนินกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) มีทุนจดทะเบียน 
339,380,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 3,393,800 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยมีรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 
2562 ดงัน้ี 

รายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   576,945 17.00 
2. นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 563,371 16.60 
3. นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกุล 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  
(ผูท่ี้ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็น Strategic Shareholders) (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562) 

 บริษทัมีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ย (Free Float) จ านวน 3,052 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.90 
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7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทั 
 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย) 
จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

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

607,842,420 
410,223,100 
33,099,000 
32,939,000 
32,889,000 
32,889,000 
32,889,000 
32,889,000 

25,320 

74.85 
50.51 
4.08 
4.06 
4.05 
4.05 
4.05 
4.05 
0.00 

7.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
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  พงษพ์ิชิตกลุ 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 
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บริษัท บุรีรัมย์วจิยัและพฒันาอ้อย จ ากดั มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 708,794 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกลุ 1 0 
5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
7 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
 รวม 708,800 100 

บริษัท บุรีรัมย์พลงังาน จ ากดั มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 1,355,993 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกลุ 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 

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1 บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั  1,699,994 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกลุ 1 0 
5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
7 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
 รวม 1,700,000 100 
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บริษัท ปุ๋ ยตรากญุแจ จ ากดั มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 149,994 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกลุ 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 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 1,599,995 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกลุ 1 0 
4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
5 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
 รวม 1,600,000 100 

บริษทั โรงงานน า้ตาลช านิ จ ากดั (ช่ือเดิม: บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ ากดั) มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 49,995 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกลุ 1 0 
4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
5 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
 รวม 50,000 100 
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บริษทั น า้ตาลทุนบุรีรัมย์ จ ากดั (ช่ือเดิม: บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั) มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน)  99,995 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกลุ 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  มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
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 

 บริษัท บีอาร์อาร์ โลจสิตกิส์ แมเนจเมนท์ จ ากดั  มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน)  29,994 99.98 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ 1 0 
5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
7 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
 รวม 30,000 100 

 

7.5 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

7.5.1   หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) เป็นกองทุนรวมท่ีจัดตั้ งข้ึนโดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทโรงไฟฟ้า ซ่ึงกองทุนมีการลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิ 
จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (BEC) และ บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั (BPC)  
โดยจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 
โดยไม่มีก าหนดอายุกองทุน ซ่ึงเสนอขายหน่วยลงทุนไดท้ั้งหมดจ านวน 350 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายสุดทา้ยและมูลค่า 
ท่ีตราไวต้่อหน่วยลงทุน คือ 10.30 บาท โดยจ านวนเงินทุนท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเท่ากบั 3,605 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน BRRGIF สดัส่วนร้อยละ 33.05 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562) 
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ทั้งน้ี บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) และ บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั (“BPC”) ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดย BEC มีระยะเวลาของสัญญาคงเหลือประมาณ 9 ปี (สัญญาส้ินสุด  
10 สิงหาคม 2571) และส าหรับ BPC ประมาณ 16 ปี (สญัญาส้ินสุด 6 เมษายน 2578)   

7.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
50 ของก าไรสุทธิ จากงบการเงินรวม แต่เน่ืองจาก พรบ. บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล 
สามารถจ่ายไดจ้ากก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น แต่บริษทัเป็นบริษทัท่ีด าเนินกิจการโดยการถือหุ้นใน
บริษทัอ่ืน (Holding Company) และไม่มีรายได ้จากการด าเนินธุรกิจของตนเอง ดงันั้น จึงตอ้งรอรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 
และน ามารับรู้เป็นรายไดข้องบริษทัก่อน จึงจะด าเนินการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล 
ตามนโยบายของบริษทัได  ้ ดงันั้น บริษทัอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ  
จากงบการเงินรวม ตามนโยบายอยา่งเคร่งครัดไดทุ้กปี นอกจากน้ี บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล มีอตัรานอ้ยกวา่
อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั และความจ าเป็นในการขยาย
การด าเนินงานของบริษทัและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการบริหารกิจการ 

บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของ ก าไรสุทธิภายหลงั
การหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัย่อยอาจก าหนดให้การจ่ายเงิน 
ปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได้ โดยข้ึนอยูก่บั ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั  
และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษทัและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการบริหารกิจการ 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั ปี 2558 - ปี2561 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ระหวา่งกาล ประจ าปี 

1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม  
(ลา้นบาท) 

272.35 - ก  าไรสุทธิ = 113.32* 
- ก าไรสะสมก่อนจ่ายปันผล729.47* 

525.41 271.67 

2. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (ลา้นหุ้น) 676.75 676.75 812.09 812.09 

3. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.22 - อตัราหุ้นปันผล: 0.2000  
  (5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล) 
- อตัราปันผลเงินสด: 0.02222222222** 

0.15 0.30 0.15 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 148.89 150.38 121.81 243.63 121.81 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 54.67% 130.71% 70.05% 44.84% 

6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ) 

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ไม่ เ ป็นไปตามนโยบาย 
ก าร จ่ า ย เ งิ น ปันผลของ
บริษัทเ น่ืองจากบริษัท มี
ความจ าเป็นต้องคงเงินไว้
เ พ่ือการลงทุนและขยาย
กิจการ  

 

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

(1) โครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 
เพื่อด าเนินการเฉพาะเร่ืองตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน  
และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไม่เคยเป็นพนกังาน หรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 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) โครงสร้างการจดัการ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั จ านวน 11 คน แบ่งเป็นกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  
และเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.46 และกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหาร 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.54 
นอกจากนั้น ตามรายช่ือด้านล่างน้ี มีกรรมการบริษัทในล าดับท่ี 8 เป็นผูมี้ความรู้ด้านบัญชีและกฎหมาย, ล าดับท่ี 9 และ 11  
มีความรู้ดา้นการเงิน และล าดบัท่ี 10 ด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม ส าหรับล าดบัอ่ืน  ๆ 
เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
1. นายประจวบ ไชยสาส์น 

 
ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

15 ตุลาคม 2555 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2563 

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

13 กนัยายน 2531 
 

3. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม/ เป็นผูบ้ริหารบริษทัยอ่ย) 7 กรกฎาคม 2555  
 

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

11 พฤศจิกายน 2553 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2563 

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

12 พฤษภาคม 2538 
 

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

25 มิถุนายน 2547 
 

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 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2563 

9. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 10 มกราคม 2556 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2563 

10. รศ. ดร. ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล 25 เมษายน 2561 
11. นายวเิชฐ ตนัติวานิช กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
25 เมษายน 2561 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 

 1.  นายอนนัต ์  ตั้งตรงเวชกิจ  2.  นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 
 3.  นางจิรวรรณ   พงษพ์ิชิตกลุ   4.  นางสาวจิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 
 5.  นายสฤษด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ  6.  นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 

      “กรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 มีมติ
อนุมติัการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั เพ่ือจดัท าและรวบรวมองคป์ระกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
รวมถึงวาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง การประชุม การประเมินผลการปฏิบติังาน และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนการทบทวนขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติั
ส าหรับคณะกรรมการบริษทัต่อไป โดยมีรายละเอียดซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมดงัน้ี  

1 องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัต ิ  

1.1 คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริษทัไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของกรรมการบริษทัทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย  

1.2 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
ซ่ึงตอ้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ก าหนด รวมทั้งตอ้งมีกรรมการอิสระมากกวา่ หรือเท่ากบั 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด  

1.3 กรรมการบริษทัตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามท่ีแสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู ้ถือหุ้น ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก าหนด  

1.4 กรรมการบริษทัตอ้งมาจากผูท้รงคุณวฒิุหลากหลายสาขาอาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับบริหารกิจการของกลุ่มบริษทั
น ้ าตาลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซ่ึงควรประกอบด้วยผูท่ี้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจน ้ าตาล  
พืชเกษตรโดยเฉพาะออ้ย พลงังานชีวมวล ดา้นกฎหมาย ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม 
รวมทั้งการมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

1.5 หา้มไม่ใหก้รรมการบริษทัเขา้ถือหุน้ ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการบริษทัในห้างหุ้นส่วน หรือบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของกลุ่มบริษทัฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

1.6 การเลือกตั้งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาและการแต่งตั้งท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงตอ้งมี 
ความโปร่งใสและชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในการสรรหากรรมการบริษัทก าหนดให้ใช้บริษัทท่ีปรึกษา 
(Professional Search Firm) หรือฐานขอ้มูล Director Pool ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาดว้ย ทั้งน้ี การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษทัตอ้งเป็นไป 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 14 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
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เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมาก และการลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และให้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยให้ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือก
เป็นกรรมการบริษทั และในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั ซ่ึงเกินกวา่
จ านวนกรรมการบริษทัท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

1.7 ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั หรือเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษทัก็ได ้ 

2. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

2.1 กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 15 ซ่ึงก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปี 
ทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัคนท่ีอยูใ่นต าเหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวน
กรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วน 1 ใน 3 และ
กรรมการบริษทัท่ีออกตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 

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

2.3 กรรมการบริษทัท่ีลาออกจากต าแหน่งจะตอ้งยืน่ใบลาออก ซ่ึงการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทั 
2.4 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัเลือก

บุคคลที่มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษทัท่ีแทนนั้นเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้
เป็นกรรมการบริษทัแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการบริษทัไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการบริษทั
ท่ีตนแทน โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการบริษทั 
ท่ียงัคงเหลืออยู ่ 

2.5 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการบริษทัออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแล 
การด าเนินงานเชิงนโยบายในภาพรวม และการบริหารงานออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทัไม่ได้
เป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนไม่มีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ
ผูจ้ ัดการ รวมทั้ งไม่ได ้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวนั แต่ให้การสนับสนุน และให้ค  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของ 
ฝ่ายจดัการผา่นทางผูบ้ริหารอยา่งสม ่าเสมอ ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ภายใตก้รอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
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ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทั มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 
1. รับผิดชอบในฐานะผู ้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการบริษทั

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน 
4. เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วย 

การประชุม ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุม  
เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ส าหรับคณะกรรมการบริษทั มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. บริหารกิจการบริษทั ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยในการด าเนินกิจการของบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

2. พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ ์
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

3. ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และก ากับดูแลให้ ฝ่ ายจัดการด าเนินการให้ เป็นไป 
ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษทั  

4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้ งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน  
การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริต รวมถึงก าหนดใหมี้มาตรการในการติดตาม
ผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเหมาะสมใหมี้ประสิทธิภาพและรัดกมุเพียงพอ  

5. จัดให้มีรายงานประจ าปีของบริษทั และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6. ก ากับดูแล และจัดให้มีกลไกในการก ากับดูแล ไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนได้เสีย 
กบับริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

7. พิจารณาและอนุมัติ  และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้พิจารณา  
และอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั และการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วธีิการตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

8. แต่งตั้ งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั และแต่งตั้ งกรรมการบริษทั ตามจ านวนท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั  

9. ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  
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10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ  

11. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

12. การแต่งตั้ งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท หรือผู ้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม 
อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้ งน้ี กรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหาร 
ตามวรรคขา้งตน้ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งนั้น ตอ้งมีคุณสมบติับทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ไม่มีลักษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
14. พิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง  
15. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด เพ่ือเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาและอนุมติั  
16. ประเมินผลงานของกรรมการผู ้จัดการ และพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จัดการ  

ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  
17. แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร เขา้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ย รวมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

18. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งก าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  

19. แต่งตั้ งกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษทั  

20. ก าหนดใหมี้แผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการ โดยทบทวนแผนดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 
21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจใหก้รรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการใด ๆ  ท่ีอยู่

ภายในขอบเขตอ านาจของกรรมการบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรโดยท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจ
ยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

22. ก ากบัดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  
23. ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ี เก่ียวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

และโปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ  
24. ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ   
25. มีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และ

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
26. ก าหนดนโยบาย ทบทวน และสนับสนุนให้มีระบบป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแล

ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการใหป้ฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัและคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมี
หลกัฐานวา่กรรมการบริษทัมีการกระท าอนัเป็นการด าเนินการหรือยอมรับ หรือใหก้ารสนบัสนุนใหมี้การคอร์รัปชนั
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เกิดข้ึน บริษทัจะด าเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บังคบัในการท างาน ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือ 
เลิกจา้ง หรือยกเลิกสญัญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
อาจถูกด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ  

27. ก าหนดนโยบาย และทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และตระหนกัถึงบทบาท
หนา้ท่ีในฐานะผูน้ าในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัท า
แผนพฒันาดา้นการก ากบัดูแลกิจการใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ  

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั  
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/หรือบริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการ
ในเร่ืองดังกล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไวแ้ล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

4. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี และราย 
ไตรมาส รวมทั้ งเร่ืองส าคญัอ่ืน ๆ และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้ งมี 
การก าหนดวาระประจ าของแต่ละคร้ังไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น การพิจารณาอนุมติังบการเงินท่ีผ่านการสอบทาน 
หรือตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

4.2 ก าหนดปฏิทินการประชุมประจ าปีของปีถดัไปล่วงหน้าทุกส้ินปี ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ตลอดจนผูบ้ริหารสามารถ
ก าหนดตารางการท างาน และสามารถเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้ความเห็นหรือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองส าคญั 
ต่าง ๆ ไดทุ้กคราว 

4.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัใหป้ระธานกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือเพ่ือรักษาสิทธ์ิ
และประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ อาจนัดประชุมดว้ยวิธีการอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมเร็วกกวา่นั้นได ้ทั้ งน้ี 
กรรมการบริษทั 2 คนข้ึนไป อาจร้องขอประธานกรรมการบริษทัให้เรียกประชุมได ้โดยก าหนดวนัประชุม
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการร้องขอ 

4.4 คณะกรรมการบริษทัไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ ครบถว้น และทนัเวลา โดยเลขานุการบริษทัจะดูแลให้กรรมการบริษทั
ไดรั้บวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลาท่ีเพียงพอส าหรับ
การศึกษาและพิจารณาเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามเห็นและการออกเสียงลงคะแนน 

4.5 มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทั พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

4.6 ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริษทัทั้ งหมดจึงจะครบเป็น 
องค์ประชุม หากประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการบริษัท  
เป็นประธานท่ีประชุม และหากรองประธานกรรการบริษทัไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้กรรมการบริษทั 
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีมาประชุมเป็นประธานท่ีประชุม 
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4.7 การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้จ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทั
จะลงมติในท่ีประชุม จะตอ้งมีจ านวนกรรมการบริษทัอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด  

4.8 ในการลงคะแนนใหก้รรมการบริษทั 1 คน มี 1 เสียง กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออก
เสียงในเร่ืองนั้ น และการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก ทั้ งน้ี  
หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

4.9 ใหเ้ลขานุการบริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุมเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

5. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 คณะกรรมการบริษทัตอ้งจัดให้มีการท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยในรูปแบบ
รายงานประจ าปี ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 

5.2 คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน และ
แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี   

5.3 คณะกรรมการบริษทัตอ้งด าเนินการใหก้รรมการบริษทัทุกรายเปิดเผยประวติัของตนเองอยา่งครบถว้น และ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีทจ.38/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี 8)  
เพื่อประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
รายงานประจ าปี และใน Website ของบริษทั 

6. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จดัการ  

คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกส้ินปี โดยแบ่งเป็น
การประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ (As a Whole) และแบบประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล (Self-assessment)  
ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทบทวนการท างาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ และเพื่อประเมินผลการปฏิบติังานในปี 
ท่ีผา่นมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการบริษทัในปีต่อ ๆ  ไป  

โดยหลกัเกณฑ์ในแบบการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ และการประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล  
ไดอ้า้งอิงมาจากตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพนัธ์ 
2558 โดยน ามาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดหวัขอ้ในการประเมินดงัน้ี 

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

- แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล แบ่งดา้นการประเมิน ดงัน้ี 
 1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
 2. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
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ส าหรับกระบวนการประเมินนั้น ส านักกรรมการ/เลขานุการบริษัท จะด าเนินการจัดส่งแบบประเมินทั้ ง 2 แบบ  
พร้อมค าอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อแก่กรรมการบริษัทรายบุคคลในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี  
และก าหนดให้น าส่งคืนภายในกลางเดือนธันวาคมของปีนั้น ๆ จากนั้นส านกักรรมการ/เลขานุการบริษทั จะสรุปผลการประเมิน  
โดยจะสรุปผลคะแนนออกเป็นรายบุคคลและแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ส าหรับการประเมินทั้ ง 2 แบบ และรายงานผลให้แก่
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบในการประชุม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางพฒันาแต่ละดา้นต่อไป โดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนน ดงัน้ี  

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ิมเติม โดยเร่ิมในปี 2560 เป็นตน้มา 
ซ่ึงมีแบบการประเมิน รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการประเมินเช่นเดียวกนักบัการประเมินคณะกรรมการบริษทั 

ส าหรับการประเมินกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้มีการประเมินเป็นประจ าทุกปี โดยใชแ้บบ
ประเมินผลงานประจ าปี ซ่ึงอ้างอิงมาจากศูนย์พฒันาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2554ของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และ/หรือศึกษาเพ่ิมเติมแบบประเมินขององคก์รอ่ืน ๆ  ท่ีใชไ้ดผ้ลดีมาแลว้ และจะพิจารณาจากผลประกอบการรวม
ของบริษทัเป็นหลกัเพ่ิมเติมอีกดว้ย ทั้งน้ี จะจดัส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการบริษทัทุกท่าน เพ่ือท าการประเมินในช่วงตน้เดือน
มกราคมของปีถดัไป เพ่ือน าผลประกอบการรวมของบริษทัมาประกอบการประเมิน และก าหนดให้ส่งคืนแก่ส านักกรรมการ/
เลขานุการบริษทั ในช่วงกลางเดือนมกราคมของปีนั้น ๆ เพ่ือสรุปผลการประเมิน และน าเสนอแก่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษทัต่อไป 

7. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร  
อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการรวมของบริษัท ด้วยความโปร่งใส ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหน้าท่ีในการก าหนดและทบทวน
นโยบาย หลกัเกณฑ ์และรูปแบบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย 
และผูบ้ริหาร ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามล าดบัต่อไป 

โดยการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการรวมของบริษทั การปฏิบติังานและความรับผิดชอบ ซ่ึงจะ
น าผลการประเมินการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนักบับริษทัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั และอา้งอิงขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของ
บริษทัจดทะเบียนตามเอกสารสรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนปี 2558 ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้น และส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้
ซ่ึงจะพิจารณาจากภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน และผลการด าเนินงาน
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ของบริษทั โดยกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดับสูง จะได้รับค่าตอบแทนในอตัราที่เหมาะสม 
ตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

8. การพฒันากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการบริษทั 
และผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่มบริษทัฯ อาทิ กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
เพ่ือให้มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงกรรมการบริษทัของบริษทัตอ้ง
ผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director Certification 
Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)  

นอกจากนั้น ส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั จะจดัท าแผนการอบรมประจ าปีของปีถดัไปล่วงหน้าทุกส้ินปี
ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการอบรมท่ีจ าเป็นต่อ 
การปฏิบติัหน้าท่ีก่อนการน าใช้ในปีถดัไป โดยแบ่งเป็นหลกัสูตรการอบรมภาคบงัคบัท่ีกรรมการบริษทัและกรรมการ 
ชุดย่อย ตอ้งเขา้อบรมในปีนั้น ๆ และหลกัสูตรการอบรมท่ีเป็นตวัเลือกตามความสนใจ ซ่ึงในแต่ละปีจะสนับสนุนให้มี
กรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 คน รวมถึงกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารเขา้อบรมหลกัสูตร หรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานหรือ
องคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังาน 

9. การปฐมนิเทศกรรมการบริษัททีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม่ 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ภายหลงัการคดัเลือกผูท่ี้จะ
เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัของบริษทั โดยจัดให้กรรมการผูจ้ ัดการเป็นผูแ้นะน าให้กรรมการบริษทัท่ีได้รับ 
การแต่งตั้ งใหม่รู้จกักบัฝ่ายจดัการ และกรรมการบริษทัท่านอ่ืน ๆ พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มบริษทัฯ อาทิ 
โครงสร้างองคก์ร และลกัษณะการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คู่มือการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน และการใชข้อ้มูลภายใน เป็นตน้ โดยจะจัดท าเป็นคู่มือส าหรับกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บ 
การแต่งตั้งใหม่ เพ่ือประกอบการปฐมนิเทศและการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป   

นอกจากน้ี หากกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ยงัไม่ได้อบรมหลกัสูตรเก่ียวกับการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการบริษทั จะจดัให้กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ดงักล่าวเขา้อบรมหลกัสูตรท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ี
กรรมการบริษทั อนัไดแ้ก่ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) 
และหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) (กรณีเป็นกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) รวมถึงหลกัสูตรการอบรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

10. ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัทและค านิยามกรรมการอสิระ 

10.1คณะกรรมการบริษทัตอ้งท าหนา้ท่ีโดยวางตวัเป็นกลาง ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ 
หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม เน่ืองจากกรรมการบริษทัเป็นเสมือนตวัแทนของผูถื้อหุ้น
ท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย  

10.2คณะกรรมการบริษทัควรมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษทัตอ้งสามารถควบคุมการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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10.3คณะกรรมการบริษทัควรจดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  

10.4ตอ้งมีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหก้รรมการบริษทัทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งอิสระ ดงันั้นองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร
และไม่เป็นผูบ้ริหาร 

10.5กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริษทั  

10.6กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้ งมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้ งกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
ซ่ึงจะพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึง
ประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือก
กรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอ่ืน ๆ ประกอบกัน 
จากนั้น จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบาย
ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดและตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 3 ท่าน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ.28/2551 เ ร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
ฉบับลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดงัน้ี 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทั้ งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับ 
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ความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืมค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงาน 
สอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ี
ยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

 ไม่ เป็นกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทของบริษัท  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั 
ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

11. การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการไปด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัในการอุทิศตนและเวลาเพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของ
กรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ ัดการ ทั้ งน้ี เพ่ือให้บริษทัได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของกรรมการบริษทัและ
กรรมการผูจ้ ัดการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจ ากัดอ่ืน ๆ  
ท่ีกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไดโ้ดยก าหนดให้สอดคลอ้ง 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี  

11.1ก าหนดใหก้รรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง โดยธุรกิจนั้นตอ้ง
ไม่เป็นประเภทธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบักลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งตอ้งสามารถอุทิศตน เวลา และก าลงัความคิด
ในการท างานให้แก่บริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน จะตอ้งน าเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบดว้ย 
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11.2กรรมการผูจ้ดัการ จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัจ ากดั หรือบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
ท่ีไม่ใช่บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์จะตอ้งน าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซ่ึงตอ้งไม่เป็นประเภทธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบั
กลุ่มบริษทัฯ รวมถึงความสามารถในการอุทิศตน เวลา และก าลังความคิดในการท างานให้แก่บริษัทนั้ น 
มีเพียงพอหรือไม่   

12. การจดัตั้งคณะกรรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้ งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน  
และคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการเฉพาะเร่ืองตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างราบร่ืน และสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้ งน้ี  ได้ก าหนดให้มีการจัดท ากฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว เพ่ือก าหนดองคป์ระกอบและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และให้มี 
การทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี  

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ* กรรมการตรวจสอบ 
3. นายศิริชยั สมบติัศิริ* กรรมการตรวจสอบ 
4. นายวเิชฐ ตนัติวานิช**     กรรมการตรวจสอบ 

    
หมายเหตุ : *นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ และนายศิริชยั สมบติัศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 
    ท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 

    **ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 ไดมี้มติแต่งตั้ง นายวิเชฐ ตนัติวานิช กรรมการอิสระ 
ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

  โดยนางสาวณัฐชยา ย ัง่ยืนรัตน์ ผูจ้ ัดการส านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมีรายละเอียด 
กฎบตัรซ่ึงได้ผ่านการอนุมติัทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะ  

อย่างเป็นอิสระด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีโดยมุ่งเน้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การสอบทานความถูกตอ้งเช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงิน  การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
โปร่งใส 
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องค์ประกอบ 
1.1 คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ  

ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
1.2  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยต้องประกอบด้วยผูมี้ความรู้ และ

ประสบการณ์เพียงพอในการท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ท่าน 
1.3  ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัต ิ
เป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และขอ้บงัคบัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดและสามารถ

ให้ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างอิสระ รวมทั้ งสามารถปฏิบัติงานได ้
อยา่งเพียงพอในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 
2.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบติังานตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
2.2 กรณีมีเหตุใหก้รรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง อนัส่งผลให้จ านวนของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น

ตามท่ีก าหนดในกฎบัตรฉบับน้ี คณะกรรมการบริษัทตอ้งแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพ่ือให้ครบ 
ตามจ านวนภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น 

3.  การประชุม 
 3.1  ก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง ทั้งน้ีอาจมีการจดัการประชุมเพ่ิมเติม 

จากท่ีก าหนดไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยมีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง ระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ
กับส านักตรวจสอบภายใน เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน 
งบประมาณ และก าลงัพลของส านกัตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานผลการปฏิบติังาน และการประเมินผล
การปฏิบติังานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายใน 

3.2  องคป์ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละคร้ังไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนคร้ังท่ีมีการประชุมในปีนั้น ๆ  

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือจดัส่งเอกสาร 
ตามความจ าเป็นได ้

3.4 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นจะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดการแสดง
ความเห็นในเร่ืองดงักล่าว 

4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
4.1 การควบคุมภายใน 

1) สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแส และการรับขอ้ร้องเรียน รวมทั้ง
สอบทานนโยบายและการควบคุมภายในของกระบวนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั 
เพ่ือให้มั่นใจว่ามีแนวทางสามารถป้องกันการคอร์รัปชันสอดคลอ้งตามท่ีส านักตรวจสอบภายใน 
ได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว และรายงานไวใ้นแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 

2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมทั้งดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการท างาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม การก ากับดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล และระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิผล 

4) สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 
และการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

4.2 การตรวจสอบภายใน 
1) พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงส านักตรวจสอบภายใน  

ไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

2) พิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีและรายงานต่าง ๆ 
รวมทั้งสายการบังคบับญัชา ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานส านกัตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.3 รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 
1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบ

บัญชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบการจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้ งรายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด  ๆ ท่ีเห็นว่า
จ าเป็น และเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้ 

2) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มี 
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

3) ให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ
ระบบงานเพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองต่าง ๆ ท าให้ไดร้ายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และใชป้ระโยชน์ไดดี้ 
เพื่อใหบ้ริษทัมีระบบการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  

4.4 การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

2) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมทั้งพิจารณา
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น 

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(Charter)  
- รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

4) ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการ หรือการกระท า
ดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

- รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   
- การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน   
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4.5 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นว่า
จ าเป็นโดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

2) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
อนุมติั 

3) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

5. การรายงาน 
1. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาท่ี เหมาะสม เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ี มี 

การกระท าท่ีอาจมีผลกระทบต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งในเร่ืองฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์การทุจริต ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน การปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือ
ต่อขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

2. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการปฏิบ ัติหน้าที่หรือความเห็นต่าง ๆ  
ต่อการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บรายงาน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 
ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
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2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั มีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

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

  โดยมีนางสาวนิภารัตน์ เวชพนัธ์ ผูจ้ดัการส านกับริหารความเส่ียง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และมีรายละเอียดกฎบัตรซ่ึงได้ผ่านการอนุมติัทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2562 โดยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี   

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 

วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น เพ่ือก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้

ครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร รวมทั้งก ากบัดูแลใหมี้ระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั
อยา่งเหมาะสม โดยไดก้ าหนดองคป์ระกอบหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยคดัจากกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นการบริหาร
ความเส่ียง หรือความรู้ความช านาญในอุตสาหกรรมท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู ้แต่งตั้ งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยอาจเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดท่ีดูแลส านกับริหารความเส่ียง หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 
เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการนัดประชุม จัดเตรียมวาระ 
การประชุม น าส่งเอกสารการประชุมและการบนัทึกการประชุม 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบ

วาระด ารงต าแหน่งอาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นว่า
เหมาะสม 

2. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้ งให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งได้อีก  
หากไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
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3. นอกจากน้ีการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงมติใหอ้อก 
- ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

ขอบเขตหน้าที ่
1. น าเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและระดับ 

ความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้
2. น าเสนอภาพรวมความเส่ียงของบริษทั วธีิการจดัการ และผลการติดตามความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การจดัการความเส่ียงมีความเพียงพอ 

เหมาะสม สามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงและ 

การควบคุมภายในท่ีมีผลหรืออาจกระทบต่อบริษทั 
5. ตดัสินใจและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริหารความเส่ียง 
6. สนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร 
7. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
8. สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจว่าเน้ือหาใน 

กฎบตัรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
9. พิจารณาสอบทานความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียงของบริษทั ตามท่ีหน่วยงานเจา้ของความเส่ียง 

ไดป้ระเมินไวร้วมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 
10. ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัโดยการติดตามและตอบทาน 

อยา่งต่อเน่ือง 
11. ใหต้ั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
12. ให้การสนับสนุนเก่ียวกบักระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน  และนโยบายการต่อตา้น คอร์รัปชนั 

(Anti-Corruption Policy) 

ความรับผดิชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษ ัทโดยตรง ตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และคณะกรรมการบริษทัยงัคงตอ้งมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อ
บุคคลภายนอก 

การประชุม 
1. จดัให้มีการประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษทั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือ
จ าเป็น 
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2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกคร้ัง องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียง 
เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นต าแหน่งขณะนั้น จึงจะ
ถือวา่ครบองคป์ระชุม 

3. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เขา้ร่วมพิจารณาหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

4. ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเส่ียง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก
เป็นเกณฑ ์ในกรณีท่ีการลงมติมีเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็น
การช้ีขาด 

5.    ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและไม่ไดมี้การแต่งตั้งรักษาการประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้นจะเลือกกรรมการท่านใด 
ท่านหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

6.     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดเ้ป็นกรณีพิเศษ หากมี 
การร้องขอจากกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณาประเด็นความเส่ียงองคก์รท่ีส าคญัเพ่ิมเติมท่ีจ าเป็นตอ้ง
หารือร่วมกนั 

การรายงาน 
1. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ และจดัท า

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั และลงนามโดยประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

2. ทบทวนรายงานการบริหารความเส่ียงและรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มัน่ใจวา่กรอบและแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงสามารถยึดถือปฏิบัติต่อไปได้ และมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ โดยมี 
การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

การทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง โดยกฎบัตร 

ท่ีไดรั้บการปรังปรุงแกไ้ขอยา่งมีนยัส าคญัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2.4 คณะกรรมการธรรมาภบิาล 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั มีจ านวน 4 คน ซ่ึงมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 
คิดเป็นร้อยละ 50 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ) 
2. รศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ) 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการธรรมาภิบาล 
4. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการธรรมาภิบาล 
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โดยมีนางสาวพชัรี โคสนาม ผูจ้ดัการส านกักรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และมีรายละเอียดกฎบัตรซ่ึงได้ผ่านการอนุมติัทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี   

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัต ิ

1.  องคป์ระกอบ และการแต่งตั้ง 

1.1 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอยา่งน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี หากองคก์รยงัมี
ขนาดเล็กและจ านวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ ก าหนดให้ตอ้งมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน  
ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระ 1 คน 
เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลเท่านั้น 

1.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทั เพ่ือท าหน้าท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทั้งน้ี 
หากคณะกรรมการธรรมาภิบาลพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

1.3 ให้บริษทัคดัเลือกและเสนอช่ือพนักงานบริษทั เพื่อท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

2. คุณสมบติั 

2.1 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2.2 มีความรู้ความสามารถในการท าหนา้ท่ีดา้นธรรมาภิบาล การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การให้ค  าปรึกษาแก่

คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการ 
ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 
รวมถึงความรู้ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตลอดจนประสบการณ์การท างาน และเขา้ใจถึงบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลอยา่งแทจ้ริง 

2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

1. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1.1 กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบติังานตามวาระการด ารงต าเหน่งกรรมการบริษทั 
1.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการธรรมาภิบาลพน้จากต าแหน่ง อนัส่งผลให้จ านวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนดในกฎบตัรฉบับน้ี คณะกรรมการบริษทัตอ้งแต่งตั้ งคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
รายใหม่ เพ่ือให้ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการธรรมาภิบาล 
ไม่ครบถว้น 

2. การพน้จากต าแหน่ง 

2.1 กรรมการธรรมาภิบาลจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 
- เสียชีวติ 
- ลาออก 
- พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 
- คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
- ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการธรรมาภิบาล หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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2.2 ในกรณีลาออก กรรมการธรรมาภิบาลจะตอ้งยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั และมีผลตั้งแต่
วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่
1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวทางดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นมาตรฐาน

ในการก าหนดระเบียบปฏิบติัของบริษทั และการปฏิบติัตนของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
2. ให้ค  าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจและ

นโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนทบทวนจรรยาบรรณ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการดงักล่าวเป็นประจ า
ทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบาย
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. ก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 
5. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

ทั้ งน้ี  ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผู ้รับมอบอ านาจจากคณะก รรมการ 
ธรรมาภิบาล มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการ 
ในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมตัิไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 

การประชุม 

1. การจดัประชุม 

1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง หรืออาจจดัให้มีการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ี
ประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยตอ้งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้งหมด 

1.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได ้หากกรรมการธรรมาภิบาล หรือประธาน
กรรมการบริษทั มีวาระจ าเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

2.1 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งมีกรรมการธรรมาภิบาล เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการดังกล่าวทั้ งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  
เป็นประธานท่ีประชุม 

2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการธรรมาภิบาล ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการ
ธรรมาภิบาล ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

2.3 กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีเหตุให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัตอ้งมอบหมาย
บุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 
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3. การลงคะแนนเสียง 

3.1 มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการธรรมาภิบาลท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณี
ท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3.2 กรรมการธรรมาภิบาล ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

4. บนัทึกรายงานการประชุม 

ใหเ้ลขานุการกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม 

การรายงาน 

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะต้องเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั ตลอดจนการด าเนินงาน
ดา้นธรรมาภิบาล แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั และ/หรือ การน าเสนอวาระอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบต่อไป  

2. ประธานกรรมการธรรมาภิบาลตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยเปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 
2.1 จ านวนคร้ังการประชุม 
2.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการธรรมาภิบาลเขา้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล 
2.3 ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลตอ้งประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของคณะกรรมการธรรมาภิบาล  

และรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน  

ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.5 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั มีจ านวน 4 คน ซ่ึงมี
สดัส่วนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ) 
2. นายวเิชฐ ตนัติวานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ)  
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมีนางสาวพชัรี โคสนาม ผูจ้ดัการส านกักรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้ งน้ี กฎบัตรซ่ึงได้ผ่านการอนุมติัทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562  
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 ไม่ไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี   
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1. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัต ิ 
1.1 องคป์ระกอบ และการแต่งตั้ง 

1.1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้ งน้ี  
หากองค์กรยงัมีขนาดเล็กและจ านวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ ก าหนดให้ต้องมี
กรรมการอิสระ  อย่างน้อย  1 คน ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน  
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็น
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเท่านั้น 

1.1.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพ่ือท าหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ทั้ งน้ี หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

1.1.3 ใหบ้ริษทัคดัเลือกและเสนอช่ือพนกังานบริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 1.2 คุณสมบติั 

1.2.1 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

1.2.2 มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าท่ีสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงและพิจารณา
ค่าตอบแทนรวมถึงความรู้ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตลอดจนประสบการณ์การท างาน และ
เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อยา่งแทจ้ริง 

1.2.3 สามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
2.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

2.1.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติงานตามวาระ 
การด ารงต าเหน่งกรรมการบริษทั 

2.1.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่ง อนัส่งผลให้จ านวนของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในกฎบัตรฉบับน้ี 
คณะกรรมการบริษทัตอ้งแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่ เพ่ือให้ครบ
ตามจ านวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนไม่ครบถว้น 

2.2 การพน้จากต าแหน่ง 

2.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 
- เสียชีวติ    - ลาออก 
- พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั  - คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
- ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือมีลกัษณะ 
   ตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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2.2.2 ในกรณีลาออก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องยื่นใบลาออกต่อประธาน
กรรมการบริษทั และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติัการลาออก 
เป็นตน้ไป 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที ่
3.1 ดา้นการสรรหา 

3.1.1 ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์รูปแบบ และกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทั 
และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งการคดัเลือกกรรมการชุดยอ่ยเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
แต่งตั้ ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั ตลอดจนความเป็นอิสระของ
กรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัท  ก าหนด  เ พื ่อ เ ป็ นหล ัก เ กณฑ ์และแนวทา ง
ประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั บรรลุได้ตามเป้าหมาย และ
วสิยัทศัน์และพนัธกิจท่ีตั้งไว ้นอกจากนั้น หลกัเกณฑ ์รูปแบบและกระบวนการในการคดัเลือกและ
สรรหาจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.1.2 พิจารณาคดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงการคดัเลือกกรรมการ
ชุดย่อยท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามล าดบั  

3.1.3 พิจารณาและเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มี 
ความเหมาะสมกับบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของธุรกิจ และ
สถานการณ์ภายในประเทศและสงัคมโลก 

3.1.4 ก าหนดแผนและจดัให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ รวมไปถึง
การจดัท าแผนพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.5 จดัท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการผูจ้ ัดการ รวมทั้งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารและการด าเนินงานของบริษทั 
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยให้เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาต่อไป  

3.1.6 สนบัสนุนใหบ้ริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อเขา้รับ
การพิจารณาเป็นกรรมการบริษทั 

3.1.7 เปิดเผยขอ้มูลในการพิจารณาสรรหาและการคดัเลือกกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

3.2 ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 
3.2.1 ก าหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน 

หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เหมาะสม
กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการโดยรวมของบริษทัดว้ยความโปร่งใส  
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3.2.2 เสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และ/หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใดของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย
และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถและศกัยภาพ โดยให้
สอดคล้องกับผลประกอบการของบ ริษัทและผลประโยชน์ของผู ้ถื อ หุ้น เ ป็นส าคัญ  
ต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามล าดบั 

3.2.3 ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย
และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจ าปี 

3.2.4 เปิดเผยหลักเกณฑ์และรูปแบบการพิจารณาค่าตอบแทน และข้อมูลค่าตอบแทน และ/หรือ 
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดับสูง รวมทั้งจัดท า
รายงานการก าหนดค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้น
รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

3.2.5 ทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ ์และรูปแบบการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นประจ าทุกปี 

 3.2.6 รับผิดชอบต่อการอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่รวมถึงอ านาจในการอนุมติั
รายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบั
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีส่วนได้เสียหรือไดผ้ลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด อนัเป็นการขดัแยง้ 
กบับริษทั ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมาย 
ท่ีเ ก่ียวข้องเท่านั้ น เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจน 

4. การประชุม 
4.1 การจดัประชุม 

4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง หรืออาจจดัให้มี
การประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด 

4.1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได ้หากกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษทัมีวาระจ าเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

4.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

4.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งมีกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการดงักล่าวทั้ งหมดจึงจะครบ 
องคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธานท่ีประชุม 

4.2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใด 
คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4.2.3 กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได ้บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 
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4.3 การลงคะแนนเสียง 

4.3.1 มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

4.3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

4.4 บนัทึกรายงานการประชุม 

4.4.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหน้าท่ี
บนัทึกรายงานการประชุม 

5. การรายงาน 
5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเสนอและรายงานผลการพิจารณาการสรรหา

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง และกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงค่าตอบแทนแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือพิจารณาอนุมติั ตลอดจนการน าเสนอวาระอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบต่อไป  

5.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีในการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
โดยเปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 
5.2.1 จ านวนคร้ังการประชุม 
5.2.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล 
5.2.3 ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

6. การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองและของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ี (ถา้มี) 
ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

7. ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมตามหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.6 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษทั มีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการบริหาร 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
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โดยมีนางสาวพชัรี โคสนาม ผูจ้ดัการส านกักรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 5/2562 เ ม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงไม่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัต ิ
1.1 องคป์ระกอบ และการแต่งตั้ง 

1.1.1 คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเป็นกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษทัโดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการบริษัท และ/หรือผู ้บริหาร อย่างน้อย 3 คน และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ ง
กรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

1.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหาร เพ่ือท าหน้าท่ี
คณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี หากคณะกรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

1.1.3  ให้บริษัทคัดเลือกและเสนอช่ือพนักงานบริษทั เพื่อท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  
โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

1.2 คุณสมบติั 

1.2.1 มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้ งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและค านึงถึง
ประโยชน์ของผูถื้อหุน้และองคก์รเป็นส าคญั 

1.2.2 มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในการท าหน้าท่ีของกรรมการบริหาร ตลอดจนมี
ความรู้และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการบริหาร การเงิน การบญัชี หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์(“กลุ่มบริษทัฯ”) รวมทั้งเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารอยา่งแทจ้ริง 

1.2.3 สามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั  

2. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
2.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

2.1.1 กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบติังานตามวาระการด ารงต าเหน่งของกรรมการบริษทั 
หรือการด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

2.1.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่ง อันส่งผลให้จ านวนของคณะกรรมการบริหาร 
ไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนดในกฎบตัรฉบบัน้ี คณะกรรมการบริษทัตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
รายใหม่ เพ่ือให้ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการบริหาร 
ไม่ครบถว้น 

2.2  การพน้จากต าแหน่ง 

2.2.1 กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 
- พน้จากการเป็นกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร   - เสียชีวติ   
- คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง  - ลาออก 
- ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบริหาร หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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2.2.2 ในกรณีลาออก กรรมการบริหารจะตอ้งยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั และมีผลตั้งแต่วนัท่ี
ประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที ่
3.1 พิจารณา ก าหนด และให้ความเห็นเก่ียวกบั วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและ

แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท เพ่ือเสนอและขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษทั  

3.2 ก ากบัดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินกิจการของบริษทัให้เป็นไปตาม วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย  
กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัท  
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

3.3 ก าหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงนโยบายเก่ียวกับ 
การคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนักงานท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าผูจ้ดัการฝ่ายของบริษทั 
โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และ/หรือ ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็น  
ผูมี้อ านาจแทนบริษทัในการลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน  

3.4 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมติัให้บริษทั
ลงทุน หรือเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร เพ่ือด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของบริษทั ตลอดจนการพิจารณาและอนุมติัการใชจ่้ายเงิน 
เพ่ือการลงทุนดงักล่าว การเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว 
จนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 100 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกิน
งบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3.5 พิจารณาและอนุมัติการ เข้าท า ธุรกรรมทางการ เ งินกับสถาบันการ เ งินในการเ ปิดบัญชี  กู้ยืม  
ขอสินเช่ือ จ าน า จ านอง ค ้ าประกนั และการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ  
ตามวตัถุประสงค์ของบริษทั เพ่ือประโยชน์ ในการด าเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนการเขา้ท านิติกรรม
สญัญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการ
ตั้ งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้ งน้ี ต้องไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษทั 

3.6 พิจารณาและอนุมติัการเขา้ท าสญัญาหรือตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิท่ีจะซ้ือหรือขายน ้ าตาลทราย
ล่วงหนา้ สญัญาซ้ือขายต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นตน้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงทางการเงินของบริษทั  

3.7 พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัโครงการ ขอ้เสนอ หรือการเขา้
ท าธุรกรรมใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบริษทั ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่จ านวนเงินท่ีไดก้ าหนดไว ้และ/หรือ 
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือขอ้บงัคบับริษทัท่ีไดก้ าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการบริษทั
เป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติั  

3.8 พิจารณาและอนุมติัแนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินกิจการของบริษทั หรือการด าเนินการใด ๆ 
อนัอาจมีผลผกูพนับริษทั  

3.9 มอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการ ด าเนินกิจการของบริษทั ตามขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหาร  
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3.10 แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายใหก้รรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีอยู่ภายในขอบอ านาจของคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยท่ี 
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

3.11 พิจารณาและอนุมติัคู่มืออ านาจด าเนินการ เพ่ือใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง และ/หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจทราบ
ถึงขอบเขตความรับผิดชอบ และอ านาจของตนเอง และเพื่อใช ้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมี
เอกสารอา้งอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอยา่งมีระบบ  

3.12 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั 

3.13 มีหนา้ท่ีส่งเสริมและจดัท าใหมี้ระบบป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่ือสารเร่ืองการต่อตา้น
คอร์รัปชันไปยงัพนักงานและควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันและคู่มือ 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในดา้น 
การต่อตา้นคอร์รัปชนั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหลกัฐานวา่กรรมการบริหารมีการกระท าอนัเป็นการด าเนินการ หรือยอมรับ 
หรือให้การสนับสนุนให้มีการคอร์รัปชันเกิดข้ึน บริษัทจะด าเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษ 
ตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือเลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้น
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูกด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใช้
กฎหมายนั้น ๆ 

3.14 ศึกษาและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั รวมทั้งกฎหมาย และ
กฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้ งน้ี  ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผู ้รับมอบอ านาจ จากคณะกรรมการบริหาร 
มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว  
เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

4. การประชุม 
4.1 การจดัประชุม 

4.1.1 กรรมการบริหารตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทั้งหมด 

4.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
4.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการดังกล่าวทั้ งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริหารเป็น
ประธานท่ีประชุม 

4.2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหาร ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้
กรรมการบริหารท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4.2.3 กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทต้อง
มอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 
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4.3 การลงคะแนนเสียง 
4.3.1 มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการบริหารท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณี

ท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
4.3.2 กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

4.4 บนัทึกรายงานการประชุม 
4.4.1 ใหเ้ลขานุการกรรมการบริหาร หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม 

5. การรายงาน 
5.1 คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบาย หรือการด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ 

ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัและมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
ท่ีพึงรายงาน หรือขอการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือพิจารณาอนุมติั และ/หรือเพ่ือรับทราบต่อไป  

5.2 คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการตอ้งจดัท าบทวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ส าหรับ
ผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา และเปิดเผยให้ผูถื้อหุ้นรับทราบไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

6. การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
คณะกรรมการบริหารจะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองและของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะและ

รายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

7. ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร จะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมตามหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 

ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.7 ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 23/2551 ซ่ึงหมายถึง “ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย 
และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือ
เทียบเท่า” ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนดงักล่าว มีจ านวน 7 คน 
ซ่ึงมีรายนามดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ 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 ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ ดา้นต่างประเทศและนโยบายอุตสาหกรรม  
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ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) มีองคป์ระกอบและการแต่งตั้ง รวมทั้งขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการผู้จดัการ (CEO) 
ในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้

ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้รวมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ (CEO) 

1. รับผิดชอบดูแลเร่ืองการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนั (Day To Day Operation) ของบริษทั 
รวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนัของบริษทั ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 
ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนัของบริษทั ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าจ านวนเงินท่ีไดก้ าหนดไว ้
รวมถึงใหค้วามเห็น และเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
กลัน่กรอง และหาขอ้สรุปต่อไป 

4. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมติัให้บริษทัลงทุน 
หรือเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
เพ่ือด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของบริษทั ตลอดจนการพิจารณาและอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพ่ือการลงทุน
ดังกล่าว การเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองดังกล่าวจนเสร็จการ  
ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

5. พิจารณาและอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กูย้มื ขอสินเช่ือ จ าน า จ านอง 
ค ้ าประกัน และการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงค์ของบริษัท  
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนการเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

6. ก าหนดเง่ือนไขทางการคา้ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช าระเงิน การท าสัญญาซ้ือขาย การเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการคา้ เป็นตน้ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

7. พิจารณาจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมของ
พนกังานของบริษทั ท่ีมีต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายหรือต ่ากวา่ ตามแนวนโยบายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร  

8. แต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนัของบริษทั  
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9. แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีอยูภ่ายในขอบเขต
อ านาจของกรรมการผูจ้ดัการ ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร โดยท่ีกรรมการผูจ้ดัการอาจยกเลิก เพิกถอน 
หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

10. มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

11. จัดท าให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ และควบคุมไม่ให้มีการคอร์รัปชันภายในองค์กร  
ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัและคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นผูน้ าและ
แบบอยา่งแก่พนกังานในดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูรั้บ
มอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป 
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 
โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั 

2.8 เลขานุการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ั งท่ี  8/2558 เม่ื อวันท่ี  12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัท 

ไดมี้มติแต่งตั้งนางสาวพชัรี โคสนาม ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยนางสาวพชัรี โคสนาม เป็นผูผ้่านการอบรม
หลกัสูตรดา้นการท างานของเลขานุการบริษทั จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และหลกัสูตรอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 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 ของสมาคม

บริษทัจดทะเบียนไทย 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดการแต่งตั้ง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัดงัน้ี 

 การแต่งตั้ง หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทั 
ในดา้นต่าง ๆ อาทิ การจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น การจดัท ารายงานการประชุม 
การจดัเก็บเอกสารส าคญั ตามท่ีกฎหมายก าหนด และการจดัท ารายงานประจ าปี รวมทั้งงานดา้นการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี และการให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้ในขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษทั  
โดยเลขานุการบริษทัจะด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการส านกักรรมการ ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ดงัน้ี  
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 1. การศึกษาและการอบรม  
 -  ตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือปริญญาโทดา้นกฎหมาย บญัชี การเงิน และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 

-  ไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นเลขานุการบริษทั โดยเฉพาะหลกัสูตรพ้ืนฐาน
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อาทิ หลกัสูตร Company Secretary Program 
(CSP), หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT), หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) และ
หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) เป็นตน้ 

 2. หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั  

- ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารในขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ของบริษทัท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม ดูแลใหก้ารด าเนินกิจการของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- รับผิดชอบในการจัดการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และขอ้บงัคบัของบริษทั  

- บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติั 
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษทั รายงานประจ าปีของบริษทั หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู ้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั  

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั้ งจัดส่งส าเนา
รายงานการมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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(3) รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 
รายช่ือกรรมการในแต่ละบริษทัยอ่ย นับเฉพาะบริษทัยอ่ยท่ีมีนัยส าคญั โดยมีรายไดร้วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด ไดแ้ก่ บริษทั โรงงาน

น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (BSF) โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั มีดงัน้ี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
 

 

กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส สายงานการตลาด 

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
นายนพอนนัต ์พลูทรัพย ์

 

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 2562 คณะกรรมการบริษทัของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั มีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

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

คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั มีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

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

ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั มีจ านวน 7 คน 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 ์สุรวฒิุกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบริหารการเงิน (สินเช่ือ) 
7. นายนพอนนัต ์ พลูทรัพย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
 
 (4) ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยไวด้งัน้ี 

1. บริหารกิจการบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุน้ โดยในการด าเนินกิจการของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการบริษทั
ของบริษทัย่อยตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตและปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ 
และขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562  
   

158 
 

2. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ย และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ ภารกิจ 
นโยบาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทัใหญ่  

3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบ
ภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยใหมี้ประสิทธิภาพและรัดกมุเพียงพอ  

4. ก ากบัดูแล และจดัใหมี้กลไกในการก ากบัดูแล ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั  
5. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั และแต่งตั้งกรรมการบริษทัตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษทั

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

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
9. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาและอนุมติั 
10. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ และผูบ้ริหารระดับสูง พิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูง 

ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  
11. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจให้กรรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีอยู่

ภายในขอบเขตอ านาจของกรรมการบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก 
เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

12. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ย ตลอดจนการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือรายการท่ีมีนัยส าคญัให้แก่บริษทัใหญ่ทราบ โดยครบถว้น ถูกตอ้ง และภายใน
ก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด 

13. เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์และการท าธุรกรรมกับบริษทัหรือบริษทัใหญ่ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ภายในก าหนดเวลาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด  

14. รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากบริษทัใหญ่ ตลอดจน  
การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อบริษทัใหญ่ ผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนและเขา้ช้ีแจง  
และ/หรือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณา กรณีดงักล่าวในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ร้องขอ 

15. เขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานใหแ้ก่บริษทัใหญ่ เม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 
16. เขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่บริษทัใหญ่ ในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ 
17. มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั  

และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทไม่มี
อ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั
ของบริษทัใหญ่ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 
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(5) การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 เพ่ือให้บริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) สามารถก ากับดูแล และบริหารจัดการกิจการของบริษทัย่อย รวมถึง 
การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวไ้ด้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัเอง  
และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัยอ่ยดงักล่าว และเกิดประโยชน์ 
ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทัในภาพรวม บริษทัจึงมีกลไกการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  

1. บริษทัจะแต่งตั้ งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมอย่างน้อย 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีบริษทัเสนอช่ือ  
หรือแต่งตั้ งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม  
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไป และการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมได ้ตามแต่ท่ี
กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมจะเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ทั้ งน้ี 
กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารตามนั้นตอ้งมีคุณสมบติั บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาด 
ความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

2. ในกรณีดงัต่อไปน้ี ตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ก่อนท่ีจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยนั้น ๆ หรือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยนั้น ๆ (แลว้แต่กรณี) 

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

รายการตั้ งแต่ข้อ (ง)  ถึงข้อ (ฏ)  น้ี เ ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคัญ และหากบริษัทย่อยเข้าท ารายการ 
จะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
ตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และ/หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของ
บริษทัใหญ่ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้ อยู่ในเกณฑท่ี์ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ
บริษทัใหญ่ดว้ย ซ่ึงรายการดงัต่อไปน้ีคือ 

(ง) กรณีท่ีบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
ซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย  

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อความเสียหายแก่
บริษทัยอ่ย 

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ช) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัยอ่ย 
(ซ) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  
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การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัยอ่ย หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 
(ฌ) การใหเ้ช่าหรือการใหเ้ช่าซ้ือกิจการหรือทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยทั้งหมด หรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 
(ญ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค ้ าประกัน การท านิติกรรมผูกพนับริษทัย่อยให้ตอ้ง

รับภาระทางการเงินเพ่ิมข้ึน หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน  
และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  
(ฏ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัยอ่ย

อยา่งมีนยัส าคญั  
(2) เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ ก่อนบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี ให้น า

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ซ่ึงตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ี
บริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัใหญ่ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้ อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้ง
ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ดว้ย 
(ก) กรณีท่ีบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์นของบริษทัหลกั  
(ข) การเ พ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเ พ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นของบริษัทหลัก รวมทั้ งการลดทุน 

จดทะเบียนของบริษทัหลกั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นอนัจะเป็นผลให้สัดส่วน
การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัยอ่ยไม่วา่ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ย หรือเป็น
ผลใหส้ดัส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกัไม่วา่ในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
บริษทัหลกั 

(ค) การด าเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ ทั้งทางตรง
และ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกัไม่วา่ในทอดใด ๆ  ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงทั้ งหมดของบริษัทหลัก หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่  
ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไม่วา่ในทอดใด ๆ  ลดลงเหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ย ในการเขา้ท ารายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัหลกั 

(ง) การเลิกกิจการของบริษทัหลกั  
(จ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัหลกั และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัหลกั

อยา่งมีนยัส าคญั  
(ฉ) การแก้ไขขอ้บังคบัของบริษทัย่อยในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและ 

ผลการด าเนินงานของบริษทัหลกั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อสิทธิของบริษทัใหญ่ในการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารใน
บริษทัยอ่ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัใหญ่ในบริษทัหลกั การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการบริษทั
ท่ีเสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดยบริษทัใหญ่ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัหลกั การออกเสียง
ลงคะแนนของบริษทัใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกั และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษทัหลกั เป็นตน้ 
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3.  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(ก)เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัของ

ตนเอง ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือรายการท่ีมีนัยส าคญัให้แก่บริษทัใหญ่
ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทใหญ่ก าหนด อน่ึง  
ให้คณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยพิจารณาการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัส าคญัของบริษทัของตนเอง โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

(ข) เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัของบริษทัของ
ตนเอง ใหท้ราบถึงความสมัพนัธ์และการท าธุรกรรมกบับริษทัของตนเองหรือบริษทัใหญ่ ในลกัษณะท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัของตนเองหรือบริษทัใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ี
แจ้งเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษทัใหญ่ทราบ ภายในก าหนดเวลาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด  
เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมติัใด ๆ ซ่ึงการพิจารณานั้นจะค านึงถึงประโยชน์
โดยรวมของบริษทัยอ่ยและบริษทัใหญ่ เป็นส าคญั 

ทั้ งน้ี  กรรมการบริษัทของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มนั้นดว้ย 

อน่ึง การกระท าดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลใหก้รรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของ
บริษทัยอ่ย ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษทัยอ่ยหรือบริษทัใหญ่ไดรั้บ
ความเสียหาย ใหส้นันิษฐานวา่เป็นการกระท าท่ีขดัหรือแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษทัย่อย กับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมี 
ความเก่ียวขอ้ง โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของบริษทัของตนเอง หรือบริษทัใหญ่ท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
(ค) การใช้ทรัพยสิ์น หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัของตนเองหรือบริษทัใหญ่ในลกัษณะเดียวกันกับ 

ท่ีบริษทัใหญ่กระท า และเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนประกาศก าหนด 

(ง)   รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากบริษทัใหญ่ 
ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อบริษทัใหญ่ ผ่านรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน และเขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีท่ีบริษทัใหญ่
ร้องขอ 

(จ)  เขา้ช้ีแจงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานให้แก่บริษทัใหญ่เม่ือไดรั้บ 
การร้องขอตามความเหมาะสม 

(ฉ)  เขา้ช้ีแจงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่บริษทัใหญ่ ในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ตรวจพบประเด็น
ท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ 

(ช) ดูแลรับผิดชอบให้บริษทัของตนเองมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบ
ป้องกนัการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีท าให้มัน่ใจไดว้่าการด าเนินการ
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ต่าง ๆ ของบริษทัหลกัจะเป็นไปตามนโยบายของบริษทัใหญ่ ขอ้บงัคบัในหมวดน้ี กฎหมายและประกาศ
เร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศข้อบังคบัและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง รวมทั้งการจดัให้มีระบบงานท่ีชดัเจน 
เพ่ือแสดงได้ว่าบริษัทหลักมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การท ารายการท่ีมีนัยส าคัญ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
ของบริษทัใหญ่สามารถได้รับขอ้มูลของบริษทัหลกัในการติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงิน การท ารายการระหวา่งบริษทักบักรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย 
และการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัของบริษทัย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ตอ้งจัดให้มีกลไก 
ในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษทัหลกั โดยให้ผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของ
บริษทัใหญ่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรง และใหมี้การรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้
กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามระบบงาน 
ท่ีจดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

4.  ห้ามมิให้กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษทัหลกัรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัหลกัและบริษทัใหญ่ ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท า
ตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทั และ/หรือ บริษทัใหญ่ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผูอ่ื้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

5.  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัยอ่ย จะกระท าธุรกรรมกบับริษทัของ
ตนเองไดต้่อเม่ือธุรกรรมดงักล่าว ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัของบริษทัตนเอง และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั
ของบริษทัใหญ่ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตนเอง และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) 
ตามแต่ขนาดรายการท่ีค านวณได ้ 

โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่
กรณี) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญํูชน 
จะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อย (แลว้แต่กรณี) และเป็น
ข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนุมัติ จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการท่ี
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ อนุมติัไวแ้ลว้ 

(6) การก าหนดอ านาจอนุมตัวิงเงนิ 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงินส าหรับการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติ
ของบริษทั และส าหรับการรับหรือการใหข้องขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเป็นผูม้อบหมายอ านาจ
ในการอนุมติัให้กรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมาย อนัได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ (ซ่ึงมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
ตามกฎบตัร) ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ผูไ้ดรั้บมอบหมายจะมอบอ านาจต่อให้พนกังานตามท่ีเห็นเหมาะสม 
โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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6.1 อ านาจอนุมตัวิงเงนิส าหรับการด าเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกต ิ

การอนุมัต ิ กรรมการผู้จัดการ กรรมการรอง
ผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

1. ค่าใชจ่้าย     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการด าเนินงาน 
และค่าใชจ่้ายทัว่ไป 

ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในขอ้ 2.7 ตั้งแต่ 100,000 ข้ึนไป 20,000 - 100,000 บาท 

2. การจดัซ้ือ     

- การจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวร ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในขอ้ 2.7 ตั้งแต่ 100,000 ข้ึนไป ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 

- การลงนามในเอกสารสัง่ซ้ือต่าง ๆ ตั้งแต่ 500,000 ข้ึนไป ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท 

3. การเงิน      

 การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อคร้ัง ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในขอ้ 2.7 ตั้งแต่ 100,000 ข้ึนไป ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 

4. ทัว่ไป     

 การจ าหน่ายสินทรัพยอ่ื์น ๆ  ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในขอ้ 2.7 ตั้งแต่ 100,000 ข้ึนไป ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีอ  านาจอนุมติั 

 การปรับปรุงอาคาร ตั้งแต่ 500,000 ข้ึนไป ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่มีอ  านาจอนุมติั 

6.2 อ านาจอนุมตัวิงเงนิส าหรับการรับหรือการให้ของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อืน่ใด 

 หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการรับของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อืน่ใด มดีงันี ้

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

หมวด อ านาจด าเนินการ ระดบัต าแหน่ง 

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

 หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัระเบียบการมอบอ านาจปฏิบัตกิาร ตามวงเงนิการให้ของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อืน่ใด ดงันี้ 
หมวด อ านาจด าเนินการ ระดบัต าแหน่ง 

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

 2.4.1 ส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน มลูค่าตั้งแต่ 20,000
บาทข้ึนไป 

มลูค่าไม่เกิน
20,000 บาท 

มลูค่าไม่เกิน
15,000 บาท 

มลูค่าไม่เกิน
10,000 บาท 

มลูค่าไม่เกิน
5,000 บาท 

 2.4.2 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

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

7.1   ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ซ่ึงได้พิจารณาและทบทวนนโยบาย และวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทน โดยไดก้ าหนดค่าตอบแทน 
ในอัตราคงท่ี ซ่ึงมีรูปแบบและอัตราการจ่ายดังตารางท่ีปรากฎด้านล่าง ส าหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้พิจารณาจาก 
ผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย  
และการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนักบับริษทั หรือใกลเ้คียงกบับริษทั และน าเสนอแก่ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัและน าเสนอแก่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในล าดบัถดัไป 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการ 
ชุดยอ่ย ในปี 2562 ในอตัราคงท่ีซ่ึงมีรูปแบบและอตัราการจ่ายดงัตารางท่ีปรากฎดา้นล่าง ทั้งน้ี รวมจ่ายค่าตอบแทนในปี 2562 ทั้งส้ิน
6,720,000 บาท  

  

 

 

 

 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อืน่ ๆ 
นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน อนัไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน, โบนสัประจ าปี และค่าเบ้ียประชุมแลว้ บริษัทไม่ได้จ่าย

ค่าตอบแทนรูปแบบอ่ืน อาทิ สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ใหแ้ก่กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 

 
ต าเหน่ง 

ปี 2562 

ค่าตอบแทนประจ าเดอืน  
(บาท/เดอืน)  

โบนัสประจ 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 2562 

เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 15,000 
กรรมการธรรมาภิบาล 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 
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ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดงันี ้

 

 หมายเหตุ : *ค่าตอบแทนปี 2562 มียอดรวมสูงข้ึนกวา่ปี 2561 เน่ืองจากการแต่งตั้งกรรมการบริษทัในล าดบัท่ี 5, 7, 8, 10 และ 11 เป็นกรรมการ    
ในคณะกรรมการชุดยอ่ย อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
1.นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
910,000 910,000 

2.นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

930,000 930,000 

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

และกรรมการบริหารความเส่ียง 
710,000 710,000 

5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ* กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการ 
ธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

750,000 770,000 

6.นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

710,000 710,000 

7.นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ* กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการ 
ธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

750,000 770,000 

8.นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ* กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการ
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

550,000 580,000 

9.นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการ
ตรวจสอบ 

490,000 490,000 

10.รศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา* กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

170,000 290,000 

11.นายวเิชฐ ตนัติวานิช* 
 

กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

170,000 290,000 

รวม 6,410,000 6,720,000 
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7.2 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”) (บริษัททีป่ระกอบธุรกจิหลกั) 

 ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัแต่ละรายในปี 2562 ท่ีไดรั้บจาก BSF ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั  
เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจ าปีซ่ึงมีอตัราคงท่ี โดยค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ซ่ึงไดพ้ิจารณาและทบทวนนโยบาย และวธีิการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้ง
โครงสร้างค่าตอบแทน ส าหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมา รวมถึง 
การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย และการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ในประเภทเดียวกนักบับริษทั หรือใกลเ้คียงกบับริษทั และน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั และ BSF เพื่อพิจารณา
อนุมติัและน าเสนอแก่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ BSF ในล าดบัถดัไป 

  ในปี 2561 และปี 2562 BSF จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัท ดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
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 2561  และปี 2562 BSF จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริหาร ดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
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 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีในจ านวนเท่ากนัให้แก่กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร  
   โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน รวมทั้งสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
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7.3  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ส าหรับนโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้ งโครงสร้างค่าตอบแทนของผู ้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 

ท่ีประกอบธุรกิจหลกั จะก าหนดโดยเปรียบเทียบจากบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  
และแปรผนัตามผลการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ  ตามท่ีบริษทัก าหนด โดยในปี 2561 และปี 2562 บริษทัและ BSF 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร รวมเงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการต่าง ๆ 
เป็นจ านวนเงินดงัน้ี 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั และ BSF ไดร้วมค่าตอบแทนของนายอนันต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผูจ้ดัการ แลว้ ซ่ึงนอกจากน้ี 
นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ยงัไดรั้บค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยของบริษทั และ BSF ตามท่ีปรากฎในขอ้ 7.1 
และ 7.2 อีกดว้ย  

 
ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั, กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั  

ซ่ึงปรากฎในขอ้ 7.1-7.3 ได้เปิดเผยค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์คา้งจ่ายแลว้ (ถา้มี) และค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมาไดส้ะทอ้น
ค่าตอบแทนท่ีแทจ้ริงส าหรับค่าตอบแทนในปีปัจจุบนั เน่ืองจากไม่ไดมี้การแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารใหม่เพ่ิมเติม  

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่โครงสร้าง
ค่าตอบแทน ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและสามารถจูงใจใหก้รรมการบริษทั
และผูบ้ริหารน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้ นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยู ่
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ อยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดแรงงานได ้

(8) บุคลากร 
บุคลากรเป็นทรัพยากรอนัมีค่าและมีความส าคญัยิ่งในการพฒันาและน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย  

กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์จึงมีนโยบายท่ีมุ่งเนน้ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ และท างานอยา่งเป็นมืออาชีพ เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย สร้างความมัน่ใจ และน าบริการท่ีดีสู่ลูกคา้ ตลอดจนค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียและมีส่วนร่วมใน 
การช่วยเหลือสงัคม (ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมยไ์ม่มีสหภาพแรงงาน) 

 8.1  จ านวนพนักงานและค่าตอบแทนพนกังาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์มีจ านวนบุคลากรประจ า รวมทั้งส้ิน 828 คน และพนกังานรายวนั 
จ านวน 1,281 คน ดงัน้ี 

 

 

 

 BRR BSF 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนผูบ้ริหาร (ราย) 9 9 7 7 
จ านวนเงินค่าตอบแทน (บาท) 30,370,789 28,470,815 17,469,958 17,469,958 
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หมายเหตุ: บริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั น ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั (BSC) และบริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ  ากดั (CSF) ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ จึงยงัไม่มี
พนกังานและไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนพนกังาน ส่วนบริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ากดั (BRLM) อยูร่ะหว่างจดัหาพนกังาน  

  ส าหรับค่าตอบแทนของพนกังานตามขอ้มูลขา้งตน้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัอตัราค่าตอบแทนของตลาดแรงงาน โดยการจ่าย
ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในปี 2561 และปี 2562 นั้น ประกอบดว้ยเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าท างานกะ ค่าท างานล่วงเวลา โบนสั เงินเบ้ียเล้ียง 
และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

8.2 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดกิารอืน่ ๆ  

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์(“กลุ่มบริษทัฯ”) จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2556 โดยมีบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้พนกังานเก็บออมเงินระยะยาว 
และสร้างหลกัประกนัใหก้บัพนกังานและครอบครัวในกรณีออกจากงาน เกษียณอาย ุทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ  

   นอกจากน้ี กองทุนส ารองเล้ียงชีพยงัเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานท างานกบักลุ่มบริษทัฯ เป็นเวลานาน เน่ืองจากมีผลตอบแทน
ระยะยาว ซ่ึงจะน าความยัง่ยืนในด้านบุคลากร และการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลแก่กลุ่มบริษทัฯ อีกดว้ย โดยพนักงานและ 
กลุ่มบริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นรายคร่ึงเดือน หรือราย 15 วนั ตามรอบการจ่ายเงินเดือน ซ่ึงในปี 2562 
กลุ่มบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จ านวน 5,735,306 บาท และมีจ านวนพนกังานเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ เพ่ือการออมทรัพยร์ะยะยาวประเภทน้ีจ านวน 609 คน จากจ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด 828 คน 

 ส าหรับเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกอบดว้ยเงิน 4 ส่วน ไดแ้ก่ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์
เงินสมทบ โดยมีอตัราเงินสมทบของบริษทัใหแ้ก่พนกังาน ดงัน้ี 

 
 

 

 ปี 2561 ปี 2562 

กลุ่มธุรกจิ รายเดอืน 
(คน) 

รายวัน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

รายเดอืน 
(คน) 

รายวัน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

BRR 142 77 219      90.52  144  80   224  86.17  
BSF 285 906 1,191     207.55  302  975   1,277   203.65  
BEC 65 0 65      19.21  65 0  65   16.87  
KBF 44 31 75      15.80  41  20   61   12.33  
BRD 148 42 190      53.68  148  48   196   50.59  
BPC 55 0 55      13.53  55 0  55   11.40  
BPP 51 0 51      12.29  51 0  51   10.09  
SEW     22  158   180   10.20  
รวม 790 1,056 1,846     412.58  828  1,281   2,109   401.28  

อายงุาน/อายสุมาชิก อตัราเงินสะสม (ร้อยละ) เงินสมทบบริษทั (ร้อยละ) 
นอ้ยกวา่ 5 ปี  

1-15 
2 

ครบ 5 ปี ข้ึนไป แต่นอ้ยกวา่ 10 ปี 3 
ครบ 10 ปี ข้ึนไป แต่นอ้ยกวา่ 15 ปี 4 
ครบ 15 ปี ข้ึนไป  5 
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ในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังานกลุ่มบริษทัน ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ านวน 5,735,306 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นเงินสมทบท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป)  
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงนิสมทบกองทุนส ารอง 
เลีย้งชีพของผู้บริหารระดบัสูง 

ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ 

BRR 9 909,803 9 1,000,767 
BSF  7 856,867 7 884,985 

สวสัดกิารอืน่ ๆ 
ส าหรับสวสัดิการและผลตอบแทนอ่ืน ๆ นั้น ประกอบดว้ย ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภณัฑ ์

ประกนัชีวิต ประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสวสัดิการส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ อาทิ รถรับส่ง
พนกังาน และบา้นพกัพนกังาน เป็นตน้ 

 รถรับส่งพนกังาน 
บริษทัไดจ้ดัรถบสัรับส่งพนกังานไปกลบัจากโรงงาน ถึงอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์พนกังานทุกคนสามารถข้ึนรถรับส่ง
ไดต้ามเสน้ทางท่ีบริษทัก าหนด   

 บา้นพกัสวสัดิการพนกังาน 
เพ่ือเป็นสวสัดิการดา้นท่ีพกัให้กบัพนกังานท่ีไม่มีท่ีพกั หรือมีแต่ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาปฏิบติังาน โดยสิทธ์ิ
การเขา้พกัจะค านึงถึงความจ าเป็น และความเพียงพอของหอ้งพกัท่ีมีอยู ่  

 ประกนัอุบติัเหตุและประกนัสุขภาพพนกังาน 
- ประกนัอุบติัเหตุพนกังาน บริษทัจะจดัท าประกนัอุบติัเหตุใหก้บัพนกังานรายเดือนทุกคนท่ีผ่านการทดลองงาน 

โดยแยกตามระดบัชั้นพนกังาน 
- ประกนัสุขภาพพนกังาน บริษทัจะจดัท าประกนัสุขภาพใหก้บัพนกังานรายเดือนท่ีผ่านการทดลองงานตั้งแต่

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป  

 หอ้งพยาบาลและพยาบาลประจ าสถานประกอบการ 
บริษทัจดัใหมี้หอ้งพยาบาลและพยาบาลประจ าบริษทั เพื่อดูแลพนกังานกรณีเจ็บป่วยทัว่ไป ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
หากเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงทางบริษทัจะมีรถพร้อมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลน าส่งโรงพยาบาลใกลเ้คียงต่อไป 

 การใหทุ้นการศึกษา 
บริษทัไดใ้ห้ทุนการศึกษาเพ่ือให้พนักงานไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน เพ่ือน าความรู้และทกัษะกลบัมาใชใ้น 
การปฏิบัติงาน ซ่ึงพนักงานท่ีประสงค์จะขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบขอรับ
ทุนการศึกษาของบริษทั 

 กีฬาสีและงานเล้ียงสงัสรรค ์
เพ่ือสุขภาพของพนักงาน บริษัทจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬาของพนักงาน โดยจัดให้มีกีฬาสี  
เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์และมิตรภาพ นอกจากน้ี บริษัทยงัมีนโยบายจัดงานเล้ียงสังสรรค์ประจ าปี โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเช่ือมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั  
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 ร้านคา้สวสัดิการพนกังาน 
บริษทัไดจ้ดัตั้งร้านคา้สวสัดิการ เพ่ือให้พนักงานสมคัรเป็นสมาชิกรับสิทธิซ้ือสินคา้และบริการพร้อมทั้งไดรั้บ 
เงินปันผลในส้ินปี  ซ่ึงการสมคัรสมาชิกทางคณะกรรมการร้านคา้สวสัดิการจะก าหนดใหซ้ื้อหุน้ในแต่ละปี 

8.3 การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 
สุขภาพและความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัมีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ บริษทัจึงด าเนินงานโดยปฏิบติัตาม

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด และมุ่งพฒันายกระดบัคุณภาพของบริษทั ตั้งแต่การผลิตจนถึง 
การจดัจ าหน่าย โดยจดัให้มีการตรวจสอบระบบการผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้แก่ลูกคา้ และการดูแล
ระบบปฏิบติังานในโรงงาน เพ่ือความปลอดภยัแก่พนกังาน  

กลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์ มีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัยของคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงาน จึงไดมี้การทบทวนและร่างนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2559 และบรรจุ
ในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติั
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ดงัน้ี 

 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
1. มุ่งมัน่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนกังานและสงัคม เร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
2. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
3. ด าเนินการป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการด าเนินการใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
4. จัดหาหลกัเกณฑ์การท างานท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอและคุณภาพของ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม 
5. ก าหนดใหป้ฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก าหนด 
6. ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังาน รวมทั้งสร้างความตระหนกัใหแ้ก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
7. ด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
8. สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม อาทิ กิจกรรมดา้นการลดการใช ้และน ากลบัมาใชใ้หม่ 

 แนวทางปฏิบัตเิร่ืองการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามยัให้แก่พนักงาน 
1. ก่อนเร่ิมงานจะให้การอบรมและความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั และช้ีบ่งจุดอนัตรายของแต่ละแผนกเพ่ือให้พนักงาน

ระวงัขณะปฏิบติังาน 
2. มีการประเมินสภาพหนา้งานเพ่ือหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสมใหพ้นกังานสวมใส่ 
3. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานข้ึนมา เพื่อบริหารและ

ด าเนินงานดา้นความปลอดภยัตามแผนงานความปลอดภยัประจ าปี 
4. มีการตรวจประเมินดา้นความปลอดภยั พร้อมหามาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
5. จดัเตรียมและจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัระงบัอคัคีภยั เพ่ือความปลอดภยัของพนกังาน และเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นกรณีเกิดไฟไหม ้และมีการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดบัเพลิงและซอ้มแผนหนีไฟ 
6. มีกิจกรรม Safety talk ก่อนเร่ิมงานแต่ละแผนก 
7. มีการจดัน ้ าด่ืมท่ีถูกสุขลกัษณะใหพ้นกังานเพียงพอต่อความตอ้งการ 
8. มีการจดัหอ้งน ้ าท่ีถูกสุขลกัษณะใหพ้นกังานเพียงพอต่อความตอ้งการ 
9. มีการตรวจสุขภาพประจ าปีใหก้บัพนกังาน เพื่อเฝ้าระวงักรณีพบผูผ้ิดปกติ 
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10. มีการแต่งตั้งหน่วยงานความปลอดภยัในสถานประกอบการ ซ่ึงมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
10.1 วางแผนการด าเนินงานส าหรับการขจัดความเส่ียงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการด าเนินการ 

อยา่งต่อเน่ือง 
10.2 จดัท าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุ อุบติัภยั และควบคุมความเส่ียงภายในสถานประกอบ

กิจการ 
10.3 จัดท าคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานไวใ้นสถานประกอบกิจการเพ่ือให้ลูกจ้างหรือ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
10.4 ก าหนดชนิดของอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะความเส่ียงของงานเสนอต่อ

นายจา้งเพ่ือจดัใหลู้กจา้งหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสวมใส่ขณะปฏิบติังาน 
10.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวชิาการและการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในสถานประกอบกิจการเพ่ือใหลู้กจา้ง

ปลอดจากเหตุอนัจะท าให้เกิดอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน รวมทั้งดา้นการควบคุมและป้องกนั
อคัคีภยัและอุบติัภยัร้ายแรงดว้ย 

10.6 จดัอบรมเก่ียวกบัความรู้พ้ืนฐานและขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานแก่ลูกจา้งท่ีเขา้ท างานใหม่ 
ก่อนใหป้ฏิบติังาน รวมทั้งลูกจา้งซ่ึงตอ้งท างานท่ีมีความแตกต่างไปจากงานเดิมท่ีเคยปฏิบติั 

10.7 ประสานการด าเนินงานความปลอดภยัในการท างานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกสถานประกอบ
กิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.8 ตรวจประเมินระบบความปลอดภยัในการท างานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 
10.9 รวบรวมผลการด าเนินงานของเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานทุกระดบั และติดตามผลการด าเนินงาน 

ดา้นความปลอดภยัในการท างานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงาน
ใหน้ายจา้งและคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน ทราบทุกสามเดือน 

10.10 ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในการท างานอ่ืนท่ีนายจา้งมอบหมาย 

 วธีิดูแลและมาตรการป้องกนั กรณีเกดิการเจบ็ป่วยหรืออุบตัเิหตุ  
1. จดัหอ้งพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งพยาบาลพร้อมยาและเวชภณัฑ ์ซ่ึงมีก าหนดเวลาท าการ ดงัน้ี 

- ช่วงหนา้ซ่อม (หลงัปิดการผลิต)  เปิดท าการ วนัจนัทร์ - วนัเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 
- ช่วงฤดูการผลิต (หีบออ้ย)   เปิดท าการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 

2. จดัรถน าส่งกรณีเกิดอุบติัเหตุในงานหรือนอกงาน 
3. ติดตามและติดต่อเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเก่ียวกับสิทธ์ิการรักษาของพนักงานท่ีมี พร้อมจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีส านักงานประกันสังคม พร้อมดูแลตลอดการรักษา เช่น จดัรถน าส่งกรณีท่ีหมอนัดทั้งในงานและนอกงาน พร้อมมี 
ของเยีย่มไขท้ั้งขณะพกัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลหรือท่ีบา้น 

4. ติดตาม สอบสวน และรายงานอุบติัเหตุ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขไม่ใหเ้กิดซ ้ า 
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 ห้องพยาบาลประจ าสถานประกอบกจิการ 

 

 สถิตกิารเกดิอุบัตเิหต/ุ การเจบ็ป่วยจากอุบัตเิหตุ และอตัราการหยุดงาน 
ในปี 2562 การเกิดอุบติัเหตุ/ การเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุ และการเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุถึงขั้นตอ้งหยดุพกัรักษาตวันั้น ไม่มีสถิติการเกิด
อุบติัเหตุเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 อยา่งไรก็ตาม ไดห้าสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ และใหส่้วนงานท่ีเก่ียวขอ้งหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ ้ า 
รวมทั้ งรณรงค์ให้พนักงานปฎิบัติตามกฏระเบียบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งเคร่งครัด และจดักิจกรรมอบรม
ท่ีให้ความรู้และการปฏิบัติจริงแก่พนักงานในด้านความปลอดภัยอย่างต่อ เนื่อง นอกจากนั้ น  บริษ ัทยงัได ้จ ัดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน ด าเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยั ซ่ึงไดล้งพ้ืนท่ี 
เพ่ือตรวจความปลอดภยัในการท างานร่วมกนัเป็นประจ า  

สถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุ/ การเจบ็ป่วยจากอุบัตเิหตุ และอตัราการหยุดงาน 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 อตัราร้อยละ (%)  

กรณีการเกิดอุบติัเหต/ุ การเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุ (จ านวนคร้ัง/ปี) 14 14 50.00  

การหยดุงาน ( จ านวนวนั/ปี) 128 138 51.88  

  
 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างาน  มีการประชุมทุกเดือนและลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจ 

ความปลอดภยัในการท างานร่วมกนัเป็นประจ า 
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 กจิกรรมด้านความปลอดภัยประจ าปี 2562 
กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมยจ์ดัใหมี้กิจกรรมดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหค้วามรู้แก่พนกังานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั ดงัน้ี 

หลกัสูตรปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2562 พนกังานเขา้ร่วมอบรมจ านวน 59 คน สถานท่ีอบรม ณ ห้องอบรมบริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย 

จ ากดั โดยวทิยากรจากบริษทั เซฟสิริ จ ากดั 

 
หลกัสูตรการท างานในทีอ่บัอากาศ 

อบรมเม่ือวนัท่ี  7-8 ตุลาคม 2562 (บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์ จ ากดั) พนักงานเขา้ร่วมอบรมจ านวน 30 คน สถานท่ี
อบรม ณ ห้องอบรมฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ และวนัท่ี 13-14 กนัยายน 2562 (บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั, บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์  
จ ากดั และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั) สถานท่ีอบรม ณ ห้องอบรมบริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จ ากดั พนกังานเขา้ร่วม
อบรมจ านวน 30 คน โดยทีมงานบริษทั เอน็เอสเอ โซลูชัน่จ ากดั เป็นวทิยากร 

 
 
 
 

 

หลกัสูตรเทคนิคการดบัเพลงิขั้นสูง 
อบรมหลกัสูตรเทคนิคการดบัเพลิงขั้นสูงใหก้บัพนกังานแผนกหมอ้ไอน ้ า ยานยนต ์ซ่อมบ ารุงไฟฟ้าเช้ือเพลิงและพลงังาน 

ในวนัท่ี 16-17 ตุลาคม 2562 ณ  ศูนยฝึ์กอบรมดบัเพลิงและกูภ้ยั คลองหลวงแพง่ โดยหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฉายาวรรณ ไฟร์เซอร์วสิ ทั้งน้ี 
หลงัจากผา่นการอบรมทีมงานดบัเพลิงขั้นสูงไดฝึ้กทบทวนท่ีบริษทัเป็นประจ าเพ่ือเพ่ิมทกัษะ 
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หลกัสูตรดบัเพลงิขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจ าปี 2562 
อบรมใหก้บับริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 จ านวน 60 คน และบริษทัโรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 จ านวน 60 คน โดยวิทยากรจากหน่วยฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้และฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองบงัศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา และกลุ่มบริษทัโรงไฟฟ้า เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2562 จ านวน 60 คน นอกจากนั้น
บริษทับุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟและซอ้มแผนตอบโตเ้หตุฉุกเฉินกรณี Boiler ระเบิด ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
สถานท่ีอบรม ณ บริเวณลานกิจกรรม และหอ้งอบรมของแต่ละบริษทั โดยวทิยากรจาก บริษทั เอน็อาร์ไฟน์ เซฟต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 

 
 

              
 

กจิกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ประจ าปี 2562 (วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562) 
 กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือใหพ้นกังานตระหนกัถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน เพ่ือลดการสูญเสีย โดยจดัรูปแบบ
กิจกรรมท่ีให้ทั้ งสาระและความสนุกสนาน ตลอดจนการให้รางวลักบัแผนกท่ีไม่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน และมอบรางวลัแผนกดีเด่น 
หวัหนา้ส่วนดีเด่น หวัหนา้แผนกดีเด่น เร่ืองการสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลดีเด่น โดยไดเ้ชิญแต่ละหน่วยงาน
เพ่ือเขา้ร่วมจดับูทใหค้วามรู้กบัพนกังานในเร่ืองต่าง ๆ  อาทิ ส านกังานประกนัสงัคม โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลเอกชน ส านกังาน
สาธารณสุขคูเมือง ตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ดบัเพลิง และตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ PPE เป็นตน้ 

       

การตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2562 
 กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดับริการตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 7-8 ตุลาคม 2562 เพื่อสนบัสนุนเร่ืองสุขภาพของ
พนกังาน และใหพ้นกังานมีความตระหนกัและดูแลตนเองใหมี้สุขภาพร่างกายแขง็แรง  
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การทดสอบเครนชนิดอยู่กบัทีป่ระจ าปี 2562 และการอบรมการท างานเกีย่วกบัป้ันจัน่ 

     
       
 
 

 

 

การจดัอบรมหลกัสูตรเกีย่วกบัไฟฟ้า ประจ าปี 2562 

 

การจดักจิกรรม Safety Talk (สนทนาความปลอดภัย) ประจ าปี 2562 
 กิจกรรมสนทนาความปลอดภยัในการท างานจดัข้ึนเพ่ือให้พนกังานและผูรั้บเหมาท่ีเขา้มาปฏิบติังานในพ้ืนท่ีของกลุ่มบริษทัฯ 
ได้หารือและท าความเขา้ใจในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน รวมถึงอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ท่ีมี 
ความจ าเป็นต่อการท างานซ่ึงพนกังานหรือผูรั้บเหมาทุกคนตอ้งใช ้และกิจกรรมน้ียงัช่วยให้ทุกคนตระหนกัถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
และความปลอดภยัท่ีตอ้งช่วยกนัดูแลและระมดัระวงั 
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การตรวจสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ (แสงสว่าง เสียง ความร้อน และฝุ่น) ประจ าปี 2562 
 กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การตรวจสภาพแวดลอ้มในสถานประกอบการทั้งเร่ืองแสงสวา่ง, ฝุ่ น, ความร้อน และเสียง ตามพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ ของบริษทัท่ีมีความเส่ียงต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

 
รางวลัสาขาสถานประกอบการดเีด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม 

 บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ไดรั้บรางวลัสาขาสถานประกอบการดีเด่น  
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ระดบัจงัหวดั จากกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2559-2562  

     

8.4  การพฒันาบุคลากร 

 การพฒันาบุคลากรเป็นหน่ึงในเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงไดก้ าหนด 
“นโยบายการพฒันาบุคลากร” ซ่ึงรวบรวมอยูใ่น “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” ทั้งน้ี ไดป้ระกาศและน าใชน้โยบาย
ดงักล่าวในปี 2560 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป็นประจ าทุกปี โดยรายละเอียด “นโยบายการพัฒนาบุคลากร” ปรากฏในส่วนท่ี 1 
ขอ้ท่ี 1. นโยบาย ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ในส่วนเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน ของรายงานประจ าปีและแบบแสดง
รายการขอ้มูล (แบบ 56-1) เล่มน้ี และสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 แนวปฏิบัตใินการพฒันาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

 การอบรมเพือ่เสริมสร้างความรู้ 
ในแต่ละปีทุกแผนกจะมีงบประมาณส าหรับการอบรมภายนอกของพนกังาน เพ่ือพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งมี
การจดัอบรมภายในบริษทั ซ่ึงจดัโดยบริษทัเอง หรือการเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมาเป็นวทิยากร  

 การร่วมมอืกบัองค์กรภายนอกเพือ่พฒันาพนักงาน  
อาทิ การร่วมมือกบัศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานในการฝึกอบรมพนกังาน หากพนกังานผ่านมาตรฐานของกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน จะไดรั้บการปรับอตัราเงินเดือนตามอตัราขั้นต ่าท่ีกรมพฒันาฝีมือแรงงานก าหนด  
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 การให้ทุนศึกษาต่อ  
บริษทัใหทุ้นศึกษาต่อส าหรับพนกังานในระดบัอุดมศึกษาและบณัฑิตศึกษา ซ่ึงมีเง่ือนไขให้พนกังานน าความรู้กลบัมา
ท างานใหก้บับริษทั เพ่ือเป็นการใชทุ้นคืน 

การอบรม ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ัดท าแผนอบรมตามหลกัการบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001: 2015 เป็น
แนวทางเบ้ืองตน้ในการพฒันาบุคลากร ซ่ึงครอบคลุมทั้ งด้านส านักงาน โรงงาน ฝ่ายไร่ และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด 
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนจัดท า Training courses ภายในองค์กร โดยจัดให้มีการพฒันาในกลุ่มพนักงาน ระดับกลุ่มบริหาร  
กลุ่มจัดการ และกลุ่มปฏิบัติการ จัดท าหลักสูตรการอบรม ทั้ งด้านการผลิต การบ ารุงรักษา การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมน ้ าตาล และธุรกิจพลงังานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หัวใจส าคญัของการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรคือ การติดตามและวดัผลความรู้ 
ท่ีไดรั้บ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีแนวทางพฒันาบนหลกัการ 10/20/70 ซ่ึงเช่ือมโยงกบัระบบการบริหารสายอาชีพ 
กล่าวคือ ไดรั้บความรู้และทกัษะจากการอบรม ร้อยละ 10 จากนั้นผูบ้งัคบับญัชาให้ค  าแนะน า/สอนงาน อีกร้อยละ 20 และร้อยละ 70 ตอ้งน า
ความรู้และทกัษะท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีรับผิดชอบดว้ยตนเอง หรือแลกเปล่ียนความรู้และทกัษะใหม่กบัผูอ่ื้น  

แนวทางการพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินงานและยกระดบัการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองในการส่งเสริมพนกังาน ทั้งการให้
ทุนการศึกษา เพ่ือศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท สนับสนุนและเขา้ร่วมศึกษาและดูงานในองค์กรชั้นน าในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั ดงัขอ้มูลสรุปจ านวนชัว่โมงในการพฒันาส าหรับบุคลากรในกลุ่มบริษทัฯ และหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองท่ียกระดบัและ
พฒันาความรู้ ความสามารถใหก้บับุคลากรในกลุ่มบริษทัฯ  

จ านวนช่ัวโมงในการพฒันาส าหรับบุคลากรต่อคน/ปี (ปี 2562) 

 

สรุปประเภทหลกัสูตรการอบรม จ านวนผู้อบรมและช่ัวโมงการอบรมของพนกังานกลุ่มบริษัทน า้ตาลบุรีรัมย์ ปี 2562 

หลกัสูตร จ านวน 
ผู้อบรม 

จ านวนช่ัวโมง 
การฝึกอบรม 

จ านวนช่ัวโมง
รวม 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 130 18 780 
ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 336 113 2,796 
ดา้นการควบคุมคุณภาพ 543 72 3,852 
ดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม/กฎหมาย/ การต่อตา้นคอร์รัปชนั 195 96 1,029 
ดา้นการพฒันาทกัษะและความรู้ในการท างาน/ ความเป็นผูน้ า/ 
ทกัษะการส่ือสาร และอ่ืน ๆ 

1,498 624 13,824 

รวม 2,702 923 22,281 

บริษัท BKK BRR BSF BRD BEC BPC BPP KBF SEW

ชัว่โมง:คน 0 14.63 19.13 35.63 38.22 8.86 9.60 26.00 13.76 0.60

0 
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กราฟแสดงข้อมูลจ านวนช่ัวโมงในการพฒันาส าหรับบุคลากรต่อคน/ปี  
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ตวัอย่างหลกัสูตรการอบรมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ปี 2562 
ระดบับริหาร อาทิ 

 การพฒันาผูบ้ริหารระดบักลางส าหรับกลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์
 การบริหารความเส่ียง COSO ERM 2017  
 TFRS 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9   
 Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation รุ่น 2  
 Coaching The Game Changer 2019 
 การพฒันาสุดยอดผูน้ า การเพ่ิมผลผลิตออ้ยแบบกา้วกระโดดผลผลิตตอ้งสัง่ได ้

ระดบัจดัการ อาทิ 

 FSSC 22000 Version 4.1 Requirment &Interpretation  
 การจดัท าระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ประจ าฤดูการผลิตปี 2561/2562 
 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดหีบออ้ย ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563  
 ผูค้วบคุมระบบการจดัการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

ระดบัปฏิบัตกิาร อาทิ 

 การส่งเสริมการเกษตร 
 โปรแกรม SAP  
 ระบบ GMP/HACCP ตามหลกัสาธารณสุข  
 การสร้างกราฟใน Microsoft Excel, Word, Power Point  
 Requirment and Interpretation of  ISO 9001:2015   
 การท างานในท่ีอบัอากาศ   
 การท างานเก่ียวกบัป้ันจัน่ 
 ขอ้ก าหนดระบบ ISO 9001:2015, GMP, HACCP, FSSC 22000, ฮาลาล 
 ดบัเพลิงเบ้ืองตน้และอพยพหนีไฟ 
 ผูป้ฏิบติังานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 
 ผูป้ฏิบติังานผลิตน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ Sugar Refinery 

กิจกรรมในปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและพฒันาให้บุคลากรมีความรู้และ 
ความเขา้ใจถึงกระบวนการเพาะปลูก ภูมิปัญญาชาวบา้น และนวตักรรมการเกษตร อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปเผยแพร่และ
ใหค้  าแนะน าแก่เกษตรกรไดอี้กดว้ย 
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แผนพฒันาบุคลากร 
แผนพฒันาบุคลากรในปี 2563 มุ่งเนน้การพฒันาระบบงานคุณภาพ ตามระบบ ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, GMP, 

HACCP การจดัการสัตวพ์าหะ และระบบความปลอดภยั รวมถึงหลกัสูตรตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย อาทิ หลกัสูตรการดบัเพลิง
ขั้นตน้ การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล การควบคุมหมอ้ไอน ้ า และหลกัสูตรความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ตลอดจนการพฒันา
แบบ GDP (Group Development Plan) และนโยบายองคก์ร และมุ่งเนน้การสร้างความตระหนกัในการท างาน ทั้งการปลูกจิตส านึก 
รักองคก์ร การบริหารความเส่ียง จริยธรรม ธรรมาภิบาล หลกัสูตรพฒันาทกัษะการท างานตามแต่ละสายงานตามความจ าเป็น และการจดั
อบรมทั้งภายในองคก์ร และการอบรมกบัสถาบนัภายนอก  

8.5 สิทธิมนุษยนและแรงงาน 

 กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์ในฐานะภาคเอกชนของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย ไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือน 
การไม่สนบัสนุนการใชแ้รงงานเด็ก อีกทั้งยงัไดป้ฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดในดา้นมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) รวมทั้ง
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานของคู่คา้/ลูกคา้ โดยไดป้รับมาตรฐานดา้นแรงงานใหสู้งข้ึนเพื่อสอดรับกบัระบบการรับรองมาตรฐานแรงงาน
ท่ียอมรับในระดบัสากล และดว้ยการให้ความส าคญัและค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน จึงไดร่้างนโยบายท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าว ในปี 2559 และบรรจุในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนไดท้บทวนเป็นประจ าทุกปี โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิมนุษยนและแรงงาน ดงัน้ี 

 นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน   
 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

1.   กลุ่มบริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประการ รวมทั้ งให้ความส าคัญและส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน  

2.   ปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั โดยไม่แบ่งแยก เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา 
เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศึกษา สถานะทางสงัคม ลกัษณะทางกายภาพ หรือเร่ืองอ่ืนใด   

3.   พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีละเมิดหรือคุกคามบุคคลอ่ืน ทั้งทางวาจาหรือการกระท าและพึงหลีกเล่ียง
การกระท าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4.   ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั เพ่ือป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากพบเห็นการกระท าท่ีละเมิด หรืออาจ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ใหร้ายงานแก่ผูบ้งัคบับญัชา 

5.   กลุ่มบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หากมีความจ าเป็นในการเปิดเผยสู่สาธารณะ จะต้องได้รับ 
ความยนิยอมจากพนกังานผูน้ั้นก่อน เวน้แต่กระท าการตามขอ้บงัคบับริษทั หรือกฎหมาย 

 ด้านแรงงาน   
1. ปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม  
2. ไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัดา้นการจา้งงานอยา่งเท่าเทียม ทั้งกระบวนการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน สวสัดิการ

เวลาท างาน วนัหยดุ การมอบหมายงาน การฝึกอบรม และการประเมินผลงาน เป็นตน้ 
3. ไม่ใชแ้รงงานเด็ก แรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย หรือแรงงานจากการคา้มนุษย ์ 
4. ห้ามมิให้ลงโทษพนักงานท่ีเป็นการทารุณทางร่างกายหรือจิตใจ อาทิ การคุกคามข่มขู่ การกักขงัหน่วงเหน่ียว  

หรือการใชค้วามรุนแรงอ่ืนใด 
5. มีกระบวนการสอบสวนความผิดพนกังานอยา่งถูกตอ้ง และเป็นขั้นตอนชดัเจนก่อนเลิกจา้งพนกังาน เพื่อให้ทุกคน

ไดรั้บความเป็นธรรมสูงสุด 
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6. ในการวา่จา้งบริษทัผูรั้บเหมามาด าเนินการใด ๆ ให้แก่กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกเฉพาะบริษทัท่ีสามารถ
ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ท่านั้น และจะหลีกเล่ียงการวา่จา้งบริษทัรับเหมา
ใด ๆ ท่ีมีประวติักระท าผิดกฎหมายแรงงาน กฎหมายอ่ืน ๆ หรือเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชนั 

การต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ในไร่อ้อย 

 ตั้งแตปี่ 2559 จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์มุ่งมัน่และรณรงคต์่อตา้นการใชแ้รงงานเด็กในไร่ออ้ย โดยไดล้งนาม
ขอ้ตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานท่ีถูกบงัคบั ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวดับุรีรัมย ์ 
และสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวดับุรีรัมย์ เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 เพื่อร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และสร้าง
ความตระหนักให้แก่เกษตรกร สังคม และทุกภาคส่วนเห็นถึงปัญหาและร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขอย่างจริงจังต่อไป  
โดยบริษทัไดท้ ากิจกรรมลงพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมการปลูกออ้ยของบริษทั เพ่ือรณรงคก์ารต่อตา้นแรงงานเด็ก พร้อมติดป้ายรณรงคท์ั้งใน
เขตส่งเสริมการปลูกออ้ยและบริเวณรอบโรงงาน อีกทั้งร่วมกบัส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดับุรีรัมย ์ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ขอ้มูลปัญหาการใชแ้รงงานเด็กในไร่ออ้ยท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัสถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดร้ณรงคต์่อตา้นการใชแ้รงงานเด็กอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแลว้ โดยไดข้อความร่วมมือและ
สร้างขอ้ตกลงกบัชาวไร่ออ้ย ซ่ึงมีสมาคมชาวไร่ออ้ยเป็นตวักลางในการดูแลและควบคุมชาวไร่ออ้ยในเร่ืองดงักล่าว อีกทั้ง ไดส่ื้อสาร
โดยการติดป้ายรณรงคต์่อตา้นการใชแ้รงงานเด็กตามเขตส่งเสริมการปลูกออ้ย ซ่ึงเป็นหน่วยงานของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลและ
ประสานงาน ตลอดจนให้ขอ้มูลแก่ชาวไร่ออ้ย และเม่ือมีการฝึกอบรมในหัวขอ้ต่าง ๆ ยงัไดส้อดแทรกเร่ืองการไม่ใชแ้รงงานเด็ก 
ในการอบรม รวมทั้งรณรงคผ์่านการท ากิจกรรมร่วมกบัโรงเรียนภายในเขตส่งเสริมการปลูกออ้ย เช่น โครงการคืนความรู้สู่เยาวชน 
โครงการเกษตรอินทรียบู์รณาการเพ่ืออาหารกลางวนั โครงการนักธุรกิจน้อย การสนับสนุนการศึกษาต่างๆ และส านักมวลชน
สมัพนัธ์และส่ือสารองคก์รไดบ้รรจุเร่ืองน้ีไวใ้นแผนปฏิบติังานประจ าปีอีกดว้ย 

นอกจากนั้น บริษทัยงัไดติ้ดตามการปฏิบติัตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลในประเด็นการใชแ้รงงานเด็กในไร่ออ้ย 
ร่วมกบัส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดับุรีรัมย ์และไดพ้ยายามขบัเคล่ือนผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ เพื่อกระจาย
ความรู้ไปสู่สถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และมอบความรู้ใหแ้ก่เยาวชนและนกัเรียนในทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสเขา้ถึงการศึกษา
อยา่งเท่าเทียมกนั 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์(กลุ่มบริษทัฯ) 
ตามหลกัธรรมาภิบาล อยา่งโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate 
Governance Code : “CG Code”) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
และไดต้ระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ า (Governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน นอกจากนั้น 
คณะกรรมการบริษทัมีกระบวนการทบทวนการน า CG Code ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจ 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 ไดมี้มติอนุมติัทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 (“คู่มือ CG”) ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.buriramsugar.com และ
แจง้ทางอีเมลลข์องบริษทัเพื่อให้พนกังาน ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสาธารณชนเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวกและเท่าเทียมกนั 
โดยการทบทวนดงักล่าว ยึดหลกัปฏิบติัตาม CG Code ปี 2560 ซ่ึงครอบคลุมหลกัการส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ทั้ง 8 ขอ้ แต่ยงัคงจดัหมวดหมู่แบ่งเป็น 5 ขอ้ ดงัน้ี 

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

ส าหรับรายละเอียดหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมของแต่ละหมวด สามารถอ่านไดใ้น “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ” ในเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี การด าเนินงานของบริษทัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในปี 2562 มีดงัน้ี  

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

กลุ่มบริษทัฯ ตระหนักและให้ความส าคญักับสิทธิพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น ได้แก่ การซ้ือขายหรือโอนหลกัทรัพย ์ 
การไดรั้บขอ้มูลของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั เป็นตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือรักษา
สิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ โดยในปี 2562 ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

 บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจดัสถานท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้น 
ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ย่านราชประสงค ์ 
จึงเป็นสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทาง โดยผูถื้อหุน้สามารถเดินทางมาประชุมไดห้ลายวิธีทั้งทางรถไฟฟ้า (BTS) 
รถเมลโ์ดยสารสาธารณะ หรือรถยนตรั์บจา้งสาธารณะ (Taxi) หรือทางเรือ เป็นตน้ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีอยูใ่นเขต
พ้ืนท่ีส านักงานใหญ่ของบริษทั คือ จังหวดับุรีรัมย ์บริษทัได้จัดบริการรถตูรั้บ-ส่งของบริษทั จ านวน 2 คัน  
เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีสนใจเขา้ร่วมประชุม  

 บริษทัไดจ้ดัท าปฎิทินการประชุมประจ าปีล่วงหนา้ก่อนการประชุมในปีถดัไป โดยไดก้ าหนดวนัประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้แลว้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ และแจง้มติคณะกรรมการบริษทัซ่ึงก าหนดวนั
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จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 2 เดือน ซ่ึงจะท าให้ผูถื้อหุ้น
สามารถวางแผนและจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งผูถื้อหุ้นตั้ งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562  
ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink)  และบนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.buriramsugar.com รวมทั้งแจง้การก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2562 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ตลอดจนวนัก าหนดจ่ายเงินปันผล ซ่ึงการแจง้ข่าวดงักล่าวเป็น
วนัเดียวกบัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 บริษทัไดใ้หน้ายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั, 
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562  
ถือหุน้ร้อยละ 0.05) และนางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ไม่มีสดัส่วนการถือหุ้น) 
เป็นผูรั้บมอบฉันทะ ทั้งน้ี ไดร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการคนดงักล่าว อาทิ ช่ือ-นามสกุล อาย ุท่ีอยู่ ประวติัการท างาน
และการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ วาระด ารงต าแหน่ง การไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม และการมี/ไม่มีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 

 ประธานกรรมการบริษทัจะจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเพียงพอ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562
มีวาระเพื่อพิจารณาจ านวน 6 วาระ และวาระเพื่อทราบ จ านวน 1 วาระ โดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ 2 
ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. และด าเนินการประชุมอยา่งโปร่งใส โดยระหวา่งการประชุม จะเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง ซ่ึงกรรมการบริษัทและ
ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้โดยระหวา่ง
การประชุม หากมีค าถามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาวาระนั้น ๆ ประธานท่ีประชุม จะขอใหน้ าไปถามหรือตอบ
ขอ้ซกัถามในวาระเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือใหส้ามารถใชเ้วลาพิจารณาแต่ละวาระไดอ้ยา่งเพียงพอ และไม่เป็นการรบกวน
เวลาหรือกระทบสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ท่านอ่ืน  

 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะช้ีแจงวธีิการใชสิ้ทธิลงคะแนนและนบัคะแนนตามท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนใน
ขอ้บังคับบริษัท การลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น ก าหนดให้ใช้บัตรยืนยนัการลงคะแนนเสียงใน 
ทุกวาระ และในวาระเลือกตั้ งกรรมการบริษัท เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงมติเลือกกรรมการบริษัทได้เป็น
รายบุคคล บริษทัจึงไดก้ าหนดให้ใชบ้ตัรลงคะแนนแยกกนัเพ่ือเลือกกรรมการบริษทัแต่ละคน รวมทั้งน าระบบ
บาร์โคด้ (Barcode) มาใชใ้นการนบัคะแนนเสียงเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว และโปร่งใส รวมทั้งจดัให้มีผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอกเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง และเปิดเผยไว้
ในรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างชดัเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย  
ในทุกวาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง นอกจากนั้น ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น 
ในการเขา้ร่วมประชุม สามารถเสนอให้ตนเองท าหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงไดอี้กดว้ย  
โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 มีนางสาวกรรณิกา พุทธานุ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ประสงค์เป็น
สักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และมีผู ้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากัด เขา้ร่วมประชุม และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากัด  
ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจการประชุม (Inspector) ใหด้ าเนินการไดอ้ยา่งโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้ 
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 เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนรับทราบโดยเท่าทียมกันผ่านระบบข่าว 
(SETLink) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ก่อนเวลา 09.00 น. ของวนัท าการถดัไป นับแต่ 
วนัประชุม อยา่งไรก็ตาม ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมให้ผูถื้อหุ้น
ทราบในวนัเดียวกนักบัวนัประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบมติท่ีประชุมไดอ้ย่างรวดเร็ว รวมทั้งจดัท าบนัทึก
รายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนั
นับแต่วนัประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้ งน าส่งให้ตลาดหลักทรัพยฯ์ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงานก.ล.ต.”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั และช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงานก.ล.ต. อยูเ่สมอ โดยในปี 2562 บริษทัไดแ้จง้ข่าวการก าหนดวนัประชุม 
ผูถื้อหุ้น การจ่ายปันผล และเร่ืองตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด และตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อาทิ การท ารายการเก่ียงโยงกบับุคคลเก่ียวโยง การลงทุนในโครงการต่าง ๆ และการจดัตั้งบริษทั 
เป็นตน้ 

 นอกจากนั้น ผูถ้ือหุ ้นทุกรายของบริษทัสามารถใช ้สิทธิในฐานะเจ ้าของควบคุมการท างานของบริษัท  
โดยผ่านคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
และสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้เป็นประจ าทุกปี โดยตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 (1) ก าหนดให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง นอกจากนั้ น ย ังมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับ 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัอีกดว้ย 

 บริษทัส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีพึงไดรั้บ อาทิ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกนั 
การเปิดโอกาสใหน้ าเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งค  าถามและขอ้เสนอแนะล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัประจ าปี โดยจะเผยแพร่
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการน าเสนอวาระและช่ือบุคคลล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 
2561 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาท่ีเพียงพอในการพิจารณาและ
ด าเนินการเร่ืองดงักล่าว และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอแก่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ต่อไป โดยในปี 2562 ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดน าเสนอวาระการประชุม ช่ือบุคคลเขา้รับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
และเสนอค าถามและขอ้เสนอแนะล่วงหนา้ ทั้งน้ี ไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบแลว้   

 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถื้อหุ้น เ พ่ือให้ท่ีประชุมร่วมกันต ัดสินใจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารได้ตอบข้อสงสัยหรืออธิบายเพิ่มเติม อาทิ การพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยทุกรูปแบบ วาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยจะแจง้นโยบายการจ่าย
ปันผล อตัราปันผลท่ีเสนอจ่ายเปรียบเทียบการจ่ายปันผลกบัปีท่ีผ่านมา เหตุผลและขอ้มูลประกอบอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั 
วาระการเลือกกรรมการบริษทั ท่ีสามารถเลือกกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลและพิจารณาคุณสมบติั การศึกษา 
การอบรม การด ารงต าแหน่งในบริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั จ านวนและรายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนอ่ืน บริษทัจ ากดั หรือองคก์รอ่ืน ๆ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 
ประเภทกรรมการบริษทัท่ีเสนอ เช่น เป็นกรรมการบริษทั หรือเป็นกรรมการอิสระ การไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้าม 
ในกรณีท่ีเสนอช่ือกรรมการบริษทัเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ จะให้ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา 
และวนั เดือน ปี ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง รวมถึงจ านวนระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั วาระก าหนด
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ค่าตอบแทน จะน าเสนอหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยแต่ละ
ต าแหน่ง ส่วนวาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี จะน าเสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีหลกั
และผูส้อบบญัชีส ารองจ านวน 2 คน รวมเป็น 3 คน เพ่ือใหส้ามารถท าหนา้ท่ีแทนกนัไดใ้นกรณีท่ีผูส้อบบญัชีหลกั
มีเหตุใหไ้ม่สามารถด าเนินงานตรวจสอบบญัชีใหบ้ริษทัได ้โดยจะระบุความเห็นในการท าหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 
และการไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตลอดจนเปรียบเทียบ
ค่าสอบบัญชีของปีท่ีน าเสนอและปีท่ีผ่านมา โดยแยกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอ่ืน ๆ  
(Non-Audit Fee) พร้อมทั้งค  าอธิบายเหตุผลในกรณีท่ีค่าบริการสอบบญัชีเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น
บริษทัจะไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนใดท่ีไม่ไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้
โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระก่อนตดัสินใจอยา่งเพียงพอ 

 นอกจากนั้น บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกให้นักลงทุนสถาบนัสามารถเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นไดอี้กดว้ย  
โดยในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกใหท้ั้งผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสถาบนัอยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย 
โดยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก การจดัจุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียนอยา่งเพียงพอ โดยลงทะเบียน
ดว้ยระบบบาร์โคด้ (Barcode) ซ่ึงสะดวกและรวดเร็ว ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมได ้
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 30 นาที จนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ ทั้งน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ไวส้ าหรับ
การมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ เพ่ืออ านวยความสะดวก และเพ่ือการจดัท าเอกสารอยา่งถูกตอ้ง อีกทั้งไม่มีการเรียกดู
เอกสารเพ่ือประกอบการเขา้ร่วมประชุมนอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยปกติ อาทิ การขอดูบัตรประชาชน 
ตวัจริงของผูม้อบฉนัทะ (ของผูถื้อหุน้) ตลอดจนการจดัอาหารวา่งเพ่ือรับรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งเหมาะสม 

 ทั้ งน้ี ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัททุกคนให้ความส าคัญกับการประชุมผู ้ถือหุ้น โดยใน 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการบริษทั
เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการบริหารความเส่ียง, ประธาน
กรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการธรรมาภิบาล, ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้ งกรรมการ
ผู ้จ ัดการ  คณะผู ้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู ้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท  
เพื่อการพบปะและตอบค าถามผูถื้อหุน้  

 ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระภายนอกจากบริษทั ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั ซ่ึงบริษทัไดเ้ชิญมาท าหนา้ท่ีเป็น
ผูต้รวจการประชุม (Inspector) ในการประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อท าหน้าท่ีดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นด าเนินไป 
อยา่งโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั การสังเกตและตรวจสอบเอกสารลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุม วิธีการนับคะแนน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บังคบับริษทัหรือกฎหมายท่ีก าหนดไว ้มีหน้าท่ีตรวจสอบ 
ผลการลงมติ การแสดงผลนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมรับทราบ รวมทั้งการพิจารณาวาระต่าง ๆ ใหด้ าเนินไปอยา่งถูกตอ้ง 

 การพิจารณาวาระการประชุมไดด้ าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวต้ามหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
สามารถพิจารณาในวาระท่ีตนเองมีความประสงค์ได้ อย่างเช่นกรณีท่ีผูถื้อหุ้นอาจเข้าร่วมประชุมหลงัจาก
ด าเนินการประชุมไปแลว้ แต่จะเขา้ร่วมประชุมเฉพาะในช่วงเวลาท่ีพิจารณาวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง 

 ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดภ้ายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ท่ีก าลงัพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 
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 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้เปิดเผย
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อยไวอ้ยา่งชดัเจนในเวบ็ไซต์ของบริษทั ในรายงานประจ าปี รวมทั้งแบบแสดง
รายการขอ้มูล (แบบ 56-1)  

2) การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการบริษทั 
มีมติอนุมติัทบทวนนโยบายดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 และการด าเนินงานในดา้นน้ีของบริษทัในปี 2562 มีดงัน้ี  

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือรายหลายซ่ึงถือหุ้นขั้นต ่า 10,000 หุ้นข้ึนไป และถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง
จนถึงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 
เดือน สามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและช่ือกรรมการบริษทั รวมทั้งค  าถามและขอ้เสนอแนะไดล่้วงหนา้ก่อน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุเพื่อ
เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะกลัน่กรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กรณีบรรจุวาระในหนงัสือเชิญประชุม จะระบุวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ และหาก
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรไม่บรรจุวาระของผูถื้อหุน้ในหนงัสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษทั
จะช้ีแจงเหตุผลให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทราบ ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ไม่มีผูถื้อหุ้น
รายใดเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้ง
ค าถามและขอ้เสนอแนะ บริษทัไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ เพื่อให้สิทธิผูถื้อ
หุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยอยา่งเท่าเทียมกนั  

 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้
ตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัก าหนด ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูล
ล่วงหนา้อยา่งครบถว้นและเพียงพอ โดยไดร้ะบุวนั เวลา สถานท่ีประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการ
ประชุม ซ่ึงระบุวตัถุประสงค์ของวาระที่น าเสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษทัท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุ้น 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน เอกสารประกอบ 
การพิจารณาแต่ละวาระ และแผนท่ีท่ีจัดประชุม เป็นต้น นอกจากนั้ น ได้ประกาศเชิญประชุมผูถื้อหุ้นผ่านทาง
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 8-10 เมษายน 2562 ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ตามขอ้บงัคบับริษทั 
รวมทั้งไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทางเวบ็ไซต์ของบริษทั www.buriramsugar.com  
ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัที่บริษทัมอบให้บริษทั  
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ
เอกสาร (เป็นภาษาองักฤษกรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหนา้ในวนัท่ี 3 เมษายน 2562 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ปี 2562 บริษัทได้พิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีก าหนด โดยไม่
เปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั หรือเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น เพ่ือให ้
ผูถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระก่อนการตดัสินใจ (ค าอธิบายเพ่ิมเติมในขอ้ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้) 

http://www.buriramsugar.com/
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 ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
หรือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้รายช่ือกรรมการอิสระดงักล่าวไว้
ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (ค  าอธิบายเพ่ิมเติมในขอ้ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้) 

 ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้แจ้งแนวทาง
ดงักล่าวให้ทุกคนในกลุ่มบริษทัฯ ถือปฏิบติั และก าหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ท่ีรายงาน
การถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย และมีหนา้ท่ีจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษทั โดยแนวทาง
ปฏิบัติและการรายงานเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฎในส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 2.2 เร่ืองความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั โดยในปี 2562 ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์
ของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทั 

 บริษทัไดด้ าเนินการประสานงานเร่ืองเอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชส้ าหรับการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนัหรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ ซ่ึงไดแ้ต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น เพ่ือให้เอกสารเป็นไปอย่างเรียบร้อยและน ามาแสดงล่วงหนา้ก่อนเปิดลงทะเบียน เพ่ือให้
การลงทะเบียนในวนัประชุมเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

 จดัท าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานประจ าปีเป็น 2 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั้ง 
ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัเตรียมพนักงานท่ีมีความรู้ดา้นภาษาให้การตอ้นรับและแปลขอ้มูลระหว่างประชุม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติ (ถา้มี) ไดรั้บทราบ เขา้ใจ และออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 จดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั ท่ีจดัใหมี้บตัรลงคะแนนแยก
การเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล การใชร้ะบบบาร์โคด้ (Barcode) ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  
การบนัทึกและแสดงผลการนบัคะแนน การจดัใหมี้ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเป็นสักขีพยาน
ในการตรวจสอบการนับคะแนนและประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระ การให้สิทธิผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียง 
เท่าเทียมกนั โดย 1 หุ้น มี 1 เสียง (ค าอธิบายเพ่ิมเติม และการด าเนินงานในดา้นดงักล่าวเม่ือปี 2562 ของบริษทั 
สามารถดูขอ้มูลไดใ้นขอ้ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้) 

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้นในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่25 เมษายน 2562 

วาระที่ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 

1 623,538,978 98.5961 8,878,800 1.4039 0 0.0000 0 0.0000 

3 623,594,777 98.5962 8,878,800 1.4038 0 0.0000 0 0.0000 

4 623,594,782 98.5962 8,878,800 1.4038 0 0.0000 0 0.0000 

5.1 590,495,902 100.0000 0 0.0000 8,878,800 0.0000 0 0.0000 

5.2 590,655,902 100.0000 0 0.0000 8,878,800 0.0000 0 0.0000 

5.3 590,705,902 100.0000 0 0.0000 8,878,800 0.0000 0 0.0000 

5.4 590,705,902 100.0000 0 0.0000 8,878,800 0.0000 0 0.0000 

6 632,474,942 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

7 632,474,942 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

หมายเหตุ : วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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3) บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ชุมชนใกลเ้คียงและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้ น กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบาย ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ มุ่งเน้นการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์และโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัทั้งขอ้มูลทาง

การเงิน และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา รวมทั้งการปฏิบติัต่อ
ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น อาทิ สิทธิใน 
การเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน และสิทธิตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนด 
เป็นตน้ 

พนกังาน ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเป็นธรรม โดยมีการใหค้่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม ก าหนด
นโยบายการดูแลความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทั้ งสนับสนุนการพฒันา
ความรู้และศกัยภาพของพนกังานใหพ้ร้อมส าหรับการปฏิบติังานและพฒันาองคก์ร 

ลูกคา้ 
 

ให้ความส าคัญในการผลิต และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ปลอดภยั และมีราคาท่ีเหมาะสม ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม รวมทั้งรักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่
น าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อส าหรับลูกค้า  
เพื่อแนะน าติชม หรือแจง้ขอ้ร้องเรียน 

คู่คา้และคูส่ญัญา ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางธุรกิจต่อคู่ค้าท่ีได้ตกลงกันไวอ้ย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณท่ีดีใน 
การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมทั้ งการดูแลคู่สัญญาในเร่ืองสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการท างาน และผลตอบแทน 
ท่ีเหมาะสม  

คู่แข่งทางการคา้ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม โดยจะปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการ
แข่งขันท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือ 
ไม่เหมาะสม และไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

เจา้หน้ี ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด และปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกราย
ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม และด าเนินการให้เจ้าหน้ีมั่นใจในฐานะทางการเงิน และ
ความสามารถในการช าระหน้ี รวมทั้งการใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสม ่าเสมอ 

ชุมชน สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนท่ี 
กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้ งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บังคบัต่าง ๆ เก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
รวมทั้งการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจ
และค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนให้พนักงานมี 
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกบัชุมชนและกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

หน่วยงานราชการ และ
องคก์รต่าง ๆ  

ใหค้วามร่วมมือหน่วยงานราชการและองคก์รต่าง ๆ ในดา้นวชิาการหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และก าหนดนโยบายต่อตา้น
คอร์รัปชนั เพ่ือใหด้ าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ายอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม ตลอดจนการปฏิบติัให้เห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรม กลุ่มบริษทัฯ จึงได้
จดัท าและทบทวนจรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งในปี 2562 โดยไดบ้รรจุในคู่มือ CG และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และประกาศให้บุคลากรในองค ์กรรับทราบและถือปฏิบ ัติตามโดยทั ่วก ัน
นอกจากนั้น บริษทัยงัไดจ้ดัท ารายงานแห่งความยัง่ยนืตั้งแตปี่ 2558 ถึงปัจจุบนั โดยสามารถดูขอ้มูลรายงานแห่งความยัง่ยืน
ไดใ้นส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์ในเวบ็ไซตบ์ริษทั   

 ส าหรับการจดัท ารายงานประจ าปี 2562 และแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 บริษทัได้
เปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี  

1. นโยบายและแนวปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีขอ้มูล
นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม แนวทางปฏิบตัิเร่ืองการดูแลความปลอดภยัและ 
อาชีวอนามยัให้แก่พนักงาน วิธีดูแลและมาตรการป้องกนักรณีเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุ และกิจกรรมดา้น
ความปลอดภยัประจ าปี 2562 (รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8. บุคลากร) 

2. การพฒันาบุคลากร 
โดยมีขอ้มูลนโยบายการพฒันาบุคลากร แนวปฏิบติัในการพฒันาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ อาทิ การอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ การร่วมมือกบัองคก์รภายนอกเพ่ือพฒันาพนกังาน การให้ทุนศึกษาต่อ แนวทางการพฒันา
องคก์ร หลกัสูตรการอบรม จ านวนผูอ้บรมและชัว่โมงการอบรมของพนกังานกลุ่มบริษทัฯ ปี 2562 ตวัอยา่ง
หลกัสูตรการอบรมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร และกิจกรรมพฒันาบุคลากร ในปี 2562 และ
แผนพฒันาบุคลากร ปี 2563 รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8.บุคลากร 
และนโยบายการพฒันาบุคลากร ปรากฏในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1. นโยบาย ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบ
ธุรกิจ ในส่วนเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื) 

3. ดา้นสิทธิมนุษยนและแรงงาน 
โดยมีข ้อมูลน โยบ าย และแนวปฏิบ ัติใ นก าร เ ค า รพสิท ธิมนุษ ยชนและด ้านแ ร ง ง าน  และ
รายละเอียดกิจกรรมท่ีกลุ่มบริษทัได้ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเน่ืองคือ การต่อตา้นการใชแ้รงงาน
เด็กในไร่ออ้ย ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐจงัหวดับุรีรัมย ์และสมาคมชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมย ์(รายละเอียด
ปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8.บุคลากร) 

4. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ (รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 
2 ขอ้ 9. การก ากบัดูแลกิจการ เร่ืองนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา) 

5. การอบรมบุคลากรในองค์กร ด้านนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน (รายละเอียด
ปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9. การก ากบัดูแลกิจการ เร่ืองนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั) 

6. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการฝึกอบรมพนกังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้ส่วน
ท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8.บุคลากร และการปฏิบติัและดูแลเอาใจใส่ส่ิงแวดลอ้ม สามารถดู
ขอ้มูลไดใ้นรายงานแห่งความยัง่ยนื ปี 2562 ซ่ึงปรากฏขอ้มูลในเวบ็ไซตบ์ริษทั  

7. บริษทัไดร้ะบุช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะและร้องเรียนเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหาให้กบั
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ) ไดโ้ดยตรง หรือส่งให้แก่ส านกัตรวจสอบภายใน 
พร้อมดว้ยรายละเอียดในการติดต่อ ซ่ึงขอ้มูลปราฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9. การก ากบัดูแลกิจการ และในส่วนท่ี 1 
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ขอ้ 6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน ทั้งน้ี ในปี 2562 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะใด ๆ จากผูมี้
ส่วนไดเ้สีย โดยไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ 

8. บริษทัไดเ้ปิดเผยกระบวนการในการจดัการเร่ืองท่ีมีการร้องเรียนวา่อาจเป็นการกระท าผิด ซ่ึงขอ้มูลปรากฏใน
ส่วนท่ี 2 ขอ้ 9. การก ากบัดูแลกิจการ  

 ส าหรับจรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีรายละเอียดดงัน้ี  
 จรรยาบรรณต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

3.1 การปฏบิัตด้ิานความรับผดิชอบต่อสังคม 
ตามนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: “CSR”) ของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึง

มุ่งมั่นท่ีจะสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่กับการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและ
ชุมชนขา้งเคียงใหดี้ข้ึน โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดการด าเนินงานดงักล่าวในส่วนท่ี 2 ขอ้ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ใน
รายงานประจ าปีเล่มน้ี และแบบ 56-1 ปี 2562 

 พนัธกจิ 
 กลุ่มบริษทัฯ เลง็เห็นถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจใหเ้จริญเติบโตควบคู่กบัชุมชนและสังคมอย่างย ัง่ยืน 

โดยมีกระบวนการบริหารจัดการด้านวตัถุดิบ และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการในกระบวนการปลูกออ้ย อนัจะ
น ามาซ่ึงความมัน่คงดา้นผลผลิตออ้ย และสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ เพ่ือน ามาผลิตน ้ าตาลและพลงังานทดแทนท่ีไดม้าตรฐาน 
ทั้งดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง
การน าผลพลอยไดม้าจดัการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือใหบ้รรลุนโยบายดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ จะด าเนินการ ดงัน้ี 

1. สร้างกระบวนการท าความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าทนั 
2. ร่วมสร้างและพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร 
3. สนบัสนุนส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามร่วมกบัชุมชน 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา 
5. พฒันาและส่งเสริมการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ส่งผลกระทบตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
6. จดัการเผยแพร่ข่าวสารต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง 
7. เฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิและการใชแ้รงงานเด็ก 

3.2 นโยบายการปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

กลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตาม CG Code 2560 ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็น
ธรรม เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการทุกราย อย่างมัน่คงและยัง่ยืน ทั้งน้ี จึงไดก้ าหนดนโยบายการ
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ถือปฏิบติัสืบไป  

1. ปฏิบติัหน้าท่ีและประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตดัสินใจด าเนินการใด ๆ  ดว้ยความสุจริตใจ และเป็น
ธรรม ต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นส าคญั 

2. ตดัสินใจด าเนินการใด ๆ บนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม 
กระท าดว้ยความสุจริตใจ และไม่ด าเนินการในลกัษณะใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ต่อกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งด าเนินการภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ 

3. บริหารกิจการใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื โดยยดึถือหลกัการธรรมาภิบาล  
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4. ท าหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความระมดัระวงัเยีย่งผูท่ี้มีความรู้ประสบการณ์ และความช านาญพึงกระท า 

5. จดัการดูแลไม่ใหท้รัพยสิ์นใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ สูญค่าหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ รวมทั้งสูญหาย
โดยมิชอบ ตลอดจนด าเนินการใหมี้ระบบควบคุมภายใน และการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. แจ้งและรายงานขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และผลการด าเนินงานตามความเป็นจริงอย่างสม ่าเสมอ
ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และทนัต่อสถานการณ์ รวมทั้งรายงานแนวโนม้ทั้งดา้นบวก และดา้นลบของกลุ่ม
บริษทัฯ บนพ้ืนฐานของความสมเหตุสมผล และความน่าเช่ือถือ และมีขอ้มูลสนบัสนุนเพียงพอ โดยแจง้ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ทุกรายทราบโดยเท่าเทียมกนั 

7. ไม่เปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของกลุ่มบริษทัฯ ต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ โดยเฉพาะต่อคู่แข่งขนัทางการคา้ 

8. จดัหาขอ้มูลและค าอธิบายขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 

9. ไม่ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศภายในท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงยงัมิได้
เปิดเผยผูล้งทุนทัว่ไป เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 

10. อ านวยความสะดวก และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นซ่ึงมาติดต่อกบักลุ่มบริษทัฯ ดว้ยความเสมอภาค โดยไม่ชกัชา้ 
อยา่งเตม็ใจ และเตม็ความสามารถ 

11. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารกิจการ ตลอดจนใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่อการด าเนินกิจการอยา่งเท่าเทียม 

12. จดัให้มีช่องทางท่ีหลากหลายและสะดวกส าหรับผูถื้อหุ้น ในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร และการเสนอ
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการบริหารกิจการ การน าเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

13. จดัใหมี้ช่องทางส าหรับการแจง้เบาะแสการกระท าทุจริต การคอร์รัปชนั และขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ส าหรับผูถื้อ
หุ้น และบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมทั้งกระบวนการรับเร่ือง การตอบกลบัผูร้้องเรียน การ
คุม้ครองผูร้้องเรียน และแจง้ผลการสอบสวนและการด าเนินการแก่ผูร้้องเรียนอยา่งมีระบบและยติุธรรม 

ในปี 2562 บริษทัเคารพต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณของ
บริษทั โดยปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัมีกลไกท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นมีความเช่ือมัน่ว่าจะได้รับขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
และผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั มีการควบคุมการท ารายการ
ระหวา่งกนั มีมาตรการป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเก่ียวกบัข่าวสารท่ีเป็นความลบั และ
หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วน
ตน เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากน้ี บริษทัยงั
ได้รายงานผลการด าเนินงานของกิจการเป็นประจ าทุกไตรมาส และเปิดเผยการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงในเง่ือนไขท่ี
เสมือนท ากบับุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัอีก
ดว้ย 

3.3 นโยบายปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ จึงมุ่งมัน่ในการ
พฒันา เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้ งส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้
พนกังานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมและเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทน
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ท่ีเหมาะสมกบัการท างาน มีสวสัดิการท่ีดีใหก้บัพนกังาน และสนบัสนุนส่งเสริมการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่
มาปรับใชใ้นการท างาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. กลุ่มบริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนักงานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการกรณีพบผูก้ระท าผิดกฎหมาย หรือผิด
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะไดรั้บความคุม้ครองเพ่ือป้องกนัการถูกปฏิบติัโดย
ไม่เป็นธรรม ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบติังาน เลิกจา้ง (มาตรา 89/2) อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย
หรือการผิดจรรยาบรรณ 

2. กลุ่มบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ 
อาย ุสีผิว ศาสนา และการศึกษา 

3. กลุ่มบริษทัฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยส าคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์คุณภาพแก่กลุ่มบริษ ัทฯ 
จึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค 
ทั้ งในเร่ืองการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ ง โยกยา้ยและการพฒันาศักยภาพควบคู่กับการพฒันา
คุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีของสังคม กลุ่มบริษทัฯ จึงได้ก าหนด
หลกัการปฏิบติัต่อพนกังานดงัน้ี 

3.1 ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
3.2 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
3.3 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนแสดงความสามารถ

อย่างเต็มท่ี โดยจัดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุ ้นในการท างาน ทั้ งในรูป
เงินเดือน โบนัส และสวสัดิการท่ีเหมาะสมตามระเบียบของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้ งให้โอกาส
บุคลากรไดมี้โอกาสศึกษาเพ่ิมเติมและการอบรมพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3.4 จัดเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามศกัยภาพ 

3.5 การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอ
ภาค สุจริต และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท าหรือการ
ปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ 

3.6 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม และจัดระบบการท างานให้พนักงานมีความปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพยสิ์น รวมถึงมีสุขอนามยัท่ีดี 

3.7 ให้ความส าคญักบัการพฒันาพนักงานเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

3.8 กลุ่มบริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน 
3.9 ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานและสถานภาพของกลุ่มบริษทัฯ ให้พนกังานรับทราบ

อยา่งสม ่าเสมอ 
3.10 สร้างจิตส านึกท่ีดีใหพ้นกังานรู้จกัการเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
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3.11 จดัใหมี้ช่องทางใหพ้นกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือแจง้เบาะแส
เก่ียวกับเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการ
คุม้ครองพนกังานผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

3.12 กลุ่มบริษทัฯ และตวัแทนองคก์รตอ้งสนบัสนุนการใชสิ้ทธิทางการเมืองของพนกังานดว้ยความ
เป็นกลาง 

3.13 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบติังาน และ/หรือ
ขอ้ตกลงต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
ภายใตว้ฒันธรรมองคก์รท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายในองคก์ร 

3.14 ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร และสงัคม
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความผกูพนัต่อองคก์ร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชา 

3.15 การเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานวิชาชีพของพนกังานทุก
ระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

3.16 มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบและกฎหมายได้ โดยมี
มาตรการป้องกนัพนกังานผูท่ี้แจง้ 

 

นอกจากนั้ น การบริหารงานทรัพยากรบุคคลถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จทางธุรกิจ และการ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน เพื่อการก าหนดทิศทางในการพฒันาและบริหารบุคลากรขององคก์รอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ระดบั
นโยบายไปสู่ระดบัปฏิบติัการ ในปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ จึงไดด้ าเนินงานดา้นต่าง ๆ  ตามท่ีเปิดเผยในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8.โครงสร้าง
การจดัการ ในส่วนท่ี 8.บุคคลากร 

3.4 นโยบายการปฏบิัตต่ิอลูกค้า 

1. ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้ง
รีบเจรจากบัลูกคา้เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

2. สนองความพึงพอใจ และความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพดีเลิศ
และไดม้าตรฐานมีความปลอดภยัในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งยกระดบั
มาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

3. ให้ความคุม้ครองดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของลูกค้าหรือผูบ้ริโภค รวมถึงให้การดูแลกลุ่มผูท่ี้ตอ้ง
ไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ โดยการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั 

4. สนบัสนุนการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยการผลิตผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีเป็นประโยชน์และลดผลกระทบ
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาติ ยอ่ยสลายง่าย เป็นตน้ 

5. ด าเนินการด้านการตลาดท่ีเป็นธรรม เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสินคา้และบริการอย่างครบถว้น 
ถูกตอ้ง ทนัเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมถึงการปฏิบติัทางสญัญาท่ีเป็นธรรมแก่ลูกคา้ เช่น ไม่
เขา้ร่วมในการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการหลอกลวง ท าให้เขา้ใจผิด หรือไม่เป็นธรรม รวมถึงปกปิดขอ้มูลท่ี
จ าเป็น 

6. ตั้งมัน่ในความซ่ือสตัย ์สุจริต และเท่ียงธรรมต่อลูกคา้ รวมถึงไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ
ท่ีทุจริตกบัลูกคา้ 
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7. จดัระบบการป้องกนัก่อนการเกิดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค รวมถึงการก าหนดระบบการส่ือสาร 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ท่ีลูกคา้ร้องเรียนความไม่พอใจและด าเนินการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ แกไ้ขปัญหาอย่างดีท่ีสุดตามมาตรฐานสากลเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วท่ีสุด พร้อมทั้งช้ีแจงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ 

8. กระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 

9. ใหค้วามส าคญัในการปกป้อง และรักษาขอ้มูลความลบัและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคอยา่ง
จริงจงัและสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พ่ือผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

10. แสวงหาลู่ทางอยา่งไม่หยดุย ั้งท่ีจะเพ่ิมประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เช่น การพฒันาคุณภาพสินคา้ให้
ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ในปี 2562 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ท่ีเป็นนยัส าคญั ส่วนขอ้ร้องเรียนอ่ืน ๆ บริษทัไดน้ ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุ เพื่อด าเนินการแกไ้ข ป้องกนั ติดตาม และปรับใชก้บัทั้งองคก์ร เพ่ือมิใหข้อ้บกพร่องนั้นเกิดข้ึนอีก รวมทั้งไดจ้ดัให้มี
การประเมินความพึงพอใจของลูกคา้อีกดว้ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การส ารวจความพงึพอใจของลูกค้าปี 2561/2562 
วธีิการ : จดัส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินผล โดยมีจ านวนลูกคา้เขา้ประเมิน 26 ราย 
ก าหนดหัวข้อประเมนิ : แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ 1. ผลิตภณัฑ ์2. การให้บริการของฝ่ายขายในประเทศ 3. การให้บริการ
ของฝ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
เกณฑ์การวดั : แบ่งคะแนน เป็น 3 ส่วน 1. พอใจมาก 2. พอใจปานกลาง 3. ไม่แสดงความคิดเห็น 
สรุปผลคะแนน :   
 ผลิตภณัฑ ์อยูใ่นเกณฑ ์พอใจ ร้อยละ 57.69 โดยส่วนใหญ่เป็นคะแนนในส่วนหวัขอ้คุณภาพไม่มีส่ิงปนเป้ือน 

ร้อยละ 76.93 

 การให้บริการของฝ่ายขายในประเทศ  อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก ร้อยละ 88.77  โดยส่วนใหญ่เป็นคะแนน 
ในส่วนการบริการท่ีตอบสนองตรงต่อความตอ้งการลูกคา้ ความสุภาพในการส่ือสารและความสะดวก
รวดเร็วในส่วนเอกสารขาย ร้อยละ 80.77 

 การให้บริการของฝ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก ร้อยละ 61.54 โดยเป็นคะแนนในส่วน 
การใหบ้ริการของพนกังงานคลงัสินคา้ ร้อยละ 65.38 และหอ้งชัง่ ร้อยละ 53.85 

3.5 นโยบายการปฏบิัตต่ิอคู่ค้า 

1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี เป็นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญา 
ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบเจรจากบัคู่คา้
ล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

2. ด าเนินการอยา่งโปร่งใสในการท าธุรกิจกบัคู่คา้ โดยให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง และพิจารณาคดัเลือกคู่คา้ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม 

3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ  ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้ รวมทั้งวางตวัเป็นกลางไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คา้ 
จนท าใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
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ในปี 2562 บริษทัไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเง่ือนไขทางการคา้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีการสร้างสัมพนัธภาพ
และความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนัพฒันาสินคา้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่สินคา้ ไม่เรียก รับ หรือยินยอม
ท่ีจะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ ท าใหใ้นปี 2562 ไม่ปรากฏวา่มีกรณีท่ีบริษทัไม่
ปฏิบติัตามสญัญาท่ีมีต่อคู่คา้ รวมทั้งความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอรรัปชนัของบริษทั 

3.6 นโยบายการปฏบิัตต่ิอเจ้าหนี ้

1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่าย รวมทั้ งปฏิบัติตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด กรณีไม่
สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัเจา้หน้ีล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ให้
เกิดความเสียหาย 

2. ด าเนินธุรกิจเพ่ือใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี 
3. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ 

ในปี 2562 บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด และบริษทัจ่ายเงินให้กบัเจา้หน้ีการคา้ตรงตาม
เครดิตการคา้ท่ีไดต้กลงไวล่้วงหนา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยไม่มีการผิดนดัช าระแต่อย่างใด ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
บริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทใด ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเจา้หน้ี  

3.7 นโยบายการปฏบิัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
กลุ่มบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม โดยจะรวบรวมและคน้หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เนต หรือการสอบถามท่ี
ไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง
และไม่เป็นธรรม 

ในปี 2562 บริษทัด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการคา้โดยสุจริตและเป็นธรรม
ภายใตก้รอบของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใด ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทาง
การคา้  

3.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษัทฯ มีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัยของคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีอาจได ้รับ

ผลกระทบจากการด าเนินงาน รวมถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการตามรายละเอียดดงัน้ี 
1. มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม ในเร่ืองความปลอดภัยและอาชีว  

อนามยั อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
2. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งจริงจงัและ

ต่อเน่ือง 
3. ด าเนินการป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการด าเนินการใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
4. จดัหาหลกัเกณฑ์การท างานท่ีปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน รวมถึงความเพียงพอและคุณภาพ

ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม 
5. ก าหนดให้ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามท่ีกลุ่ม

บริษทัฯ ก าหนด 
6. ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังาน รวมทั้งสร้างความตระหนกัใหแ้ก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
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7. ด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  
8. สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม อาทิ กิจกรรม ดา้นการลดการใช ้

และน ากลบัมาใชใ้หม่ 
 

ในปี 2562 บริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยั และจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยัให้กบัพนกังาน 
ตลอดจนเปิดเผยสถิติอุบติัเหตุท่ีลดลงไวใ้นส่วนท่ี 2 หวัขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ ขอ้ท่ี 8.3 การส่งเสริมสุขภาพและความ
ปลอดภยั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษพ์ลงังานให้กบัพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความตระหนกัและสร้างจิตส านึกในการใชพ้ลงังานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรมขององคก์ร 
ครอบคลุมทั้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้า น ้ า กระดาษ และอุปกรณ์ส้ินเปลืองอ่ืน ๆ เช่น การปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่จ าเป็นในช่วง
พกังาน หรือช่วงท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งท างานเป็นเวลานาน การใชก้ระดาษสองหนา้ เป็นตน้ การกระท าดงักล่าวแมจ้ะไม่ส่งผล
ชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายท่ีลดลง แต่ช่วยในเร่ืองการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและใน
ชีวติประจ าวนัต่อครอบครัวและสงัคม 

บริษทัมีการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเน่ืองและก ากบัดูแล
ไม่ให้สร้างปัญหาแก่ส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในหัวขอ้ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานความยัง่ยืน
ประจ าปี 2561 

3.9 ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 
 การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์เร่ิมตน้จากภายในองคก์รและขยาย

ออกสู่ชุมชนใกลเ้คียง ตลอดจนสงัคมในระดบัประเทศ โดยมีกลยทุธ์หลกัในการด าเนินงาน 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. สร้างส านึกจิตสาธารณะในพนกังาน และกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ ของกลุ่ม
บริษทัฯ 

2. เนน้การท ากิจกรรมหรือโครงการ CSR กบัชุมชนในเชิงลึก 

3. ท าโครงการ CSR ร่วมกบัสถาบนัเอกชนหรือหน่วยงานราชการ องคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไรและชุมชนรอบ 
ๆ บริเวณกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเป็นผูน้ าทางดา้นความคิดทางสงัคม 

4. น าผลพลอยไดท่ี้เหลือจากกระบวนการผลิตน ้ าตาลทราย ไปท าโครงการดา้น CSR ให้เป็นประโยชน์ทั้ งต่อ
กลุ่มบริษทัฯ และสงัคม 

ในปี 2557-ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมพฒันาสงัคมใหย้ ัง่ยนื เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ การ
ยอมรับ และความไวว้างใจจากชุมชนและสงัคม ต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานแนวคิดนโยบาย
ของกลุ่มบริษทัฯ ยึดหลกัแนวปฏิบติั “การพฒันาธุรกิจควบคู่กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความเจริญให้กบัชุมชน
อย่างย ัง่ยืน” มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ควบคู่กบัการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ยและชุมชนขา้งเคียงให้ดีข้ึน  จึงไดร่้วมจดัท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชน
และหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูน้ าดา้นความคิด ซ่ึงเป็นโครงการและกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงาน
เอกชน หน่วยงานรัฐ รวมถึงกลุ่มบริษทัฯ เอง ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 
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4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งแจง้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงานก.ล.ต.”) ผูถื้อหุ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบาย
เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ดงัน้ี 

 เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และผลประกอบการตาม
ความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะตอ้งผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีว่าถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ก่อนการเผยแพร่ต่อส านกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ผูถื้อหุน้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ของบริษทั ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงานก.ล.ต. 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดท้ราบขอ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งทัว่ถึง  

 เปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งขอ้มูลจ านวนคร้ัง
ท่ีกรรมการบริษทัแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและประเภทค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปีเล่มน้ีแลว้  

 ในส่วนงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานเฉพาะข้ึน เพ่ือท าหนา้ท่ีติดต่อและให้ขอ้มูลกบัผูถื้อ
หุ้น นักลงทุนรายยอ่ย นักลงทุนสถาบนั และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนั้น การเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ส าคญัต่าง ๆ จะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหมวดจรรยาบรรณกรรมการบริษทัและบุคลากรในองคก์ร ในหัวขอ้
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 

 ในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ผูล้งทุน ในปี 2562 ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั ไดท้ าหนา้ท่ีส่ือสาร
ขอ้มูลส าคญัต่อนกัลงทุน นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายยอ่ย ผูถื้อหุ้น และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ั้ ง
ในและต่างประเทศ โดยไดจ้ดัท าขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษส าหรับการน าเสนอให้ผูล้งทุนได้
ทราบ โดยให้ความส าคญัและตระหนักถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และโปร่งใส 
ทั้งน้ี บริษทัไดแ้จง้รายละเอียดการติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั และในส่วนท่ี 1 
ขอ้ 6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน ทั้งน้ี กิจกรรมของฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์มีดงัน้ี  

กจิกรรมปี 2562 จ านวนคร้ังต่อปี 

- Company Visit  
- ผูถื้อหุน้ 
- นกัวเิคราะห์ 
- Opportunity Day 

- นกัลงทุนต่างชาติท่ีสนใจจ านวน 3 คร้ัง  
- ผูถื้อหุน้เยีย่มชมโรงงาน 1 คร้ัง 
- นกัวเิคราะห์ 5 คร้ัง 
- กิจกรรมร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 2 คร้ัง 

Conference Call / Telephone Call 30 - 50 สาย 
การติดต่อสอบถามขอ้มูลทาง E-mail (ฉบบั) 20 ฉบบั 
Analyst Briefing 5 คร้ัง 
International Roadshow - 

Domestic Roadshow - 
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 นอกจากนั้น บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว 
และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนในรายงานประจ าปี และในแบบ 56-1ฉบบัน้ี เพื่อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดรั้บทราบทิศทางการด าเนินงานและเป้าหมายของบริษทั ซ่ึงปรากฏในส่วนท่ี 1 การ
ประกอบธุรกิจ ขอ้ 1. นโยบาย ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ 

 บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดการถือครองหุน้ของบริษทัของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ปี 2562 ซ่ึงขอ้มูลปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั  

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย       

5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ การก ากบัดูแลกิจการให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงั โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส าคญั ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั 
อนัไดแ้ก่ รายนามกรรมการ จ านวนกรรมการ และขอ้มูลในกฎบตัร อาทิ องคป์ระกอบ คุณสมบติั การแต่งตั้ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่งและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี มีรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ โดย
ในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

 ด้านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอยา่งน้อย 4 คร้ังต่อปี เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจ าปี และรายไตรมาส รวมทั้งเร่ืองส าคญัอ่ืนๆ และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ทั้ งน้ี บริษทัได้ก าหนดปฏิทินการประชุมประจ าปีของปีถดัไปล่วงหน้าทุกส้ินปี นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 7 วนั ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ตลอดจนผูบ้ริหารสามารถก าหนดตารางการท างาน และ
สามารถเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้ความเห็นหรือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ไดทุ้กคราว ส าหรับ
การประชุมคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดช่วงวนัก่อนการส่งงบการเงินแต่ละไตรมาส ไดแ้ก่ วนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์, วนัท่ี 13 พฤษภาคม, วนัท่ี 9 สิงหาคม และวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งไดก้ าหนดวนั
ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท และส าหรับคณะ
กรรมการบริหารและการประชุมของฝ่ายจดัการจะมีการจดัประชุมทุกวนัพฤหัสบดีท่ี 3 และท่ี 4 ของ 
ทุกเดือนตามล าดบั รวมทั้ งการก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยไวล่้วงหน้าดว้ย
เช่นกนั 

 การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัจ านวนองค์ประชุมขั้นต า่  
ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งมีกรรมการบริษทัอยูไ่ม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย
ดงักล่าวแลว้ ความวา่ “การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้จ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า 
ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม จะตอ้งมีจ านวนกรรมการบริษทัอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด” 
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รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2562 มดีงันี ้

 

 

ช่ือกรรมการ 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 
ปี 2562 

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 5/5 100   4/4 100     10/11 90 

2. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 1/1 100 5/5 100         11/11 100 

3. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ 1/1 100 5/5 100   4/4 100     11/11 100 

4. น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 1/1 100 5/5 100   4/4 100 2/2 100 2/2 100 11/11 100 

5. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 1/1 100 5/5 100   2/4 50     11/11 100 

6. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 1/1 100 5/5 100   4/4 100 2/2 100 2/2 100 11/11 100 

7. นายประจวบ ไชยสาส์น 1/1 100 3/5 60 3/5 60         

8. นายศิริชยั สมบติัศิริ 1/1 100 5/5 100 5/5 100         

9. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ 1/1 100 5/5 100 5/5 100   2/2 100 2/2 100   

10. รศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา 1/1 100 5/5 100     2/2 100     

11. นายวเิชฐ ตนัติวานิช 1/1 100 5/5 100       2/2 100   

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัได้เปิดโอกาสให้มีการประชุมระหว่างกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มี 
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงในปี 2562 มีการประชุมดงักล่าว 1 คร้ัง 

 ด้านการรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือให้แก่ผูถื้อหุ้นและนักลงทุน โดยเปิดเผยในเอกสารแนบ 5 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไดจ้ดัท ารายงานผลการปฏิบติังานส าหรับปี 2562 โดยปรากฏ
รายละเอียดในเอกสารแนบ 6-9 ตามล าดบั  

 ด้านการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จดัการ  
คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกส้ินปี 
โดยแบ่งเป็นการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ (As a Whole) และแบบประเมินตนเองของ
กรรมการบริษทัรายบุคคล (Self-assessment) ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทบทวนการ
ท างาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ และเพ่ือประเมินผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา และหาแนวทางใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการบริษทัในปีต่อ ๆ ไป  
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 โดยหลกัเกณฑ์ในแบบการประเมินคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และการ
ประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ได้อ้างอิงมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 และปรับปรุงเพ่ิมเติมตาม CG Code 
2560 โดยน ามาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดหวัขอ้ในการประเมินดงัน้ี 

แบบประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ  
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการบริษทัและการพฒันาผูบ้ริหาร 
แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล  
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
2. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
ส าหรับกระบวนการประเมินนั้น ส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั จะด าเนินการจัดส่งแบบประเมินทั้ง 2 แบบ 

พร้อมค าอธิบาย และเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละขอ้แก่กรรมการบริษทัรายบุคคลในช่วงตน้เดือนธนัวาคมของทุกปี และ
ก าหนดใหน้ าส่งคืนภายในกลางเดือนธนัวาคมของปีนั้น ๆ จากนั้นส านกักรรมการ/เลขานุการบริษทั จะสรุปผลการประเมิน 
โดยจะสรุปผลคะแนนออกเป็นรายบุคคลและแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ส าหรับการประเมินทั้ ง 2 แบบ และรายงานผลให้แก่
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบในการประชุม เพื่อวเิคราะห์สาเหตุและหาแนวทางพฒันาแต่ละดา้นต่อไป โดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนน ดงัน้ี  

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

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนนเฉลีย่ (ร้อยละ) หมายเหตุ 

0 – 20 ควรปรับปรุงอยา่งยิง่ 
21 – 40                ควรปรับปรุง 
41 – 60                              พอใช ้
61 – 80                 ดี 

  81 – 100                              ดีมาก 
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ในปี 2562 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
 การประเมนิตนเองของกรรมการบริษัทในภาพรวม เห็นวา่กรรมการบริษทัส่วนใหญ่ปฏิบติัอยูใ่นเกณฑ ์

“ดมีาก” มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 93.02 

 การประเมนิผลคณะกรรมการบริษทัรายคณะในภาพรวม เห็นวา่ประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นเกณฑ ์
“ดมีาก” มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 92.56 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  โดยใชห้วัขอ้การประเมินดงัน้ี 
  1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 ในปี 2562 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด สรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมนิ (ร้อยละ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 90.80 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 85.20 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 84.80 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 86.40 
คณะกรรมการบริหาร 89.76 

ส าหรับการประเมินกรรมการผูจ้ดัการ ปี 2562 มีหวัขอ้ เกณฑ ์และผลการประเมิน ดงัน้ี  
- ขอ้ 1 : ความเป็นผูน้ า  96.50%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 2 : การก าหนดกลยทุธ์และการปฏิบติัตามกลยทุธ์  91.50%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 3 : การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน  90.42%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 4 : ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการและความสมัพนัธ์กบัภายนอกองคก์ร  95.68%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 5 : การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร  93.33%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 6 : การสืบทอดต าแหน่ง  93.75%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 7 : ความรู้ดา้นธุรกิจ ผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั  96.88%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 8 : คุณลกัษณะส่วนตวั  96.00%  (ดีมาก) 

เกณฑก์ารประเมิน: 
0 - 20% หมายถึง ควรปรับปรุงอยา่งยิง่   21 - 40% หมายถึง ควรปรับปรุง 
41 - 60% หมายถึง พอใช ้    61 - 80% หมายถึง ดี 
81 - 100% หมายถึง ดีมาก 

 การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย  
บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2562 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการ
จดัการ หวัขอ้ 12. การจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย  

 การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
 บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2562 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9. การก ากบัดูแล

กิจการ หวัขอ้แผนการสืบทอดต าแหน่ง และนโยบายการสรรหากรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  
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 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการไปด ารงต าแหน่ง  
 บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2562  ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการ

จดัการ หัวขอ้ 11. การก าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ ัดการไปด ารง
ต าแหน่ง ทั้ งน้ี ข้อมูลการไปด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ ัดการ ในปี 2562 ยงัคงอยู่ใน
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงสามารถดูขอ้มูลไดจ้ากเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  
ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2562 ฉบบัน้ี 

 การปฐมนิเทศกรรมการบริษัททีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม่ 
 บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2562 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการ

จดัการ หวัขอ้ 9. การปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่  

   การพฒันากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่

กรรมการบริษทั และผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยรายละเอียดใน
รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2562 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ 8. การพฒันากรรมการบริษทั
และผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

การเข้าอบรมของกรรมการ ประจ าปี 2562 
รายนาม ต าแหน่ง หลกัสูตรอบรม วนัท่ีอบรม สถานท่ี 

นายสฤษด์ิ 
ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเส่ียง 

1. Xponential Academy  
2. Adizes Institute 
Worldwide 

7 มิ.ย. – 30 ส.ค. 
20 - 22 มิ.ย. 

โรงแรม Grand Center Point ทองหล่อ  
โรงแรม BANGKOK MARRIOTT 
MARQUIS QUEEN'S PARK  
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การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมการบริษัททีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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) 

Audit 
Committee 

Program 

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       2008 29/2009 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 2563 ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพือ่น ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบัตหิน้าที่ 
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 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัท และค านิยามกรรมการอสิระ 
บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2562 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ 
หวัขอ้ 10. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และค านิยามกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา
กรรมการอิสระของบริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลท่ีได้รับ 
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่า
เกินกวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ฝ่ายจดัการ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการผู้จดัการ  
บริษทัได้เปิดเผยรายละเอียดองค์ประกอบและการแต่งตั้ งกรรมการผูจ้ ัดการ ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของ

กรรมการผูจ้ดัการในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2562 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ 2.7 ผูบ้ริหาร  

การประเมนิกรรมการผู้จดัการ  
ส าหรับการประเมินกรรมการผูจ้ ัดการ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการประเมินเป็นประจ าทุกปี โดย

หลกัเกณฑ์และกระบวนการประเมินไดเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2562 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการ
จดัการ หัวขอ้ 6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงผลการประเมิน
ปรากฏตามหวัขอ้ “ดา้นการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูจ้ดัการ” ขา้งตน้  

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัถึงการเตรียมการดา้นบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารและการ

ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ เป็นไปอยา่งราบร่ืนและต่อเน่ือง ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหากรรมการ
บริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งการคดัเลือกกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมทั้งท า
หนา้ท่ีจดัท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอด
งานอีกดว้ย  

 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
กลุ่มบริษทัฯ มีแผนการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ โดยการ

สรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) และผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาท่ีพิจารณาจากบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร  

ทั้งน้ี กระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) และผูบ้ริหารระดบัสูงจะพิจารณาจากคุณสมบติั การศึกษา 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ เขา้มาร่วมงาน 
ซ่ึงมีระบบการสรรหาบุคคลากรทุกระดบัอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ กลุ่มบริษทัฯ จะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความกา้วหนา้และเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

ส าหรับบุคลากรภายในองคก์ร จะพิจารณาสรรหาผูท่ี้เหมาะสมจากกลุ่มผูสื้บทอด หรือกลุ่ม Successor ซ่ึงบุคลากร
เหล่าน้ีจะเป็นพนกังานท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้วา่มีศกัยภาพ และมีการพฒันาความสามารถเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
การท าหนา้ท่ีแทนบุคคลในต าแหน่งงานท่ีส าคญัขององคก์ร ในกรณีลาออก หรือพน้จากต าแหน่งตามอายงุานหรือเหตุอ่ืนใด  
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 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง 
การสรรหากรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง จะสรรหาและคดัเลือกจากผูท้รงคุณวฒิุและความเช่ียวชาญจากหลากหลาย

อาชีพ นอกจากนั้นยงัพิจารณาจากการเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส โดยใชต้าราง Board Skill 
Matrix เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการบริษทั เพ่ือก าหนดคุณสมบติัของกรรมการบริษทัท่ีตอ้งการสรรหา โดย
พิจารณาจากความรู้ ความช านาญท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัสามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
เพ่ือใหบ้ริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) สามารถก ากบัดูแล และบริหารจดัการกิจการของบริษทัยอ่ย 

รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของ
บริษทัเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัยอ่ยดงักล่าวให้
เกิดผลตอบแทนสูงสุด บริษทัจึงมีกลไกการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย โดยรายละเอียดเปิดเผยในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. 
โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ (5) การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ย โดยรายละเอียดเปิดเผยในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ (4) ขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ย  

นโยบายการพฒันาบุคลากร 
กลุ่มบริษทัฯ มีแนวทางในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะ 

และศกัยภาพ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ ทรัพยากรบุคคล
เป็นสินทรัพยท่ี์มีค่าสูงสุดในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรควรเป็นการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง
ระยะยาว โดยรายละเอียดเปิดเผยในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1. นโยบาย  ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ หวัขอ้ เป้าหมายการ
ด าเนินธุรกิจย ัง่ยนื ขอ้ 1. การพฒันาบุคลากร  

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัในการช้ีแนะทิศทางการด าเนินงานของบริษทั ติดตาม
ดูแลการท างานของฝ่ายจดัการ จดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั 
รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การก ากบัดูแลกิจการเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อ
หุน้ พร้อมดูแลใหบ้ริษทัมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่าบริษทั 
 มีการกระท าท่ีขดัต่อกฎระเบียบท่ีร้ายแรงตามกฎระเบียบของส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 มีการกระท าผิดดา้นการทุจริตหรือกระท าผิดจริยธรรม 
 มีกรณีท่ีกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารลาออก เน่ืองจากประเด็นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  
 มีกรณีเก่ียวกับช่ือเสียงในทางลบของบริษัท เน่ืองจากความล้มเหลวในการท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลของ

คณะกรรมการบริษทั 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

แนวทางการด าเนินธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษทัมี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั รวมถึง
กฎหมายหรือกฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม และค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียเป็นส าคญั เพ่ือสร้างความยัง่ยนืแก่ธุรกิจ และความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งน้ี กลุ่ม
บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นขอ้พึงปฏิบติัทางจริยธรรมแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน อนั
จะน าไปสู่การเป็นองคก์รท่ีย ัง่ยนื มีธรรมาภิบาล และปราศจากการคอร์รัปชนัอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมีแนวปฏิบติั 7 ประการ ดงัน้ี 

1. การค านึงถึงประโยชน์และการปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุตธิรรม  

ด าเนินธุรกิจดว้ยการค านึงถึงประโยชน์และมุ่งปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อาทิ ลูกคา้ คู่คา้ผูถื้อหุ้น หรือ
เจา้ของกิจการ พนกังาน เจา้หน้ี รัฐบาล และสังคมโดยรวมอย่างยติุธรรม นอกจากน้ี ตอ้งปฏิบติัอย่างเท่า
เทียมกนัระหวา่งผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการทุกราย ทั้งรายใหญ่หรือรายเล็ก หรือชนชาติใด เพราะผูถื้อหุ้น
ทุกรายลว้นมีความส าคญัต่อกลุ่มบริษทัฯ ทั้งส้ิน 

2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เกิดจากความโปร่งใสในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
ท่ีสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และทนักาลให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูล
ที่เปิดเผยตอ้งมีความสม ่าเสมอ ได้รับการจัดท าและบันทึกดว้ยหลกัเกณฑ์ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็น
มาตรฐานสามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนได ้

3. การลดความเส่ียง 
แมว้่ากลุ่มบริษทัฯ จะมีการก าหนดวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชดัเจน และมีการวางแผนการปฏิบัติตลอดจน
ก าหนดกระบวนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานไวอ้ยา่งรัดกมุแลว้ แต่ยงัคงตอ้งมีกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง ซ่ึงตอ้งถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ โดยวเิคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินธุรกิจ และก าหนดระดบั
ความส าคญัของความเส่ียง มาตรการควบคุม และขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งเขม้งวด เพ่ือลดอตัราความเส่ียงให้
เหลือนอ้ยท่ีสุด 

4. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร และการพัฒนาผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็น
หนึ่งด้านการบริหารจดัการคุณภาพอ้อย และธุรกจิผลติผลพลอยได้  
มุ่งน าการปฏิบติัอนัเป็นเลิศ ซ่ึงใชไ้ดผ้ลดีมาแลว้จากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพ
ของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ียงัคงต้องส่งเสริมการปฏิบัติอันเป็นเลิศแก่บุคลากรทุกฝ่าย โดยผลักดันทุก
หน่วยงานใหพ้ยายามพฒันาตนเองตลอดเวลา รวมทั้งการตั้งเป้าหมายในการพฒันาผลผลิตและยกระดบัมาตรฐานสู่
ความเป็นหน่ึงดา้นการบริหารจดัการคุณภาพออ้ย โดยการส่งเสริมการปลูกออ้ยและขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูกอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งและความมัน่คงให้แก่ชุมชนชาวไร่ออ้ย อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ใหแ้ก่ผลผลิตออ้ยอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนการคิดคน้และพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรม ธุรกิจผลิตผลพลอย
ได้และการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
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5. การให้ผลตอบแทนทีย่ัง่ยนืแก่เจ้าของกจิการหรือผู้ถือหุ้น 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัถึงการสร้างมูลค่าขององคก์รในระยะยาว ไม่ค านึงแต่ผลงานระยะสั้น รวมทั้งมีการ
พฒันาปรับปรุงกระบวนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยา่งไม่หยดุน่ิง ซ่ึงหมายถึงความเพียร
พยายามท่ีจะให้เจ้าของกิจการหรือผูถื้อหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีดีอย่างสม ่าเสมอและยัง่ยนื 

6. ความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาต ิ
กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่การพฒันาธุรกิจจ าเป็นตอ้งควบคู่กบัการพฒันาสังคม ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
และประเทศชาติ ควรคืนก าไรสู่สงัคมผา่นกิจกรรมสาธารณกศุลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม และสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีย ัง่ยืนต่อสังคม
และประเทศชาติอยา่งเป็นรูปธรรม 

7. การต่อต้านคอร์รัปชัน  
กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องมุ่งปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนใหค้วามส าคญัในการสร้างระบบการท างานในองคก์รให้เขม้แข็ง การปลูกจิตส านึกท่ีดี 
รวมทั้งสนบัสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อตา้นคอร์รัปชนั นอกจากนั้น ตอ้งด าเนินธุรกิจโดย
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียแจง้ขอ้ร้องเรียน การ
รับฟังความคิดเห็น และจดัท ามาตรการคุม้ครองบุคคลดงักล่าว เพ่ือก าจดัคอร์รัปชนัให้ส้ินจากองคก์ร และ
พฒันาใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทัจึงมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ 
และผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการตอ้งมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ อีกขั้นหน่ึง 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
กลุ่มบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ 
จึงก าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัข้ึน โดยส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับความส าคญัของ
นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนักบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแนว
ทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันฉบับน้ีถือเป็นส่วนเพ่ิมเติมของคู่มือ CG ของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 

1. วตัถุประสงค์  

     เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ของกลุ่มบริษทัฯ ในการต่อตา้นคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  

     เพ่ือเป็นการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
และพนักงานทุกคน ไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการต่อตา้นและป้องกนัคอร์รัปชนักบัทุกกิจกรรมทาง
ธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  

     เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  
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2. ค านิยาม 

     คอร์รัปชนั (Corruption) หมายถึง การใชอ้  านาจท่ีไดม้าโดยหนา้ท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตวั หรือการ
ทุจริตโดยใชห้รืออาศยัต าแหน่งหนา้ท่ี อ านาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยู ่เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและหรือ
ผูอ่ื้น หรือการเสนอ การให้ หรือสัญญาวา่จะให้ผลประโยชน์ ทั้ งในรูปของเงิน ส่ิงของ และส่ิงตอบ
แทนต่าง ๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี รวมถึงการน าเงินหรือส่ิงของ
ท่ีไดรั้บมอบหมายใหใ้ชใ้นราชการ มาใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง (ท่ีมา
ขอ้มูล: องคก์รความโปร่งใสสากล Transparency International – TI ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1993) 

3. ขอบเขต 

    นโยบายน้ีใชบ้งัคบักบัพนกังานทุกคน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน
ตอ้งปฏิบติัตาม รวมทั้งนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่มือ CG ของกลุ่มบริษทัฯ ดว้ย 

     กลุ่มบริษทัฯ คาดหวงัวา่ลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบักลุ่มบริษทัฯ 
จะร่วมถือปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี 

4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

     คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ี
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชนัและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบญัชีระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานมีความ
รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป อีกทั้งก ากับดูแล
นโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั เพ่ือให้มัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายและ
คู่มือ CG ท่ีก าหนดไว ้

 ประธานกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้
มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 ส านักตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานวา่
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย ประกาศ แนวทางปฏิบติั กฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่
ระบบควบคุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ 

 พนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นคอร์รัปชนัอยา่งเคร่งครัด โดย
ตอ้งลงนามรับทราบและถือปฏิบติัตามนโยบายน้ี และส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการจดัเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน เพ่ือยืนยนัว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เขา้ใจ และพร้อมจะน านโยบายน้ีไปปฏิบัติ ในกรณีมีขอ้
สงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายน้ี จะต้องรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางส าหรับการ
ร้องเรียนของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี หน่วยงานรับขอ้ร้องเรียนจะเก็บรักษาขอ้มูลท่ีรายงานเป็นความลบั และส่ง
ต่อขอ้มูลถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยความระมดัระวงั 
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5. ข้อก าหนดในการด าเนนิการ 

 การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัใหใ้ชแ้นวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ CG ของ
กลุ่มบริษทัฯ นโยบาย และแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะก าหนดข้ึนต่อไป  

 นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัฉบบัน้ี ใหค้รอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
โดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน เพ่ือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ก าหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชนัทัว่ทั้งองคก์รเป็นประจ าทุกปี  
 เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการเร่ืองความเส่ียงกบัการคอร์รัปชนั กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ

พนกังานในกลุ่มบริษทัฯ ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปน้ี  
 

1. ของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรองและค่าใชจ่้าย 
การให้ มอบ หรือรับของก านัล การเล้ียงรับรอง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในคู่มือ CG ของ 
กลุ่มบริษทัฯ 

2. เงินบริจาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนบัสนุน 
การให้หรือรับเงินบริจาค  หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง 
ตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้ง
ในการติดสินบน โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในคู่มือ CG 

3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้ง  
ห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิดกบัคู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือ
หน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจกบักลุ่มบริษทัฯ ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และ
ถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 ทั้งน้ี ในปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

 จดัอบรมเร่ืองคอร์รัปชนัให้ทั้งพนกังานเก่าและพนกังานใหม่อยา่งต่อเน่ือง ในหัวขอ้การอบรม “จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และการต่อตา้นคอร์รัปชนั” เพื่อปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรม และจริยธรรม 

 กิจกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมใหพ้นกังาน เช่น กิจกรรมโรงทานในวนัเขา้พรรษาและออกพรรษา 
การงานทอดกฐิน เป็นตน้ 

 บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติ หรือขอ้ร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชนั 
หรือขอ้ร้องเรียนการเรียกรับ หรือการใหข้องขวญั รางวลั ท่ีอาจท าใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจต่อธุรกิจ หรือเขา้
ข่ายการทุจริตและคอร์รัปชนัแต่อยา่งใด 
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กระบวนการในการจดัการข้อร้องเรียน (ทีอ่าจเป็นการกระท าผดิ) 

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน โดยก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน มีหน้าท่ี
สอบสวนขอ้เท็จจริง ประมวลผล กลัน่กรองขอ้มูลตามพยานหลกัฐาน และพฤติการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการ
สอบสวนรวบรวมได ้เพ่ือพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ืองตามหลกัเกณฑ ์ซ่ึงคณะกรรมการ
สอบสวนของบริษทั ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงและผูจ้ดัการในฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายกฎหมาย ส านัก
บริหารความเส่ียง และส านกัตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง แจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ รับฟังค าช้ีแจงของผูถู้กกล่าวหาแลว้เก็บรวบรวมไวใ้น
ส านวนการสอบสวน และท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผูส้ั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรือประธาน
กรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีประธานกรรมการรับทราบ 

การด าเนินงานเก่ียวกับคณะกรรมการสอบสวน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คือสอบสวนและพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อแสวงหาความจริงในเร่ืองที่กล่าวหาและดูแลให้มีความยุติธรรม
ตลอดจนกระบวนการสอบสวน โดยให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวติัและความประพฤติของผูถู้กกล่าวหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีกล่าวหาเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา และจัดท าบันทึกรายละเอียดท่ีมีการสอบสวนไวทุ้กคร้ัง ซ่ึงในการ
สอบสวนและพิจารณาหา้มมิใหมี้บุคคลอ่ืนอยูห่รือร่วมดว้ย เวน้แต่เป็นการสอบปากค า 

1. ใหป้ระธานกรรมการจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการสอบสวนคร้ังแรกภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีประธาน
กรรมการรับเร่ืองร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่อาจจดัประชุมไดภ้ายในก าหนดใหร้ายงานเหตุผลและความจ าเป็น
ใหผู้ส้ัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ 

2. การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนก าหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน 
และการรวบรวมพยานหลกัฐาน แลว้ใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

2.1 รวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่รับฟังแต่เพียงขอ้อา้งหรือ
พยานหลกัฐานของผูก้ล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวหาเท่านั้น 

2.2 แจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ  
2.3 ใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาไดช้ี้แจง แสดงพยานหลกัฐานเพ่ือแกข้อ้กล่าวหา 
2.4 พิจารณาท าความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
2.5 ท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผูส้ัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

3. การสอบปากค าผู ้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากค าคราวละหน่ึงคน และการสอบปากค าต้องมี
กรรมการสอบสวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะท าการสอบปากค าได ้
แต่ในกรณีท่ีก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด มีมากกว่าสามคน จะให้กรรมการสอบสวนไม่
นอ้ยกวา่สามคนท าการสอบปากค าก็ได ้

4. การสอบปากค า ตอ้งมีการบนัทึกถอ้ยค าของผูใ้ห้ถอ้ยค าตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด แลว้อ่านให้ผูใ้ห้ถอ้ยค า
ฟังหรือให้ผูใ้ห้ถอ้ยค าอ่านเองก็ได ้แลว้ให้ผูใ้ห้ถอ้ยค า ผูบ้นัทึกถอ้ยค า และกรรมการสอบสวนซ่ึงอยูร่่วม
ในการสอบปากค าลงลายมือช่ือในบนัทึกถอ้ยค านั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน ในกรณีท่ีบนัทึกถอ้ยค าใดมีหลายหนา้ 
ใหผู้ใ้หถ้อ้ยค าและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยูร่่วมในการสอบปากค าหน่ึงคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นบนัทึก
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ถอ้ยค าทุกหนา้ โดยการบนัทึกถอ้ยค า หา้มมิใหข้ดู ลบ หรือบนัทึกขอ้ความทบัขอ้ความท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ 
ถา้จะตอ้งแกไ้ขหรือเพ่ิมเติม ใหใ้ชว้ธีิขีดฆ่าขอ้ความเดิมและเพ่ิมเติมขอ้ความใหม่ แลว้ให้ผูใ้ห้ถอ้ยค าและ
กรรมการสอบสวนซ่ึงอยูร่่วมในการสอบปากค าหน่ึงคนลงลายมือช่ือก ากบัไวต้รงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 
ทุกแห่ง ในกรณีท่ีผูใ้หถ้อ้ยค าไม่ยอมลงลายมือช่ือ ใหบ้นัทึกเหตุท่ีไม่ลงลายมือช่ือนั้นไวใ้นบนัทึกถอ้ยค าดว้ย  

5. การสอบปากค า ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยูใ่นท่ีสอบปากค า เวน้แต่เป็นบุคคลซ่ึงกรรมการสอบสวนท่ีท าการ
สอบปากค าอนุญาตใหอ้ยูใ่นท่ีสอบสวนเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน หรือเป็นทนายความ หรือท่ีปรึกษาของ
ผูถู้กกล่าวหาตามจ านวนท่ีกรรมการสอบสวนท่ีท าการสอบปากค าเห็นสมควรให้เขา้มาในการสอบปากค าผูถู้ก
กล่าวหา 

6. หา้มมิใหก้รรมการสอบสวนท าหรือจดัให้ท าการใดๆ ซ่ึงเป็นการให้ค  ามัน่สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บงัคบั หรือ
กระท าโดยมิชอบไม่วา่ดว้ยประการใด เพ่ือจูงใจใหผู้ถู้กกล่าวหาหรือพยานใหถ้อ้ยค าอยา่งใด 

7. การแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา ให้ท าเป็นบนัทึกระบุขอ้เท็จจริงและ
พฤติการณ์ของผูถู้กกล่าวหาว่าไดก้ระท าการใด เม่ือใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยในกรณีใด และสรุป
พยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา โดยจะระบุช่ือพยานดว้ยหรือไม่ก็ได้ รวมทั้ งแจ้งให้ทราบสิทธิ
ของผู ถ้ ูกกล่าวหาที่จะให้ถ ้อยค าห รือยื ่นค า ช้ีแจงแก ้ขอ้กล่าวหาเ ป็นหนังสือ  สิทธิที่จะแสดง
พยานหลกัฐานหรือจะอา้งพยานหลกัฐาน  เพ่ือขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้ แลว้แจ้งให้ผูถู้ก
กล่าวหาทราบ โดยให้ท าเป็นสองฉบบัมีขอ้ความตรงกนั ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยา่งนอ้ย
หน่ึงคนลงลายมือช่ือในบนัทึกนั้นดว้ย 

8. ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนงัสือเรียกผูถู้กกล่าวหามาพบตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการ
สอบสวนก าหนด เพ่ือแจ้งขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนขอ้กล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหา
ทราบ เม่ือผูถู้กกล่าวหาไดม้าพบคณะกรรมการสอบสวนแลว้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจง้ขอ้กล่าวหา
พร้อมทั้งอธิบายขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ และให้ผู ้
ถูกกล่าวหารับทราบขอ้กล่าวหาโดยลงลายมือช่ือพร้อมทั้งวนัเดือนปีในบนัทึกนั้น แลว้มอบบนัทึกนั้นให้ผูถู้ก
กล่าวหาหน่ึงฉบบั และอีกฉบบัหน่ึงเก็บไวใ้นส านวนการสอบสวน 

ตามบ ริษัท ได้ รั บการ รั บ รองฐานะสมา ชิ กแนว ร่ วมป ฏิบั ติ ของภาค เอกชนไทยในก า รต่ อ ต้ า น 
การทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี บริษทัยงัคงมุ่งมัน่
สานต่อการด าเนินตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนการส่ือสารและประกาศเร่ืองดังกล่าวไปยงัคู่ค้าและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน รวมทั้งไดจ้ัดอบรมให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ไดเ้ปิดช่องทาง 
การแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ (Whistleblowing) เพ่ือรับขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผ่านกล่องรับความคิดเห็นและทาง
ไปรษณีย ์ซ่ึงส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาลโดยตรง โดยในปี 2562 ท่ีผา่นมาไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

จรรยาบรรณกรรมการบริษัทและบุคลากรในองค์กร  

การปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบับริษัท และกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง และการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน   

กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญัและก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบับริษทั และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน 
(“ระเบียบฯ”) อยา่งเคร่งครัด และตอ้งหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือขดัต่อ
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ความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการใช้อ านาจหน้าที่  พนักงาน หรือทรัพย์สินของ
กลุ่มบริษัทฯ เพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ผิดกฎหมาย เป็นเร่ืองตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 
ดงัน้ี 
1.1 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และ

กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

1.2 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั 
ระเบียบฯ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

1.3 กรรมการบริษ ัท ผู บ้ ริหาร และพนักงาน จะต ้องให้ความร่วมมือก ับฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ ส านกัตรวจสอบภายใน และส านกักรรมการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก าหนดข้ึน และ
รายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และกฎเกณฑต์่าง ๆ 
ตลอดจนการกระท าผิดดา้นทุจริตและคอร์รัปชนัต่อหน่วยงานนั้น ๆ 

2. การฝ่าฝืนกฎหมาย มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ ค าสั่ง
ของกลุ่มบริษทัฯ โดยอา้งวา่เป็นการกระท าเพ่ือเพ่ิมผลก าไรให้แก่กลุ่มบริษทัฯ หรือเหตุผลอ่ืนใด มิใช่เหตุผล
ท่ีจะพึงรับฟัง 

3. พนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โดยค านึงถึงประโยชน์อนัชอบธรรมของกลุ่มบริษทัฯ 
แมจ้ะมีช่องวา่งของกฎหมาย หรือช่องวา่งของขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และค าสั่งของกลุ่มบริษทัฯ หรือ
กฎเกณฑต์่าง ๆ ก็ตาม 

4. รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของกลุ่มบริษทัฯ ไม่ใหร่ั้วไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจ ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่กลุ่มบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

5. การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่
กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลของบุคคลเหล่านั้น ให้ปฏิบติัตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการปฏิบัติเก่ียวกับการได้มาหรือการจ าหน่ายไปซ่ึง
หลกัทรัพยข์องกรรมการและพนกังาน พ.ศ. 2547 

6. พนกังานตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และระเบียบฯ ของกลุ่มบริษทัฯ ตลอดจนกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งท าความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนให้
ถ่ีถว้น และตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด หากไม่แน่ใจใหข้อค าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง หา้มปฏิบติัตามความเขา้ใจของตนเองโดยไม่มีค าแนะน า 

7. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
7.1 กลุ่มบริษทัฯ ไม่สนบัสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประการ รวมทั้งให้ความส าคญัและ

ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
7.2 ปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั โดยไม่แบ่งแยก เช้ือ

ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ลกัษณะทางกายภาพ หรือ
เร่ืองอ่ืนใด  
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7.3 พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีละเมิดหรือคุกคามบุคคลอ่ืน ทั้งทางวาจาหรือการกระท า
และพึงหลีกเล่ียงการกระท าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

7.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั เพ่ือป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากพบเห็นการกระท าท่ี
ละเมิด หรืออาจละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้รายงานแก่ผูบ้งัคบับญัชา 

7.5 กลุ่มบริษทัฯ จะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน หากมีความจ าเป็นในการเปิดเผยสู่สาธารณะ 
จะตอ้งได้รับความยินยอมจากพนักงานผูน้ั้นก่อน เวน้แต่กระท าการตามขอ้บังคบับริษทั หรือ
กฎหมาย 

8. ดา้นแรงงาน 
8.1 ปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม  
8.2 ไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัดา้นการจา้งงานอยา่งเท่าเทียม ทั้งกระบวนการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน 

สวสัดิการ เวลาท างาน วนัหยดุ การมอบหมายงาน การฝึกอบรม และการประเมินผลงาน เป็นตน้ 
8.3 ไม่ใชแ้รงงานเด็ก แรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย หรือแรงงานจากการคา้มนุษย ์ 
8.4 ห้ามมิให้ลงโทษพนกังานท่ีเป็นการทารุณทางร่างกายหรือจิตใจ อาทิ การคุกคามข่มขู่ การกกัขงั

หน่วงเหน่ียว หรือการใชค้วามรุนแรงอ่ืนใด 
8.5 มีกระบวนการสอบสวนความผิดพนักงานอย่างถูกต้อง และเป็นขั้นตอนชัดเจนก่อนเลิกจา้ง

พนกังาน เพื่อใหทุ้กคนไดรั้บความเป็นธรรมสูงสุด 
8.6 ในการว่าจา้งบริษทัผูรั้บเหมามาด าเนินการใด ๆ ให้แก่กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกเฉพาะ

บริษทัท่ีสามารถปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ท่านั้น และจะ
หลีกเล่ียงการว่าจา้งบริษทัรับเหมาใด ๆ ท่ีมีประวติักระท าผิดกฎหมายแรงงาน กฎหมายอ่ืน ๆ หรือ
เส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชนั 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ มีแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสุจริต ไม่
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

1. เปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผูท่ี้ เ ก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์และการท าธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทนัทีท่ีมีการท ารายการ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ กลุ่มบริษทัฯ มีการก ากบัดูแลและตรวจสอบ
เร่ืองดงักล่าวเป็นประจ า จึงไดก้ าหนดให้เลขานุการบริษทั มีหน้าท่ีส ารวจรายการท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็น
ประจ าทุกส้ินปี โดยการส ารวจจะด าเนินการทั้ งกับกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงผูจ้ดัการฝ่าย และพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและน าเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  

2. หลีกเล่ียงการท ารายการเก่ียวโยงกบัตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบักลุ่มบริษทัฯ และไม่กระท าการในลกัษณะใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษ ัทฯ
หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผูท่ี้ เก่ียวขอ้ง 
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3. กรรมการบริษทัตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

4. การกระท าดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดรั้บประโยชน์ทางการเงิน
อ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย ให้สันนิษฐานวา่เป็น
การกระท าท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี  

(ก) การท าธุรกรรมระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ กบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิได้
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
(ค) การใชท้รัพยสิ์น หรือโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ ์หรือหลกัปฏิบติั

ทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินคา้ วตัถุดิบ ให้บริการ หรือให้เงิน สนับสนุนการ
ปลูกออ้ย (เงินเก๊ียว) เป็นตน้ กลุ่มบริษทัฯ สามารถท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได้ หาก
ธุรกรรมดงักล่าวนั้น มีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในลกัษณะท่ีวิญญูชนพึงกระท ากบั
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส าคญั 
ซ่ึงตอ้งจดัท าสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และ
ให้ความเห็นทุกไตรมาสท่ีมีการท ารายการดงักล่าว 

6. กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ ก าหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็น
ผูพ้ิจารณา และให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ และความเหมาะสมดา้นราคา
ของรายการนั้น โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะการคา้ขายปกติในตลาด ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก และเป็นไปตามราคายติุธรรม มีความสมเหตุสมผล 
ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการธุรกรรมอ่ืน ๆ ระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
โดยเม่ือผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป ซ่ึงข้ึนอยู่กบัขนาดของรายการ โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้าม
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยมาใชบ้งัคบั โดยกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่ลงมติในวาระ
นั้น ๆ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ จะจดั
ให้ผูเ้ ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าว เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี  

7. ก ากบัดูแลและรับผิดชอบให้กลุ่มบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบ
ป้องกนัการทุจริต และคอร์รัปชนัอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกมุเพียงพอท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ การ
ด าเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ จะเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบับริษทั กฎหมายและประกาศเร่ืองการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

8. คณะกรรมการบริษัทจะต้องก ากับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย ส านักงานคณะกรรมการก าก ับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ และคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในสาระสนเทศต่าง ๆ 
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

9. จัดให้มีระบบงานที่ช ัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษทัย่อย มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้กรรมการ
บริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) สามารถได้รับขอ้มูลของบริษทั
ย ่อย เพื่อติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับ
กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร และการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัของบริษทัย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ตอ้งจดัให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษทัย่อย โดยให้กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภายใน ของ BRR สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรง และให้มีการ
รายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้รรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารของ BRR 
รับทราบ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

10. การค ้ าประกันตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีเ กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
จะคงมีอยูต่่อไป เน่ืองจากความจ าเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใชซ้ื้อวตัถุดิบและให้
เงินสนบัสนุนการปลูกออ้ยแก่เกษตกร และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขปกติของ
ธนาคารพาณิชยใ์นการให้สินเช่ือธุรกิจ โดยท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายจากการรับการค ้ าประกัน
ดงักล่าว 

11. การกูย้มืเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ จะเกิดข้ึนตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ 
จะใหมี้การจดัท าสญัญากูย้มืเงิน และก าหนดเง่ือนไขท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็น
ส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายให้เงินกูย้ืม และ/หรือการค ้าประกนัหน้ีใด ๆ นอกเหนือจาก
เงินสนบัสนุนการปลูกออ้ยใหก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

12. รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนถึงการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษทัฯ  

13. พึงหลีกเล่ียงการถือหุ้น การเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษา ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ
ลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มบริษทัฯ หรือกิจการท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ ทั้งน้ี สามารถถือหุ้น เป็นกรรมการ
บริษัท ผู ้บริหาร หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืนได้ หากการถือหุ้นหรือการด ารงต าแหน่งนั้ น ไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในกลุ่มบริษทัฯ  

 ทั้งน้ี ในปี 2562 กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2555 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
(รวมทั้ งท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ 
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยรายละเอียดเปิดเผยใน
ส่วนท่ี 12 หวัขอ้ รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
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การใช้ข้อมูลภายใน  

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงาน ในการน าขอ้มูลภายในของกลุ่ม
บริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอ่ืน ดงัน้ี 

1. ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของกลุ่มบริษทัฯ น าความลบั และ/หรือ ขอ้มูล
ภายในของกลุ่มบริษทัฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด 
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

2.  ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน และจงใจหรือเจตนาบิดเบือนข้อความให้เป็นเท็จเ ก่ียวกับข้อมูลของ 
กลุ่มบริษทัฯ โดยมีเจตนาหลอกลวงใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด อาทิ การผลกัดนัราคาหลกัทรัพย ์โดยพยายามท าให้
ราคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน เพ่ือหวงัประโยชน์ท่ีจะขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาสูง  

3.  ใหค้วามรู้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ี
เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีตอ้งจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพย ์  
ของตน คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

4.  ก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ี
เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า รวมทั้งผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือพนกังานท่ีรู้ขอ้มูลภายใน 
จะตอ้งระงบัการซ้ือ และ/หรือ การขายหลกัทรัพยข์องบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) 
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี BRR จะมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จนกว่า BRR จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ภายในดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้ 

5. ก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ี
เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของ BRR ซ่ึงบุคคลดงักล่าว รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนั
สามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นเกินร้อยละ 30 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว โดยใหน้บัรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสหรือผูท่ี้
อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ถืออยู ่มายงัเลขานุการบริษทั โดยให้
จ ัดท าและน าส่งภายใน 30 วนัท าการ  ภายหล ัง เข ้ารับต าแหน่ง  และรายงานทุกค ร้ัง ที่มีการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของ BRR ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ภายใน 3 วนัท าการ น ับแต่วนัที ่มีการ ซ้ือ ขาย โอน หรือรับ
หลกัทรัพยน์ั้น ตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบบัท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) ก าหนด ทั้งน้ี ตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทั ทราบอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือ ขาย โอน 
หรือรับหลกัทรัพย ์พร้อมทั้ งจดัส่งส าเนารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าให้แก่เลขานุการบริษัทในวนัเดียวกันกับวนัท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็นรายไตรมาส  

6. ห้ามเปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แก่บุคคลอ่ืน แมพ้น้สภาพจากการเป็นกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ แลว้  
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7. ก าหนดให้ผู ้บริหาร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  และเลขานุการบริษัท เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทฯ  
ในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ี เป็นประโยชน์แก่ผู ้ถือหุ้น นักวิ เคราะห์หลักทรัพย์ ผู ้จัดการกองทุน  
และสถาบันการเ งิน ทั้ ง น้ี  ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นเ ร่ืองท่ีได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  
หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้มูลท่ีสามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชน
รับทราบได ้โดยตอ้งเปิดเผยใหรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั 

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ผูท่ี้ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มูลภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวินยั และ/
หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ 

ในขณะเดียวกนั บริษทัยงัไดพ้ฒันาระบบการควบคุมการใชข้อ้มูลภายใน โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชก้ าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลภายในให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานแต่ละระดบั ทั้งน้ี ในปี 2562 
ไม่ปรากฏกรณีท่ีกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัมีการซ้ือ ขาย โอน และรับโอนหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 

ความรับผดิชอบต่อข้อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ และทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ หมายถึง สังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ขอ้มูล สิทธิ 
สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการคา้ ความลบัทางการคา้ หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลบั
ตลอดจนทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ หรือท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิอยู่ รวมถึงผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ี เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้อนุญาตอย่างชดัเจนวา่ให้ถือเป็นผลงานของผูคิ้ดคน้ ผูป้ระดิษฐ์ ผูว้ิจยั หรือบุคคล
อ่ืนได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ อย่างประหยดั เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่กลุ่มบริษทัฯ อยา่งสูงสุด และดูแลมิให้เส่ือมเสีย สูญหาย รวมทั้งไม่น าทรัพยสิ์นใด ๆ ของกลุ่ม
บริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอ่ืน หรือน าไปเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

2. ขอ้มูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานตอ้งก าหนด
ระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชั้นความลบัของเอกสาร รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารดงักล่าวให้ถูกตอ้งครบถว้น 
สามารถตรวจสอบได ้โดยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและไม่เปิดเผยให้กบัผูใ้ด เวน้แต่ได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากกรรมการบริษทั 

3. พนักงานต้องจัดท าเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงิน และรายงานต่างๆ ที่น าส่งส่วนราชการ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคคลอ่ืนๆ ดว้ยความรอบคอบและสุจริต และตอ้งบนัทึกตามวิธีการทางบญัชี
ของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด 

4. ช่วยกนัดูแลมิใหท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ เส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

5. การใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลต่าง ๆ เป็นทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ 

ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั  
5.2 หา้มเปล่ียนแปลง ท าซ ้ า ลบท้ิง หรือท าลายขอ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
5.3 หา้มน าซอฟตแ์วร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซอฟตแ์วร์ ลิขสิทธ์ิ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก

บริษทัผูผ้ลิตซอฟแวร์นั้น ๆ 
5.4 หา้มติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือจากอปุกรณ์มาตรฐานท่ีกลุ่มบริษทัฯ ติดตั้งให ้และหา้มปรับแต่ง

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ยกเวน้ไดรั้บอนุญาต 
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5.5 หา้มเปิดเผยขอ้มูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ หรือคดัลอกขอ้มูลใส่ในส่ือบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต 

5.6 หา้มใชอี้เมลข์องกลุ่มบริษทัฯ ส่งต่อขอ้ความท่ีกล่าวร้าย หรือท าให้ผูอ่ื้นเส่ือมเสีย รวมทั้งขอ้ความ
หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญใหก้บัผูอ่ื้น 

5.7 ควรใชอิ้นเทอร์เน็ตแสวงหาขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน และตอ้งหลีกเล่ียง
เวบ็ไซตท่ี์ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม 

5.8 ควรใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสารท่ีกลุ่มบริษทัฯ จดัให้ ดว้ยความรับผิดชอบ
และระมดัระวงั โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส าคญั 

5.9 ห้ามเข ้าระบบหรือเข ้าถึงข ้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือล่วงรู้มาตรการป้องกันการเขา้ถึง
ขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดมี้ไวส้ าหรับตน  

5.10     กลุ่มบริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ขอสงวนสิทธ์ิตรวจสอบการใชง้านทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวกบัระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษทัฯ ตามความเหมาะสม 

6. กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง พนักงานต้องไม่น าทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ  
ไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

7. พนักงานมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุม้ครองสิทธิของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็นเจา้ของ 

8. การน าขอ้มูลของบุคคลอ่ืนมาใชอ้า้งอิงภายในกลุ่มบริษทัฯ บุคคลผูน้ั้นสามารถขอตรวจสอบการน าใช้
ขอ้มูลไดต้ามสิทธิอนัชอบธรรม ทั้งน้ี เพื่อลดโอกาสการเกิดกรณีละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

9. พนกังานมีหน้าท่ีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีละเมิด หรือการกระท าท่ีอาจน าไปสู่
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของกลุ่มบริษทัฯ  

10. พนักงานตอ้งให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น รวมทั้ งไม่น าทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา อาทิ งานวจิยั หรือนวตักรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ ไปท าซ ้ า ดดัแปลง หรือกระท าการใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตวัหรือเพ่ือประโยชน์ของผูอ่ื้น โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากกลุ่มบริษทัฯ 

บริษทัมีกฎระเบียบการใชง้านคอมพิวเตอร์ของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการไม่ละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เพ่ือเป็นแนวทางให้พนกังานปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงหากพนกังานฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางวินัยตาม
ความหนักเบาของการกระท านั้น ๆ ทั้ งน้ี ในปี 2562 บริษทัไม่เก่ียวขอ้งกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ และหรือทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาแต่อยา่งใด 

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และรายงานทางบัญชีและการเงนิ  

กลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความมัน่คงใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบั CG Code 2560 เพื่อใหบ้รรลุผล
ส าเร็จดงักล่าว จึงก าหนดใหมี้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากลและการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัต่าง ๆ ให้
อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลท่ีดี มีการสอบทานระบบงานอยา่งสม ่าเสมอ ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และน่าเช่ือถือ  
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ทั้ งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี โดยจัดท าตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนมีความเช่ือมัน่ต่อกลุ่มบริษทัฯ 

 ในปี 2562 การด าเนินการดา้นระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และรายงานทาง
บญัชีและการเงิน ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ของรายงานประจ าปี 
และแบบ 56-1 ปี 2562 เล่มน้ี 

จรรยาบรรณพนกังาน 

1. การปฏบิัตต่ิอตนเอง 
1.1 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และรายงานตามความเป็นจริง 
1.2 เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทัฯ อยา่ง เคร่งครัด 
1.3 ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีหาผลประโยชน์ในทาง 

มิชอบ 
1.4 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทก าลงักาย และก าลงัความคิดในการท างาน 

โดยถือประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส าคญั 
1.5 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความขยนัหมัน่เพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง

งานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
1.6 พึงรักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม 

2  การปฏบิัตต่ิอลูกค้า และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเท่ียงธรรมต่อลูกคา้ รวมถึงไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้

ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีทุจริตกบัลูกคา้ 
2.2 อ านวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู ้มาติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อย เต็มใจและเต็ม

ความสามารถ 
2.3 ยนิดีรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน และพร้อมท่ีจะช้ีแจงขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งตามสถานะแห่งตน 
2.4 เห็นคุณค่าของบุคคลอ่ืน ปฏิบติัตอ่ผูอ่ื้นดว้ยความเสมอภาค และใหเ้กียรติผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
2.5 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรคแ์ละพฒันาสังคมส่วนรวมให้เจริญกา้วหนา้ โดยไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่องานและภาพพจน์ขององคก์ร 
2.6 ใหค้วามส าคญัในการปกป้องและรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 
2.7 ให้ความเอาใจใส่ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความสะอาด ปลอดภยั และน่า

ร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

3. การปฏบิัตริะหว่างพนกังาน 
3.1 ไม่ชกัจูงหรือช้ีน าการตดัสินใจของเพ่ือนร่วมงานในสิทธิเร่ืองการเมือง 
3.2 มีน ้ าใจกบัเพ่ือนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
3.3 ใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพและเหมาะสม 
3.4 เสริมสร้างการท างานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั เพื่อประโยชน์

ต่องานของกลุ่มบริษทัฯ โดยส่วนรวม 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

 

226 
 

3.5 ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.6 ปฏิบัติต่อผูบ้ ังคบับัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมี
น ้ าใจ และเคารพในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 

4. การปฏบิัตต่ิอองค์กร 
4.1 ท างานดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ 
4.2 ใช้ทรัพยสิ์นและสวสัดิการต่าง ๆ ขององค์กร ด้วยความประหยดัและรู้คุณค่า ตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัการท างานของกลุ่มบริษทัฯ 
4.3 เม่ือพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชัน หรือเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้เกิดความ

เสียหายต่อองคก์ร ตอ้งรายงานทนัทีผา่นช่องทางท่ีองคก์รก าหนดไว ้
4.4 ตั้งใจเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ 
4.5 ติดตามข่าวสารเพ่ือใชเ้ป็นเหตุผลในการพดูคุย 
4.6 ขอให้ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล

ตามท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก าหนด 

5. การรับหรือการให้ของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อืน่ใด 

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายหา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน เรียกรับ หรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต
กบัลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งวางตวัเป็นกลางไม่ใกลชิ้ดจนท าใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

5.1 ไม่เรียกร้อง หรือขอเร่ียไรของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด เช่น การเล้ียงรับรอง การ
ใหบ้ริการ การสนบัสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวลัจากลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

5.2 ไม่ใหรั้บของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยมิชอบ 
เพื่อจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัใด ๆ เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณี
นิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบัติต่อกัน และไม่ผิดต่อกฎหมาย โดยของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์
อ่ืนใดนั้น ตอ้งมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่าตามรายละเอียดในตารางดา้นล่าง 
โดยผูรั้บจะตอ้งกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์
อ่ืนใด” (“แบบฟอร์มฯ”) ส่งให้ผูบ้ ังคบับัญชาหรือผูม้ีอ  านาจอนุมตัิ และน าส่งแบบฟอร์มฯ 
และของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ส านกักรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ ให้แก่ส านกัตรวจสอบภายใน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ต่อไป ทั้ งน้ี การรับส่ิงของดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

5.3 การรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5.2 ให้ผูรั้บ
ด าเนินการส่งคืนแก่ผูใ้ห้โดยทนัที หากไม่สามารถส่งคืนไดเ้น่ืองจากมีความจ าเป็นท่ีตอ้งรักษา
สัมพนัธภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างบริษัท โดยผูรั้บจะต้องกรอกรายละเอียดใน 
“แบบฟอร์มการรับ/ใหข้องขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด” ส่งให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผู ้
มีอ  านาจอนุมติั และน าส่งส านกักรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ พร้อมส่ิงของท่ีไดรั้บ
ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ และให้ถือเป็นสิทธิ และทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึง
ของขวญั และของก านลัท่ีมอบให้ตวัแทนกลุ่มบริษทัฯ และมีคุณค่าระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญั
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ของกลุ่มบริษทัฯ เช่น การรับรางวลัทรงเกียรติ การรับของท่ีระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
และอ่ืน ๆ  จากนั้นส านกักรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการน าส่งแบบฟอร์มฯ ให้
ส านกัตรวจสอบภายใน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไป 

   หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด มีดงัน้ี 
 (1) ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
 (2) ส่ิงท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือส่งเสริมการขาย ซ่ึงประทบัตราบริษทันั้น ๆ (เช่น ปากกา หมวก เส้ือยืด สมุด 

และถุงผา้ เป็นตน้) 
 (3) ส่ิงท่ีท าข้ึนเพ่ือแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังาน แจกผูถื้อหุน้ หรือแจกลูกคา้ของคู่คา้) 
 (4)  ส่ิงท่ีท าข้ึนหรือซ้ือมา เพื่อแจก/มอบให้ตามเทศกาลจากคู่คา้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ม ขนม และ

กระเชา้ของขวญั เป็นตน้) 
 (5)  ประโยชน์สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีพึงใหไ้ด ้เพ่ือส่งเสริมการขายจากคู่คา้ 
 (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 

5.4  ไม่ใหเ้สนอส่ิงของ ผลประโยชน์ หรือส่ิงจูงใจในรูปแบบใด ๆ  ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้
ปฏิบัติในทางท่ีมิชอบ และก่อให้เกิดความขัดแยง้ เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็น
ประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และไม่ผิดต่อกฎหมาย โดยของขวญั ของก านลั หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัโดยผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ านาจอนุมติัตามระเบียบการ
มอบอ านาจปฏิบติัการและผูใ้ห้จะตอ้งกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั 
ของก านลัหรือประโยชน์อ่ืนใด” (“แบบฟอร์มฯ”) ส่งใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจอนุมติั 
จากนั้นน าส่งแบบฟอร์มฯ ใหแ้ก่ส านกักรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เพื่อรวบรวม
แบบฟอร์มฯ ใหแ้ก่ส านกัตรวจสอบภายใน เพ่ือด 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 
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  หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  านาจ 
   กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ   กรก. = กรรมการรองผูจ้ดัการ 
   รจก. = รองกรรมการผูจ้ดัการ  ชจก.= ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
   ผจ.   = ผูจ้ดัการฝ่าย    

  6.      การใช้สิทธิทางการเมอืง 
6.1 ควรใชสิ้ทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.2 ไม่เป็นกรรมการในพรรคการเมือง หรือเป็นตวัแทนในการท ากิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยการเขา้
ร่วมกิจกรรมใด ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจว่ากลุ่มบริษทัฯ มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือให้การ
สนบัสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหน่ึง  

6.3 ไม่ใชช่ื้อของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงไม่น าทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือใชส้นับสนุน กิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

6.4 ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีช้ีชวน กดดนั หรือบงัคบัใหเ้พ่ือนร่วมงาน รวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้สนบัสนุน
กิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

7.  การบริจาคเพือ่การกศุล และการให้เงนิสนับสนุน  

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน โดยกลุ่มบริษทัฯ จะให้เงินบริจาค
และเงินสนับสนุนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และจะไม่กระท าการในส่ิงท่ีอาจเกิดผลเสียหายต่อ
สงัคมส่วนรวม  

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งระมดัระวงัในการบริจาคเพื่อการกุศล เพราะอาจมีความเส่ียงท่ีอาจใช้
เป็นข้ออา้งในการคอร์รัปชัน หรือถูกน าไปใช้เป็นขอ้อ้างในการติดสินบน ดังนั้น กลุ่มบริษทัฯ  จึงก าหนดนโยบายและ
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนุน ดงัน้ี  

7.1 การบริจาคเพื่อการกศุล  
- ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการด าเนินการเพ่ือ

สนบัสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างแท ้จริง หรือเพื ่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

- ตอ้งพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือ
หน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป เช่น การติดตรา
สญัลกัษณ์ (Logo) การประกาศรายช่ือ ณ สถานท่ีจดังานหรือจดักิจกรรม หรือในส่ือเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์อ่ืน เป็นตน้  
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   หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบการมอบอ านาจปฏิบติัการ ตามวงเงินบริจาคการกศุล 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  
- ตอ้งพิสูจน์ไดว้่ามีกิจกรรมตามโครงการดงักล่าวจริง และเป็นการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้

วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง 
หรือ เพื ่อ เ ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ของการด า เนินงานด ้านความ รับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR)  

- การใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งพิสูจน์ไดว้า่เงินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็น
ตวัเงินได ้เช่น การใหท่ี้พกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ใหก้บับุคคลใดหรือหน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป  

- การเป็นผู ้ให้เ งินสนับสนุน จะต้องจัดท าบันทึกค าขอ ระบุช่ือผู ้รับเงินสนับสนุน และ
วตัถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดให้ผูมี้อ  านาจอนุมติัของ
กลุ่มบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และ
แจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย หรือกรณีพบพฤติกรรมท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ CG โดย
ก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียนดา้นการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัฯ 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  
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2.  กระบวนการด าเนินการเมือ่ได้รับข้อร้องเรียน  
2.1  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตาม

คู่มือ CG นั้นดว้ยตนเอง 

2.2  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรายงานขอ้เท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีสอบสวนขอ้เท็จจริง 
ประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพ่ือพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ือง 
โดยคณะกรรมการสอบสวนจะไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

2.3 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนน าเสนอคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือสอบสวนขอ้เท็จจริงและก าหนดมาตรการ
ด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG โดยค านึงถึงความเสียหายโดยรวมทั้งหมด 

2.4 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหนา้ท่ีรายงานผลให้ผูร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเองทั้งน้ี ในกรณีท่ี
เป็นเร่ืองส าคญัใหร้ายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ  

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ 

กลุ่มบริษทัฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
3.1 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย

ตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภยั แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้กลุ่ม
บริษทัฯ สามารถรายงานความคืบหนา้และช้ีแจงขอ้เท็จจริงใหท้ราบ  

3.2 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง กลุ่มบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตวั หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุผูร้้องเรียนได ้และด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริง 

3.3 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึง
ความปลอดภัยและความเดือดร้อนเสียหายของผู ้ร้องเรียนหรือผู ้ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4 กรณีผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเห็นว่าอาจไดรั้บความไม่
ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้กลุ่มบริษทัฯก าหนดมาตรการ
คุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้หรืออาจก าหนดมาตรการคุม้ครอง หากเห็นวา่มีแนวโน้มท่ีจะเกิดความไม่
ปลอดภยั หรือความเดือดร้อนเสียหาย 

3.5 ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายตามกระบวนการท่ีเหมาะสม 
และเป็นธรรม 

 ส าหรับในปี 2562 จากการตรวจสอบและติดตาม ไม่ปรากฏกรณีท่ีการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ฝ่าฝืนกฎหมาย
ดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ และส่ิงแวดลอ้ม หรือขอ้ร้องเรียนจากผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
แต่อย่างใด รวมทั้งการด าเนินธุรกิจของบริษทัไม่ปรากฏว่าถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดูแล เน่ืองจากไดป้ระกาศ
ขอ้มูลจากเหตุการณ์ส าคญัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
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วนิัย 
กลุ่มบริษทัฯ ถือวา่คู่มือ CG เป็นวนิยัอยา่งหน่ึง กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม

ดว้ยความเขา้ใจ ยอมรับ  ระมดัระวงั และหลีกเล่ียงมิให้มีการประพฤติผิด โดยกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งประพฤติตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี และตอ้งปฏิบติัตามคู่มือ CG น้ีอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว รวมถึงขอ้บงัคบั
บริษทั และกฎระเบียบอ่ืนของกลุ่มบริษทัฯ จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามท่ีก าหนดไวใ้น “ระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน
ของบริษทั” 

ขอ้แนะน าเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ปี 2562 (“คู่มือ CG”) 
1. ท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระของคู่มือ CG ฉบบัน้ี 

2. เรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตน 

3. ทบทวนความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของคู่มือ CG ฉบบัน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ
กลุ่มบริษทัฯ  

5. เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตามคู่มือ CG ให้ปรึกษาผู ้บังคับบัญชาและ/หรือฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ และ/หรือบุคคลท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก าหนดให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ติดตามการปฏิบติัตามคู่มือ CG 

6. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้รับผิดชอบทราบ เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG 

7. ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ กบัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีกลุ่มบริษทัฯมอบหมาย 

8. ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู ้น าและแบบอย่างในการปฏิบัติตามคู่มือ CG ตลอดจนส่งเสริม
สภาพแวดลอ้มในการท างานให้พนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจว่าการปฏิบัติตามคู่มือฯ เป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ไม่สามารถอา้งไดว้า่ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ CG
ฉบบัน้ี  

พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และส่งเสริมให้ผูอ่ื้นปฏิบัติตามคู่มือ CG ฉบบัน้ี ทั้ งน้ี การกระท า
ต่อไปน้ีถือวา่เป็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายผิดกฎเกณฑท่ี์ระบุในคู่มือ CG  

1. ไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG  
2. แนะน าส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG 
3. ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ CG ในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ 

เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบังานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตน 
4. ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือขดัขวางการสืบสวนสอบสวนขอ้เท็จจริง เพ่ือตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติั

ตามคู่มือ CG   
5. การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เน่ืองจากการท่ีผูน้ั้นรายงานการไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG ทั้งน้ี ผูท่ี้ท าผิด

คู่มือ CG  จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก าหนดไว ้นอกจากน้ี อาจ
ไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย 
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บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีดูแลและส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามคู่มือ CG 
1. กรรมการบริษ ัท  มีหน ้า ที่รับผิดชอบในการจ ัดท า คู ่มือ  CG ทบทวนและปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสมเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งจดัใหมี้การประเมินการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว  
2. ผูบ้ริหารทุกระดบั มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

2.1 ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามคู่มือ CG และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.2 ถ่ายทอดนโยบายและวิธีปฏิบัติ รวมถึงรับฟังความเห็นอย่างเปิดกวา้งเ ก่ียวกับการปฏิบติั

ตามคู่มือ CG  
2.3 ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ และจัดให้มีระบบจัดการท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมาย 

กฎระเบียบของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงการปฏิบติัตามคู่มือ CG   
2.4 ก ากบัดูแลใหก้ารปฏิบติังานของหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือหน่วยงานท่ีดูแลดา้นทรัพยากรบุคคล มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการช้ีแจง
พนกังานใหท้ราบถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามคู่มือ CG  

4. ส านกัตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีสอบทานขอ้มูลเบ้ืองตน้ ในกรณีมีเหตุเช่ือถือไดว้า่จะเกิดการฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
และคู่มือ CG เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. พนกังานทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบติัตาม ดูแล และส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบติัตามคู่มือ CG อีกทั้งเสนอแนะขอ้คิดเห็น
และอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบติัตามคู่มือ CG ต่อผูบ้ริหารหรือส านกัตรวจสอบภายใน เพ่ือน าเสนอขอ้คิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

ทั้ งน้ี ในปี 2562 จากผลการก ากับดูแล การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ ไม่ปรากฎวา่ กรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการและพนกังาน มีการกระท าท่ีเขา้
ข่ายละเมิดกฎเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ แต่อยา่งใด 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ในการตรวจสอบ

บญัชี และให้ค  าปรึกษามาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยช าระค่าสอบบญัชี (Audit Fee) และค่าบริการอ่ืน ๆ 
(Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงินรวม 6,070,587 บาท ให้แก่บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ าก ัด ทั้ ง น้ี 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแบ่งเป็นค่าสอบบญัชีของบริษทั จ านวน 1,500,000 บาท ค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทั้ง 9 บริษทั จ านวน 
4,475,000 บาท และค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) อาทิ ค่าเดินทาง และค่าท่ีพกั เพ่ือไปตรวจสอบดา้นบญัชี
และการเงิน ณ ส านกังานใหญ่ จงัหวดับุรีรัมย ์และค่าส าเนาเอกสาร เป็นตน้ จ านวน 95,587 บาท ทั้งน้ี นอกเหนือจาก
ค่าบริการดงักล่าว บริษทัไม่มีค่าบริการอ่ืนท่ีตอ้งช าระใหก้บัผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั และบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี 
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ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี 2561 และ ปี 2562 

รายการ ปี 2561 

(เร่ิมใช้ระบบบัญชี SAP) 

ปี 2562  

 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 
- BRR 
- บริษทัยอ่ย  

 
1,500,000 
3,910,000 

 
1,500,000 

*4,475,000 
ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 
อาทิ ค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการตรวจทาน
เอกสารของโครงการต่าง ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตการบริการสอบบญัชี 
โดยปี 2561 มีค่าสอบบญัชีส าหรับโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของ
บริษทัยอ่ย 

892,789 95,587 

รวมทั้งหมด 6,302,789 6,070,587 

หมายเหตุ : *เน่ืองจากบริษทั ชูการ์เคนอีโคแวร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เปิดด าเนินงานและมีรายการทางบญัชีตอ้งตรวจสอบมากข้ึน 
 

9.7 การปฏิบัตติามและการปรับใช้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

การดูแลให้มกีารปฏิบัตติามและการทบทวน 

 กลุ่มบริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้ง
ศึกษาท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ CG อยา่งเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามสมคัรใจ และไม่
สามารถอา้งวา่ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีก าหนดข้ึน โดยตอ้งลงนามเพ่ือยืนยนัวา่ไดอ่้านคู่มือ CG ของกลุ่มบริษทัฯ แลว้และ
ยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไว ้

 ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ  และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของแต่ละ
หน่วยงานรับทราบ เขา้ใจและปฏิบติัตามคู่มือ CG อยา่งเคร่งครัด ซ่ึงถา้หากกรรมการบริษทัผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีกระท า
การฝ่าฝืนหรือยนิยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่าฝืนคู่มือ CG จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยัโดยอาจรวมถึงการเลิกจา้ง การให้
ชดเชยความเสียหาย และโทษตามกฎหมาย 

 โดย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ก าหนดให้ทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงในปี 2562 และในตน้ปี 2563 ไดท้บทวนการน า CG Code 2560 มาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจแลว้ในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษทัรับทราบหลกัปฏิบติัของ CG Code 2560 ของส านกังาน ก.ล.ต. และตระหนกัถึง
บทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ า (Governing body) ในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

 คณะกรรมการบริษทัไดศึ้กษา และฟังค าบรรยายหลกัปฏิบติัตามหลกัการ CG Code 2560 จนเขา้ใจ
ประโยชน์และหลกัปฏิบติัในการน าไปใชส้ร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนืเป็นอยา่งดีแลว้ 

 นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลประเมินการปฏิบติัตาม 
CG Code 2560 แต่ละขอ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีกระบวนการท่ีไดป้รับใชห้รือมีแผนพฒันาให้เหมาะสมกบั
ธุรกิจแลว้ โดยไดก้ าหนดให้มีกระบวนการทบทวนการน า CG Code 2560 ไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
บริบททางธุรกิจเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลไดป้ระเมิน
การปฏิบติัตาม CG Code ในภาพรวมแลว้ 
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9.8 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ ๆ 
บริษทัตระหนักและค านึงถึงการปฏิบติัตามหลกั CG Code 2560 ซ่ึงออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าปรับใช ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพราะเช่ือวา่จะท าให้สามารถด าเนินธุรกิจได้
อยา่งย ัง่ยนื อยา่งไรก็ตาม ในปี 2562 บริษทัยงัคงไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวในบางเร่ือง ดงัน้ี 

 การก าหนดวธีิการลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งกรรมการบริษัท แบบ Cumulative Voting 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 14 ไดก้ าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทั โดยใชเ้สียง
ขา้งมากเป็นมติท่ีประชุม และขอ้ 14(1) ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดก้ าหนดและน าใชว้ิธีการน้ี อยา่งไรก็ดี บริษทัไดก้ าหนดและมีวิธีการดูแลสิทธิ
ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย อาทิ สิทธิของผูถื้อหุน้ในการน าเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เป็นตน้ 

    คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่  (มากกว่าร้อยละ 50) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ โดยท าหน้าที่ เป็น
กรรมการตรวจสอบดว้ย ทั้งน้ี จ านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดดงักล่าวมีจ านวนร้อยละ 50 
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสมในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ ถ่วงดุลการสรรหากรรมการบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากน้ี กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทุกคนเป็นผูท่ี้มีความรู้ในการท าหน้าท่ีดังกล่าว อีกทั้ งได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความรับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต และไม่ไดอ้อกเสียงในวาระท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย  

 คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าร้อยละ 66 และ
คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการบริษัททีเ่ป็นอสิระมากกว่าร้อยละ 50 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 6 คน หรือร้อยละ54.54 และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระดว้ยนั้น มีจ านวน 5 คน หรือร้อยละ 
45.46 ซ่ึงเป็นไปตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ และมีคุณสมบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนด ซ่ึงระบุวา่ตอ้งมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

 การจดัท ารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)  
เป็นการจดัท ารายงานท่ีรวมรายงานประจ าปี และรายงานความยัง่ยนืเขา้ดว้ยกนัโดยมีกรอบการจดัท าตาม 
IIRC ซ่ึงการจดัท าตอ้งมีเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกนั รวมทั้งเช่ือมโยงสู่กลยทุธ์ขององคก์รไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
ทั้งน้ี การจัดท ารายงานดังกล่าวตอ้งอาศัยบุคลากรและระยะเวลาจดัท า ซ่ึงบริษทัยงัไม่มีบุคลากรท่ี
เพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงทุ่มเทและตั้งใจท่ีจะจดัท ารายงานประเภทอ่ืนให้มีคุณภาพ ถูกตอ้ง 
และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย   

 คณะกรรมการควรระบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายก ากับดูแล
กจิการของบริษัท โดยควรก าหนดไม่เกนิ 9 ปี โดยไม่มข้ีอยกเว้น 
ในปัจจุบนัการสรรหากรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทันั้นหาไดย้าก ท าใหใ้นเบ้ืองตน้บริษทัยงัคงด าเนินการขอ้น้ีไม่ไดเ้น่ืองจากความเหมาะสมของการ
สรรหาบุคลากร 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์(‚กลุ่มบริษทัฯ‛) มีเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมให้ย ัง่ยืน เพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่น การยอมรับและความไวว้างใจจากชุมชนและสังคม ควบคู่กับการต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม  
และบริษทั บนพ้ืนฐานแนวคิดและแนวปฏิบติั ‚การพฒันาธุรกิจควบคู่กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความเจริญให้กบัชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื‛  บริษทัยงัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ควบคู่กบัการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ย ชุมชนขา้งเคียงและพนกังานใหดี้ข้ึน จึงไดจ้ดัท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยโครงการพฒันาเหล่าน้ีไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์ไดก้ าหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-
CSR) โดยยดึหลกัแนวคิดตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งในปี 2507 คือ 

            กรอบปณิธาน GCECS โปร่งใส รับผดิชอบ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ยัง่ยนื 

G - Governance  “โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ” 

C - Commitment  “มุ่งมัน่รับผดิชอบ” 

E - Environment  “รักษาส่ิงแวดลอ้ม” 

C - Community  “สู่จุดหมายพร้อมชุมชน” 

S - Sustainable  “อยูด่ว้ยกนัอยา่งย ัง่ยนื” 

นอกจากนั้ น  ก ลุ่มบริษัทฯ  ได้ประสานความร่วมมือกับผู ้เ ก่ี ยวข้อง เพื่ อการด า เ นินงานเพื่ อสังคม 
ในดา้นต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) และโครงการ 
เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มที่นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ (CSR After-process) อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งองคก์รกบัชุมชนต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมบนแนวคิด ‘น ้าตาลสร้างในไร่’ 
โดยครอบคลุมกิจกรรม ดงัน้ี 

1. ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการผลติ (CSR In-Process) 
เร่ิมตั้งแต่ตน้น ้ าคือการพฒันาคุณภาพอ้อยซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัให้มีคุณภาพดี เพื่อป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต โดยให ้

การส่งเสริมปัจจัยการผลิตในการปลูกออ้ยแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย เพ่ือให้ไดอ้อ้ยเขา้หีบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตามเป้าหมาย เป็นผูใ้หค้  าแนะน า ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยีการผลิตและพฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ยให้ปลูกออ้ย
อยา่งถูกวธีิ เหมาะสม และถูกเวลา ส่งผลใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทนคุม้คา่จากอาชีพปลูกออ้ย ท าใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
และปลูกออ้ยเป็นอาชีพอยา่งย ัง่ยนื อีกทั้งมีการพฒันาบุคลากรในสายการจดัหาวตัถุดิบให้มีความช านาญ มีศกัยภาพในการ
ดูแลออ้ย และให้ค  าแนะน าด้านการปลูกออ้ย  รวมทั้ งการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากการพฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ยใหมี้ความรู้เป็นมืออาชีพมากยิ่งข้ึน และประกอบอาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและ
มีความสุขแลว้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัเป็นผูศึ้กษาและพฒันารูปแบบการปลูกออ้ยแผนใหม่ การจดัหาพนัธ์ุออ้ย และปัจจยัการผลิต 
ท่ีเหมาะสมใหก้บัเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในแต่ละเขตพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ยของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อท าใหช้าวไร่ออ้ยสามารถ
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ลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน รวมทั้งการรักษาพ้ืนท่ีปลูกออ้ยเดิมให้คงอยูไ่ม่เปล่ียนเป็นการปลูกพืช
ชนิดอ่ืน โดยการท าใหเ้กษตรกรชาวไร่ออ้ยมีก าไรคุม้ค่าจากการเพ่ิมผลผลิต ลดตน้ทุนการผลิต และการท าเกษตรแม่นย  าให้
ไดผ้ลผลิตตามเป้าหมาย รวมถึงการจดัการในเร่ืองปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการผลิตออ้ย การใชเ้คร่ืองมือและ
เทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้พนกังานส่งเสริมการปลูกออ้ย เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้บัชาวไร่ออ้ยไดเ้ขา้ใจ
กระบวนการผลิตออ้ยและน ้ าตาลทราย ทั้งน้ี เพื่อสร้างแนวความคิดและการมีส่วนร่วมการด าเนินงานจะใชร้ะบบการตรวจ
ติดตามแปลงออ้ยตามงวดงานและกิจกรรมท่ีออ้ยตอ้งการ โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจดัการ (Smart 
Farm System) มีการปรับปรุงโครงสร้างดินดว้ยปุ๋ยอินทรียเ์คมีและโดโลไมท ์เพ่ือปรับค่า pH เพ่ิมความสามารถในการใชปุ๋้ย 
และเพ่ือปรับปรุงสภาพทางโครงสร้างของดินให้เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตของพืชไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการท างานวิจยั
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือให้พ้ืนท่ีปลูกออ้ยแต่ละแปลงได้รับปุ๋ยท่ีเหมาะสม ได้ผลผลิตเพ่ิมและลดตน้ทุนการผลิต 
รวมทั้งการปรับพนัธ์ุออ้ยให้เหมาะสมต่อช่วงเวลาการเก็บเก่ียว และก าลงัการผลิตของโรงงาน เพื่อให้ได้วตัถุดิบท่ีดีท่ีสุด 
ส าหรับการผลิตน ้ าตาลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีการจดัท าแปลงทดสอบพนัธ์ุออ้ย เพื่อคดัพนัธุ์ออ้ยให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี
เพาะปลูกของเกษตรกรมากท่ีสุด และการใชชี้ววิธี (Biological Control) เพื่อป้องกนัและก าจดัศตัรูออ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ แลว้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีโครงการรณรงคต์ดัออ้ยสด เน่ืองจากการเผาออ้ยนั้นมีขอ้เสียหลาย
ประการ อาทิ การเผาออ้ยจะท าให้ตอออ้ยถูกท าลายมากข้ึน ออ้ยงอกชา้กวา่ปกติหรือไม่งอกเลย ออ้ยเจริญเติบโตชา้และไม่ทน
ต่อสภาพความแหง้แลง้ อีกทั้งท าใหแ้มลงท่ีเป็นประโยชน์ถูกท าลาย แมลงท่ีก าจดัแมลงศตัรูพืชถูกท าลาย และเป็นผลให้เกิด
การระบาดของแมลงศตัรูออ้ย เช่น หนอนกอออ้ย เป็นตน้ ดงันั้น การเผาออ้ยเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก 
และเกิดผลเสียต่อสุขภาพของคนและสัตว ์รวมทั้งอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและผิดกฎหมาย และอาจเป็นขอ้อา้ง
ให้แก่ประเทศผูน้ าเขา้น ้ าตาลปฏิเสธการซ้ือน ้ าตาลจากประเทศไทย เพราะท าให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการเผาออ้ยซ่ึงเป็น
ขอ้อา้งท่ีรุนแรง 

ดา้นการพฒันาแหล่งน ้ า กลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ฒันาและส่งเสริมการใชน้ ้ าในไร่ออ้ยทุกรูปแบบ เน่ืองจากพ้ืนท่ีปลูก
ออ้ยของจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีไม่มีระบบชลประทานและอาศยัน ้ าฝนเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงท าให้ไม่สามารถ
พฒันาเพ่ิมผลผลิตไดต้ามเป้าหมาย จึงท าให้ตอ้งมีการส่งเสริมและพฒันาการใชน้ ้ าของเกษตรกรให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีและ
แหล่งน ้ าท่ีมีอยู่ รวมถึงจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียต ่ าของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้ าตาลทราย กระทรวง
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อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและช่วยเหลือดา้นปัจจยัการผลิตทั้งวสัดุอุปกรณ์ของระบบน ้ าและการขุดเจาะบ่อบาดาล  
เพ่ือน าน ้ าใตดิ้นมาใชใ้นกรณีท่ีเกษตรกรไม่มีแหล่งน ้ าธรรมชาติหรือบ่อน ้ าของตนเอง ทั้งน้ี เพ่ือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และ
พฒันาเพ่ิมผลผลิตโดยไม่ตอ้งรอฝนเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตออ้ยของบริษทัเพ่ิมข้ึนทุกปีตามเป้าหมายอีกดว้ย ทั้งน้ี 
เกษตรกรชาวไร่ออ้ยมีการใชน้ ้ าในการเพ่ิมผลผลิตออ้ยเพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงมีพ้ืนท่ีใชน้ ้ ากวา่ร้อยละ 8 ในปี 2560/61  

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดส้อดแทรกจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) ภายใต้

แนวคิดในการจดัการของเสียให้เป็นศูนยใ์นทุกกระบวนการผลิต (Zero Waste Management) ดว้ย โดยตระหนกัถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรและการน าทรัพยากรมาใชอ้ย่างคุม้ค่า การให้ความส าคญักบักระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการน า
ของเสียท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตมาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดต้่าง ๆ ซ่ึงเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยยกระดบัราคาพืชผลทางการเกษตรอีกดว้ย    

ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการผลติ โดยการสร้างมูลค่าเพิม่จากผลติภัณฑ์ผลพลอยได้มดีงันี ้

 กากน า้ตาล หรือโมลาส (Molasses)  
เป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดจ้ากกระบวนการเค่ียวน ้ าตาล ซ่ึงเป็นของเหลวท่ีเหลือหลงัจากการแยกเอา

ผลึกของน ้ าตาลออกแลว้ มีลกัษณะเหนียวขน้สีน ้ าตาลเขม้ องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นน ้ าตาลซูโครสท่ีไม่ตกผลึก 
ในกระบวนการผลิตน ้ าตาลทรายจะไดก้ากน ้ าตาลประมาณ 40-45กิโลกรัมต่อปริมาณออ้ยเขา้หีบ 1 ตนั ทั้งน้ี 
กากน ้ าตาลสามารถน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม อาทิ การผลิตแอลกอฮอล ์ยีสต ์ผงชูรส 
อาหารสัตว์ น ้ าส้มสายชู ซีอ๊ิว และซอสปรุงรส เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จ าหน่ายกากน ้ าตาลให้แก่
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 กากอ้อย 
เป็นผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากกระบวนการหีบออ้ย ประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน  ออกซิเจน 

และไนโตรเจน ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงได้อย่างดี เม่ือน ากากอ้อยไปตากจนแห้ง 
จะสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ปัจจุบนัโรงงานน ้ าตาลไดจ้ าหน่ายกากออ้ยใหแ้ก่โรงไฟฟ้า
ในกลุ่มบริษทัฯ และรับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหลือจากการจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (‚กฟภ.‛) เพื่อน ามาใชใ้น
โรงงานน ้ าตาลต่อไป 
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ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด าเนินงานโดย บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (‚BEC‛) บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ 
จ ากดั (‚BPC‛) และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั (‚BPP‛) โดยมีแนวคิด “พลงังานไฟฟ้าเพื่อชุมชนและ
สงัคม” ซ่ึงยึดถือมาโดยตลอด นอกจากการผลิตไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ การรักษาส่ิงแวดลอ้มและการค านึงถึง
ชุมชน รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยงัเป็นพนัธกิจส าคญัในการด าเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์อนัจะเห็น
ไดจ้ากรางวลัหรือการรับรองคุณภาพท่ีกลุ่มโรงไฟฟ้าไดรั้บ อาทิ รางวลัธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจงัหวดั 
ประจ า ปี 2559 การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 2 ป ฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) และระดบั 3 ระบบ 
สีเขียว (Green System) เป็นตน้ 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีแผนการลงทุนในปี 2561 โดยจัดตั้งบริษทั ชูการ์เคนอีโคแวร์ จ ากัด 
(‚SEW‛) เพื่อผลิตบรรจุภณัฑ์และเคร่ืองใช้จากชานออ้ย เพื่อสุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภคและรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
ซ่ึงเป็นธุรกิจต่อเน่ือง โดยการน าผลิตภณัฑจ์ากออ้ยมาต่อยอดไม่ให้มีของเหลือท้ิง เพื่อการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
และพฒันาผลผลิตออ้ยให้มีคุณภาพ ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ยมีรายไดสู้งข้ึน ยกระดบัคุณภาพชีวิตและ
พึ่งพาตนเองได ้

 กากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake )  
บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั (‚KBF‛) ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์เม่ือเดือนธนัวาคม 2555 โดยใชก้ากหมอ้กรองซ่ึงเป็นผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากการผลิต
น ้ าตาลมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และได้เร่ิมผลิตและจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ชาวไร่ออ้ยในการบ ารุงออ้ยใหมี้ประสิทธิภาพ โดยโรงงานปุ๋ยตั้งอยูใ่กลก้บัโรงงานน ้ าตาลเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการขนส่งกากหมอ้กรองท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั ทั้งยงัสามารถประหยดัค่าขนส่งวตัถุดิบไดอี้กดว้ย โดยก่อนน า
ผลิตภณัฑไ์ปจ าหน่าย KBF ไดว้ิจยัและทดลองการใชง้านกบัแปลงสาธิต เพื่อศึกษาถึงการตอบสนอง และอตัรา 
การเติบโตของออ้ย เม่ือพบว่ามีประสิทธิภาพจึงแนะน าให้ชาวไร่ออ้ยน าไปใช ้ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ KBF ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อยเป็นอย่างดีและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พระราชบญัญติัปุ๋ย พทุธศกัราช 2518 รวมทั้งมีตน้ทุนต ่าและเป็นท่ียอมรับของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

 ไอน า้ 
เป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ซ่ึงใช้ประโยชน์ในการขบัเคล่ือนเคร่ืองจักร 

รวมถึงการผลิตไอน ้ า โดยบริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (BSF) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากไอน ้ า สูงสุดรวม 
18.5 เมกะวตัต ์ซ่ึงปัจจุบนัผลิตไฟฟ้าจริงเฉ ล่ีย 14.5-15 เมกะวตัต์ ส าหรับใชภ้ายในโรงงานน ้ าตาล เพ่ือช่วยลด
ตน้ทุนค่าไฟฟ้า และเป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 

2. โครงการเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อมที่นอกเหนือจากการด าเนินธุรกจิปกต ิ(CSR After-process) 

ด้านสังคม 
การแ บ่ ง ปันโอกาสให้แ ก่คนใน ชุมชน เ ป็นพันธ กิจ ท่ี ก ลุ่มบ ริษัทฯ  ให้ความส าคัญแ ก่ ทุก ชุมชน 

ในพ้ืนท่ีรอบสถานประกอบการและพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ย โดยเฉพาะการใหโ้อกาสทางดา้นการศึกษาผา่นโครงการคืน
ความรู้สู่เยาวชน การต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็กภายในไร่ออ้ย การสนบัสนุนทุนและงบประมาณทางดา้นการศึกษาให้แก่
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการปฏิบัติการของกลุ่มบริษทัฯ อีกทั้ งยงัให้โอกาสเขา้ถึงบริการดา้นสาธารณสุขแก่คนในชุมชน  
โดยในปีท่ีผ่านมาไดจ้ดัโครงการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี คร้ังท่ี 5 ร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินเหล็กไฟ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

239 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากใหแ้ก่ผูสู้งอายรุ่วมกบักองสาธารณสุข เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ รวมทั้งยงัมีการสร้าง
บา้นใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชมรอบสถานประกอบการ เพ่ือใหค้นในชุมชนมีสุขอนามยัและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา 
ส านักมวลชนสัมพันธ์และส่ือสารองค์กรร่วมกับพนักงานจิตอาสาของแต่ละบริษัทในเครือจัดโครงการ  

“คืนความรู้สู่เยาวชน คร้ังท่ี 5” ซ่ึงจดัตามโรงเรียนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบสถานประกอบการ ประกอบดว้ย โรงเรียน
บา้นสาวเอ,้ โรงเรียนบา้นหินเหลก็ไฟ, โรงเรียนบา้นคูบอน และโรงเรียนบา้นสระประค า-ถาวร ซ่ึงเป็นโครงการท่ีใหค้วามรู้
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ยาเสพติด การรณรงค์ต่อตา้นการใช้แรงงานเด็กในไร่ออ้ย และกิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่าง
พนกังาน นอกจากนั้นยงัมีกิจกรรมให้ทุนการศึกษาตามโอกาสต่าง ๆ ซ่ึงให้ทุนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เช่น 
ในกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ งานตามโอกาสต่าง ๆ อีกทั้งยงัมีกิจกรรมโรงทานในวนันั้นดว้ย  

นอกจากนั้น ยงัไดส้นับสนุนกิจกรรม “BRR ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สู่ความยัง่ยืน” ให้แก่โรงเรียนบา้นหนองขวาง 
ซ่ึงไดเ้ป็นตวัแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขา้ร่วมงานศิลปะหตักรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 68 และไดรั้บรางวลัชนะเลิศติดต่อกนั
เป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งยงัไดน้ าร่องไปสู่เขตพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ยของกลุ่มบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นโครงการเกษตรอินทรีย์
แบบบูรณาการเพ่ืออาหารกลางวนัของนักเรียนในเขตส่งเสริมการปลูกออ้ย โครงการสร้างบา้นให้แก่นักเรียนท่ียากจน 
ในเขตพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ย เพราะกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมยเ์ช่ือว่า “รากฐานของสังคมท่ีมีคุณภาพนั้นตอ้งเร่ิมจาก
การศึกษา” 

 

 

 

 

การส่งเสริมสุขภาพ 
ในปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์จัดตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงาน โดยพนักงานทุกคนให้ 

ความร่วมมือในการเขา้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นอย่างดี นอกจากน้ี ยงัมีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี 
คร้ังท่ี 5 โดยตรวจสุขภาพใหก้บัประชาชนท่ีอยูใ่นเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบสถานประกอบการ อีกทั้งส านกัมวลชนสัมพนัธ์
และส่ือสารองคก์รยงัไดร่้วมผลิตส่ือส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับเผยแพร่ให้แก่โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

240 
 

หน่วยงานราชการในเขตรอบสถานประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งยงัมีการลงพ้ืนท่ีส ารวจความเป็นอยูข่องชุมชน
รอบสถานประกอบการ เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน  

 
 
 
 

 

 
การส่งเสริมอาชีพ 

กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบพ้ืนท่ีปฏิบติัการของกลุ่มบริษทัฯ มาตั้งแต่เร่ิมด าเนินธุรกิจ 
โดยการช่วยส่งเสริมใหชุ้มชนบริเวณรอบสถานประกอบการมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกร ดงัน้ี 

 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรปุ๋ยหมกัอินทรียชุ์มชนโนนเต่าทอง  
 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรียชุ์มชนโนนกลาง (มะลิปลอดสาร) 
 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรียชุ์มชนสาวเอ ้ 
 โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผา้ซ่ินตีนแดงทอมือของชุมชนคูบอน  
 โครงการส่งเสริมอาชีพเส่ือกกทอมือโรงเรียนบา้นสาวเอ ้

การส่งเสริมอาชีพในโครงการดงักล่าวตามขา้งตน้ รวมทั้งอาชีพอ่ืน ๆ ใหแ้ก่ชุมชนบริเวณรอบสถานประกอบการ
และเขตส่งเสริมการปลูกออ้ยของกลุ่มบริษทัฯ เป็นการสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชาวบ้านในชุมชน อีกทั้ งยงัสร้าง 
ความเช่ือมัน่ การยอมรับ และความไวว้างใจของชุมชนท่ีมีต่อกลุ่มบริษทัฯ อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

การรักษาวฒันธรรมประเพณี 
กลุ่มบริษทัฯ ไดร่้วมจดักิจกรรมตามวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนรอบสถานประกอบการ 

โดยมุ่งเนน้การท างานอยา่งมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนจนถึงการลงมือท ากิจกรรมระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และชุมชน เช่น 
กิจกรรมรดน ้ าด าหัวผูใ้หญ่ ซ่ึงจัดในช่วงวนัสงกรานต์ของทุกปี กิจกรรมวนัเขา้พรรษาเป็นกิจกรรมท่ีทางกลุ่มบริษทั
น ้ าตาลบุรีรัมยไ์ดเ้ขา้ร่วมโดยการจดัขบวนแห่เทียนพรรษาประจ าทุกปี กิจกรรมโรงทานในวนัเขา้พรรษา กิจกรรมวนัลอย
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กระทง การประกวดนางนพมาศของเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ กิจกรรมโรงทาน งานวนัออกพรรษา กิจกรรมงานบุญ
ทอดกฐิน เพ่ือสร้างส่ิงก่อสร้างให้แก่วดัสาวเอ ้ซ่ึงเป็นวดัในชุมชน กิจกรรมวนัสงกรานตแ์ละวนัผูสู้งอาย ุณ วดัศิลาเรือง 
บา้นหินเหลก็ไฟ เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงทุกกิจกรรมไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานในกลุ่มบริษทัฯ และชุมชนเป็นอยา่งดี  

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการน าประชากรนกกระเรียนพนัธ์ุไทยกลบัคืนสู่ธรรมชาติร่วมกบัองคก์ารสวนสัตว์
แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายแห่ง ซ่ึงการเข้าร่วมในโครงการน้ีถือว่าเป็น
ประวติัศาสตร์ใหม่ของงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทยท่ีพยายามพลิกฟ้ืนกลุ่มประชากรสัตว์ป่าท่ีเคย 
สูญพนัธ์ุจากธรรมชาติให้กลบัมาอีกคร้ังหน่ึง อีกทั้ งยงัเป็นการเช่ือมต่อถ่ินอาศัยและแผนท่ีการกระจายของประชากร 
นกกระเรียนพนัธ์ุไทยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เคยขาดหายไป รวมทั้งลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางพนัธุกรรม ซ่ึงจะมีผลดีต่อกลุ่มประชากรนกกระเรียนพนัธ์ุไทยในอนาคต นอกจากน้ี ดว้ยความท่ี 
นกกระเรียนพนัธ์ุไทยเป็นสัตวท่ี์สูญพนัธ์ุไปแลว้ตามธรรมชาติและมีถ่ินอาศัยจ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มแถบประเทศเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น ท าใหเ้ป็นหน่ึงในนกท่ีนกัดูนกจากประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยเองใหค้วามสนใจ  

ดว้ยตระหนักถึงความส าคญัของความหลายหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม โดยร่วมกบัองค์การ
สวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย กรมชลประทาน และส่วนราชการของจงัหวดับุรีรัมย ์จึงไดจ้ดัสร้างศูนยอ์นุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและ
นกกระเรียนพนัธ์ุไทย บริเวณเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเก็บน ้ าหว้ยจระเขม้าก จงัหวดับุรีรัมย ์ทั้งน้ี เพื่อให้ความรู้กบัคนทอ้งถ่ิน 
ผูท่ี้สนใจ และบรรดานักดูนกจากทัว่โลก กล่าวไดว้่าการมีนกกระเรียนพนัธ์ุไทยอยู่ในธรรมชาติ ยงัสามารถต่อยอดไปสู่ 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยเป็นรูปแบบการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งช่วยสนบัสนุนให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และเป็นการเพ่ิมรายไดแ้ละพฒันาระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีข้ึน รวมถึง
เยาวชนไทยจะมีโอกาสไดเ้ห็นนกกระเรียนพนัธ์ุไทยในธรรมชาติอีกดว้ย 

ส าหรับศูนยอ์นุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย ไดเ้ปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 ทั้งน้ี 
ความส าเร็จของการจดัตั้งศูนยอ์นุรักษด์งักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน)  
ในการก่อสร้างศูนยป์ระมาณ 10 ลา้นบาท โดยกิจกรรมในวนัเปิดศูนยอ์นุรักษด์งักล่าวไดป้ล่อยนกกระเรียนพนัธ์ุไทยคืนสู่
ธรรมชาติ จ านวน 10 ตวั และจดันิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคญัของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและสตัวป่์าหายากของประเทศไทย  
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ในปัจจุบันความส าเร็จของโครงการปล่อยนกกระเรียนพนัธ์ุไทยคืนสู่พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีองค์การสวนสัตว์ได้
ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 มีนกกระเรียนพนัธ์ุไทยท่ีปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแลว้จ านวน 105 ตวั และมีชีวิตรอดจ านวน  
71 ตวั ซ่ึงความส าเร็จดงักล่าวเกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนท่ีช่วยกนัดูแลและ
อนุรักษ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามข้างต้นน้ี กลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์มีความเช่ือว่า 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมคือหน่ึงในกญุแจส าคญัท่ีจะน าพาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื ควบคู่กบัการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรมของประเทศชาติสืบไป ทั้งน้ี ไดร้วบรวมรายละเอียดกิจกรรมและการท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดปี 2562 ไวใ้นรายงานแห่งความยัง่ยนื ซ่ึงเผยแพร่ใน www.buriramsugar.com หวัขอ้การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

1. การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระและ
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยการ
ซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทั้ง 5 ดา้น คือ 

1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
2) การบริหารความเส่ียง 
3) การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
5) ระบบการติดตาม 

ภายหลงัจากการประเมินแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในเพียงพอและ
เหมาะสมโดยสามารถท่ีจะป้องกนัทรัพยสิ์นอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมี
ระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากน้ี บริษทัยงัมีระบบ 
การจดัเก็บเอกสารส าคญัท่ีท าให้กรรมการ ผูส้อบบญัชี และผูมี้อ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลา
อนัควร 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเพียงพอ เน่ืองจากจะช่วยให ้
การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัท านโยบาย ระเบียบ และคู่มือ
การปฏิบติังานท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการท างานส าคญั รวมทั้งมีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีการด าเนินงานตามหลกัการ 
การตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) 

ในปี 2562 ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตรวจสอบ การตรวจติดตาม ระบบควบคุมภายในของบริษทัและ
บริษทัย่อย การตรวจสอบนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ที่ส าคญั เพื่อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัในองค์กร  
การตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบติังาน ขอ้สังเกต ความเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบ โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และส าเนารายงานต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงท่ีผ่านมาผูบ้ริหารไดใ้ห้ความส าคญั และบริษทัไดด้ าเนินการ
แกไ้ขปรับปรุงระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่าง ๆ  ตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในมาโดยตลอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ส านกัตรวจสอบภายในมีพนกังานจ านวน 3 คน รายงานของส านกัตรวจสอบภายในไม่ปรากฎขอ้บกพร่องเก่ียวกบั
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีนยัส าคญั 

ทั้ งน้ี ส านักตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนในการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงใน 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ไดอ้นุมติัแผนงานการตรวจสอบภายใน
ส าหรับปี 2563 โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบภายใน กระบวนการบริหารการเงิน การส่งเสริมชาวไร่ ระบบการจัดซ้ือ 
กระบวนการผลิตน ้ าตาล กระบวนการรับ จ่ายเงิน การตรวจสอบตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั รวมถึงการตรวจงาน
โครงการท่ีมีมูลค่าลงทุนสูง 
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงให้ส านัก
บริหารความเส่ียงน าไปปฏิบติั ส านกับริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งระบุ
ปัจจยัความเส่ียง ซ่ึงการวางแผนการด าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังานโดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียงจะช่วยให้ส านกับริหารความเส่ียง
สามารถออกแบบระบบท่ีมีจุดควบคุม เพ่ือควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการบริหาร
ความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ท่ีก าหนดไว ้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงจึงไดแ้ต่งตั้ งให้มีส านัก
บริหารความเส่ียง เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารจดัการความเส่ียงทั้งหมดในองค์กร (Enterprise Risk Management)  
ตามกรอบการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงท่ีเรียกวา่ Three Line of Defence หรือหลกัปราการ 3 ด่าน และก าหนดให้แต่ละ 
Business Unit มีการจดัท า KRIs และ Threshold เพ่ือการติดตามสถานะความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด 

ในดา้นวฒันธรรมความเส่ียง (Risk Culture) บริษทัไดมี้การจดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอส าหรับพ้ืนฐาน
การบริหารความเส่ียงองค์กร เพื่อให้ระดับปฏิบัติการเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง 
การตอบสนองความเส่ียงดว้ยวธีิการของ 4T’s Strategic และกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ทั้ง 4 กิจกรรมในการควบคุม 
1. Preventive Control (การควบคุมแบบป้องกนั) 2. Detective Control (การควบคุมแบบคน้พบ) 3. Corrective Control  
(การควบคุมแบบแก้ไข) และ 4. Directive Control (การควบคุมแบบส่งเสริม) เพ่ือให้ระดบัปฏิบติัการไดมี้ความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีจะท าใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีไดว้างไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ประกอบดว้ย กรรมการ ผูถื้อหุ้นและ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง และบริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงหมายถึงบริษทัท่ีอาจมีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว  
ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี 
 

ลาํดบัท่ี บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

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 พงษพ์ิชิตกลุ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุน้บริษทัร้อยละ 4.05 

6. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุน้บริษทัร้อยละ 4.06 

7. พ.ต.อ.ชาญชยั พงษพ์ิชิตกลุ เป็นคู่สมรสของนางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ 

8. นายปอนด ์ รัตนพนัธ์ศกัด์ิ เป็นคู่สมรสของนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 

9. นายภาคภูมิ พงษพ์ิชิตกลุ เป็นบุตรของนางจิรวรรณ พงษพ์ชิิตกลุ 

10. บริษทั บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินลั โลจิสติกส์ จาํกดั มีบุคคลลาํดบัท่ี 1-6 เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกบับริษทั  
2 คน คือ นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
และนางสาวกรกนก ปุญญนิรันด ์(ซ่ึงเป็นบุตรของนางวนัเพญ็ 
ปุญญนิรันดร์ และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย) เป็นกรรมการ 

11. บริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั มีกรรมการร่วมกบับริษทั 1 คน คือ นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ  
และBSF ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ถือหุน้อยูร้่อยละ 4.26 

12. บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั  มีกรรมการร่วมกบับริษทั 6 ท่านคือ บุคคลลาํดบัท่ี 1-6และบริษทั 
ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั ถือหุน้บริษทัอยูร้่อยละ50.51 

13. บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดด้ิง จาํกดั มีกรรมการร่วมกบับริษทั 1 คน คือ นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ และ
มีนางสุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ ภรรยาของนายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
ร่วมเป็นกรรมการบริษทัดว้ย 
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รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่า (บาท) เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 

1. บจ. คา้ผลผลิตนํ้าตาล รายการกบับริษทั  - บริษทัแต่งตั้ง บจ.คา้ผลผลิตนํ้ าตาล ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี กอน. อนุญาตให้เป็นบริษทัส่งออกนํ้ าตาลได ้
ตาม พรบ. ออ้ยและนํ้าตาล ให้เป็นตวัแทนดาํเนินการจดัส่งนํ้ าตาลออกไปยงัต่างประเทศให้แก่บริษทั 
- บจ.คา้ผลผลิตนํ้ าตาล เกิดจากการรวมตวัของบริษทัโรงงานนํ้ าตาล 22 โรง โดยแต่ละบริษทัถือหุ้น

ใน บจ.คา้ผลผลิตนํ้าตาล ตามสดัส่วนปริมาณการส่งออกของแต่ละบริษทั นอกจากนั้นกรรมการของ  
บจ.คา้ผลผลิตนํ้ าตาล ประกอบด้วย ตวัแทนผูถื้อหุ้นบริษทัละ 1 คน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ 
แต่ละบริษทั 
- การส่งออกนํ้าตาลนั้น บริษทัเป็นผูด้าํเนินการติดต่อลูกคา้เอง ส่วน บจ. คา้ผลผลิตนํ้ าตาลให้บริการ

เร่ืองจดัการสินคา้และดาํเนินการเร่ืองเอกสารเก่ียวกบัส่งออกเท่านั้น 
- ค่าบริการการจดัการสินคา้และการส่งออกท่ีบริษทัจ่ายให้ บจ.คา้ผลผลิตนํ้ าตาล เป็นอตัรากลาง 

อตัราเดียว ซ่ึง บจ. คา้ผลผลิตนํ้าตาล คิดจากผูรั้บบริการทุกรายเท่ากนั 

- บจ. คา้ผลผลิตนํ้ าตาล เป็นผูเ้ขา้ทาํสัญญาสินเช่ือเพ่ือการส่งออกกบัธนาคารพาณิชยใ์ห้แก่บริษทั 
ในนามของ บจ. คา้ผลผลิตนํ้ าตาล เพ่ือรับการสนับสนุนทางการเงิน บจ. คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จะโอน
เงินท่ีไดรั้บตามวงเงินสินเช่ือเพ่ือการส่งออกจากธนาคารพาณิชยใ์ห้บริษทั โดยบริษทัออกตัว๋สัญญา
ใช้เงินให้แก่ บจ.คา้ผลผลิตนํ้ าตาล เพ่ือเป็นหลกัฐานการรับเงิน อตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัจ่ายให้บจ. 
คา้ผลผลิตนํ้ าตาล ตามตัว๋สัญญาใช้เงิน เป็นอตัราเดียวกับอตัราดอกเบ้ียท่ีบจ.ค้าผลผลิตนํ้ าตาล 
จ่ายให้กบัธนาคารพาณิชย ์
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การแต่งตั้ ง บจ .ค้าผลผลิตนํ้ าตาลเป็นตัวแทนการส่งออกและการรับเงินสนับสนุนสินเช่ือ 
เพ่ือการส่งออกจากธนาคารพาณิชยผ์า่น บจ .คา้ผลผลิตนํ้ าตาลนั้น  เป็นไปตามความจาํเป็นทางธุรกิจ
เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- อัตราค่าบริการจากการเป็นตัวแทนการส่งออกและอัตราดอกเบ้ียระหว่างกันเป็นอัตราท่ีมี 

ความสมเหตุสมผล 
 
 
 
 

- รายไดจ้ากการขาย          2,568,680,889 

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (ค่าธรรมเนียมใน 
การเป็นตวัแทนส่งออก ค่าธรรมเนียมในการเป็น
ตวัแทนซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงิน ค่าดาํเนินการส่ง
สินคา้ท่ีท่าเรือ ค่าดาํเนินเอกสารส่งออกและพิธีการ
ทางศุลกากร) 

1,884,821 

- ลูกหน้ีการคา้/ลูกหน้ีอ่ืน 
-   เจา้หน้ีอ่ืน 

128,019,010 
327,774 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่า (บาท) เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 
2. กรรมการ 6 ท่านคือ 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
และนางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 กรรมการ 6 ท่าน ยงัมี
สถานะเป็นผูค้ ํ้าประกนัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์20 คนัและ
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยวสัดุของกลุ่มบริษทัรวม 
2 คนั กบัธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเช่าซ้ือรวม 22  คนั
ย อ ด คํ้ า ป ร ะ กั น ร ว ม  43,161,941 บ า ท แ ล ะ ค ร่ื อ ง 
ถ่ายเอกสาร 13  เคร่ือง จาํนวนเงิน 828,180  บาท 

 - การเช่าซ้ือดงักล่าวเป็นไปเพ่ือการบริหารงานและดาํเนินงานของบริษทั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การคํ้าประกนัสินเช่ือเป็นเง่ือนไขปกติของบริษทัผูใ้ห้เช่าซ้ือ เป็นความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ

ปกติของกิจการ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้ าประกัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่เสีย
ผลประโยชน์จากการดาํเนินการดงักล่าว 

 
3. กรรมการ 6 ท่าน คือ  

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
และนางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กรรมการ 6 ท่าน ยงัมีสถานะ
เป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัและบริษทัยอ่ยกบั
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง มูลค่าการคํ้าประกนั 320  
ลา้นบาท 
 
 

 - วงเงินกูย้มืเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเป็นเงินกูเ้พ่ือซ้ือทรัพยสิ์นในการดาํเนินงาน
ของบริษทัยอ่ย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัแต่อยา่งใด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การคํ้าประกนัสินเช่ือเป็นเง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชย ์เป็นความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจปกติ

ของกิจการ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่เสียผลประโยชน์
จากการดาํเนินการดงักล่าว 

4.   กรรมการ 3 ท่าน คือ  
นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

 นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
 นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 

 
 และญาติสนิทของกรรมการ3คน 

คือ พ.ต.อ.ชาญชยั พงษพิ์ชิตกุล 
นายปอนด ์ รัตนพนัธ์ศกัด์ิ 
นายภาคภูมิ พงษพิ์ชิตกุล 
 

 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ – เงินเก๊ียว 
ในปีการผลิต 2561/2562  บจ.โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย ์ 
ไดใ้ห้เงินเก๊ียวแก่กรรมการของบริษทัและญาติสนิท  
โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือนาํออ้ยส่งโรงงาน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 - การให้เงินกู้ยืมชาวไร่อ้อยเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนชาวไร่อ้อยในการปลูกอ้อยเพ่ือมาจาํหน่ายแก่
โรงงานนํ้ าตาลหรือท่ีเรียกกนัว่าเงินเก๊ียว เป็นการดาํเนินงานตามปกติของโรงงานนํ้ าตาลทัว่ไป  
ซ่ึงเง่ือนไขการให้เงินเก๊ียวกบักรรมการและญาติสนิท ก็เป็นไปตามเง่ือนไขเดียวกบัชาวไร่รายอ่ืน ๆ 
- การรับซ้ือออ้ยนั้นเป็นธุรกิจปกติของบริษทั และราคาท่ีซ้ือจากกรรมการและญาติสนิทของกรรมการ

ก็เป็นราคาเดียวกนักบัท่ีรับซ้ือจากชาวไร่ออ้ยรายอ่ืน ๆ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การให้เงินเก๊ียวและการซ้ือออ้ยเป็นการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจโรงงานนํ้าตาล ซ่ึงราคาและ

เง่ือนไขท่ีเป็นไปตามท่ีตกลงกบับุคคลทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 

- เงินกูย้มืตน้งวด 29,479,417 
 กูย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด 
 รวมเงินกูย้มืทั้งส้ิน 

5,173,953 
34,653,370 

 จ่ายชาํระระหวา่งงวด 18,233,558 
 ลูกหน้ีเงินเก๊ียวคงเหลือ 
- มูลค่าออ้ยท่ีซ้ือ 
- มูลค่าปุ๋ ยและปัจจยัการผลิตท่ีจาํหน่าย 

16,419,812 
11,709,704 

7,549,657 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่า (บาท) เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 
5.กรรมการ 6 ท่าน คือ  

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ
นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 

ลูกหน้ีการคา้/ลูกหน้ีอ่ืน 490,458 
 

- ลูกหน้ีค่าหุ้น บริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- เ น่ือง จาก มี ก ารจัดตั้ งบ ริษัทย่อ ยแ ห่ ง ใ ห ม่ ข องก ลุ่ มบริษัทฯ  ทั้ ง น้ี  ก า ร เ รีย ก ชําร ะค่ า หุ้ น  
เป็นการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจทัว่ไป ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบับุคคลทัว่ไป 
 

6. กรรมการ 4  คน คือ 
    นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 

เจา้หน้ือ่ืน 103,499 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีกรรมการเป็นเจา้หน้ีอ่ืนคงคา้ง 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามการดาํเนินงานปกติของธุรกิจ โดยอตัราการจ่ายผลตอบแทน
ไดพิ้จารณาอยา่งสมเหตุสมผล 

7.  บจ. บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์มินลั 
โลจิสติกส์ (“BRS”) 

บริษทัวา่จา้งบจ บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์มินลั โลจิสติกส์
ในการขนส่งสินคา้ให้กบับริษทั 

 -  บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งส่งสินคา้ของบริษทัไปให้กบัลูกคา้ จึงไดว้า่จา้ง BRS ส่งสินคา้ให้กบับริษทั 
-  เพ่ือความสะดวกในการดูแลการขนส่งสินคา้ของบริษทั จึงให้ BRS เช่าพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของบริษทั

เป็นสาํนกังาน โดยมีการคิดอตัราค่าเช่าใกลเ้คียงราคาอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ีในอาคารเดียวกนั 
-  สาํหรับรายไดค้่าปรับนํ้าตาลหายจะคิดจากปริมาณนํ้ าตาลท่ีสูญเสียไประหว่างขนส่งโดยคิดในราคา

กิโลกรัมละ 20 บาท โดยบริษทัตอ้งบนัทึกนํ้าตาลท่ีสูญเสียระหวา่งขนส่งเป็นการขายนํ้ าตาลในราคา
ขายปลีกซ่ึงเท่ากบั 19 บาทต่อกิโลกรัม และในส่วนท่ีเหลืออีก 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นค่าใช้จ่ายท่ี
ประมาณการให้ชดเชยการดาํเนินงานดา้นเอกสารต่าง ๆ  

- เน่ืองจากธุรกิจของ บจ. บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล คือ ธุรกิจขนส่งทางรถไฟ และโกดังซ่ึงมี 
ความเส่ียงสูงเน่ืองจากสญัญาเช่าเป็นสัญญาระยะสั้น หากยกเลิกสัญญา สินทรัพยท์ั้งหมดจะตกเป็น
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นอกจากน้ีการขนส่งและการใช้โกดงัสําหรับเก็บของกลุ่มบริษทั  
ไม่จาํเป็นตอ้งใช้ BRS เท่านั้น นอกจากน้ี BRS สามารถดาํเนินธุรกิจเองได้โดยไม่ตอ้งพ่ึง BRR 
ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงไม่นาํ BRS เขา้มาในกลุ่ม BRR 

- สาํหรับการว่าจา้ง BRS ในอนาคตจะดาํเนินการให้มีการเสนอและเปรียบเทียบราคาจากผูรั้บจา้ง  
ไม่น้อยกว่า 4 ราย และต้องรายงานผลการเปรียบเทียบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
นอกจากน้ีบริษทัจะไม่ว่าจา้ง BRS ขนส่งนํ้ าตาลเกินกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณนํ้ าตาลส่งออกของ
บริษทั 

 

- ค่าเช่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต 
-     ค่าจา้งและบริการ                                                                                        

35,000 
23,000 

- รายได ้
 

-180,000 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่า (บาท) เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  บริษทัไม่ได้นํา BRS เขา้มารวมในกลุ่มบริษทั เน่ืองจากธุรกิจของ BRS มีความไม่แน่นอนสูง  

ซ่ึงการไม่นาํ BRS เขา้มาร่วมอยูใ่นกลุ่มเป็นการลดความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
- การว่าจา้งบุคคลอ่ืนให้ขนส่งสินคา้เป็นกิจกรรมปกติของบริษทั และมีความจาํเป็นทางธุรกิจ ราคา

วา่จา้ง BRS ก็เป็นราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัการวา่จา้งบุคคลอ่ืน 
-  สําหรับการให้เช่าพ้ืนท่ีนั้ นก็เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษทัอัตราค่าเช่าเป็นราคาท่ี

เทียบเคียงไดก้บัราคาค่าเช่าในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
8. กรรมการ  1 ท่าน คือ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

การเช่าทรัพยสิ์น 
1.บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 20424 เลขท่ี 134 จาํนวน 6 ไร่ 69 ตารางวา 
จากกรรมการของบริษทั  ค่าเช่า 24,690 บาท/ปี 
(4,000 บาทต่อไร่/ปี) 
2.บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 8473 เลขท่ีดิน 100 จาํนวน 13 ไร่ 3 งาน 42 
ตารางวา จากกรรมการของบริษทั  ค่าเช่า 55,420 บาท/ปี
(4,000 บาทต่อไร่/ปี) 
3.บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 20422 เลขท่ีดิน 132 จาํนวน 10 ไร่ 26  
ตารางวา จากกรรมการของบริษทั  ค่าเช่า 40,260 บาท/ปี
(4,000 บาทต่อไร่/ปี) 

 
 
 

120,370 

- บริษทั บุรีรัมยพ์ลังงาน จาํกดั ได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินระยะเวลา  25   ปี เพ่ือใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
จากกากออ้ย ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ าตาลโดยมีราคาค่าเช่าอยูท่ี่ 10 บาทต่อตารางวาต่อปี 
โดยจ่ายชาํระ 2 คร้ังต่อปี ในปี 2558 บริษทัมีการจ่ายชาํระค่าเช่าในเดือนมกราคม และไดบ้นัทึกเป็น
ค่าเช่าของคร่ึงปีหลังท่ีจ่ายชําระล่วงหน้าในเดือนมิถุนายนเป็นค่าใช้จ่ายในงวดหกเดือนแรก 
ปี 2558 แลว้ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การเช่าท่ีดินระยะยาวเพ่ือใช้สาํหรับก่อสร้างโรงงานถือเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ โดยอตัรา
ค่าเช่านั้นก็ใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเช่าท่ีดินในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

9. บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดด้ิง    
จาํกดั 

รายการกบับริษทั 
- รายไดจ้ากการขาย 
- ลูกหน้ีการคา้ 
- เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 

 
           514,236,803 

69,828,957 
151,741,469 

- บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดด้ิง จาํกัด ได้ทาํสัญญาซ้ือขายกากนํ้ าตาลโดยมีเง่ือนไขในการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้ก่อนการส่งมอบ 50% ของสญัญาซ้ือขายและราคาขายเทียบเท่ากบัลูกคา้ทัว่ไปของบริษทั  
- บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดด้ิง จาํกดั ไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้ าตาลทรายดิบเทกอง โดยมีเง่ือนไขชาํระ 
ค่าสินคา้ล่วงหนา้ 50%  ของสญัญาซ้ือขายและราคาขายเทียบเท่ากบัลูกคา้ทัว่ไปของบริษทั 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การขายกากนํ้ าตาลเป็นการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจโรงงานนํ้ าตาล ในราคาและเง่ือนไข 

ท่ีเป็นไปตามท่ีตกลงกบับุคคลทัว่ไป 
 

 

หมายเหตุ : ผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลรายการระหวา่งกนัยอ้นหลงัเพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.buriramsugar.com  หวัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์”    
                   >> เลือก “เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด”  >> เลือก “รายงานประจาํปี และแบบฟอร์ม 56-1”
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มาตรการการท ารายการระหว่างกนั 

 กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินคา้ วตัถุดิบ ใหบ้ริการ หรือใหเ้งินสนบัสนุนการปลูกออ้ย  )เงินเก๊ียว (
เป็นตน้ บริษทัหรือบริษทัยอ่ยสามารถทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได ้หากธุรกรรมดงักล่าวนั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมี
เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในลกัษณะท่ีวิญํูชนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะจัดสรุปรายการดังกล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสท่ีเกิดรายการ 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการทาํธุรกรรมประเภทเงินเก๊ียวกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใหมี้การควบคุมดูแลดงัน้ี 

1. การกาํหนดขอบเขตอาํนาจอนุมติั 
2. การสอบทานรายการท่ีเกิดข้ึน 

การก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมตั ิ
ลกัษณะเงินเก๊ียวเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิต ได้แก่ ค่าปลูก ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีการเกษตร ค่าเช่าท่ีดิน ค่าออ้ย  

ค่าระบบนํ้ าหยด ค่าท่ีดินเพ่ือการปลูกออ้ย ค่าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร รถไถ รถตดัออ้ย และรถบรรทุก เป็นตน้ 

ผูบ้ริหารจะไม่มีอาํนาจอนุมติัเงินเก๊ียวท่ีไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือสนบัสนุนการปลูกออ้ย โดยท่ีการซ้ือออ้ยไม่นบัเป็นการสนบัสนุน
การปลูก การใหเ้งินเก๊ียวท่ีนอกเหนือเป็นค่าใชจ่้ายหรือสนบัสนุนการปลูกออ้ย จะตอ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยข้ึนอยูก่บัขนาดของรายการ โดยนาํหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศ 
ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบั 

การสอบทานรายการทีเ่กดิขึน้ 
ผูต้รวจสอบภายในจะดาํเนินการตรวจสอบรายการโดย 
1. ตรวจสอบความครบถว้นของรายการโดยใหน้าํรายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เปรียบเทียบกบับญัชีเงินเก๊ียวรายบุคคล 
2. นาํรายช่ือท่ีตรวจพบไปตรวจสอบว่า การเบิกเงินเก๊ียวมีลกัษณะรายการ เอกสารประกอบ ราคา เง่ือนไข และขั้นตอน 

การอนุมติัตามนโยบายของบริษทัหรือไม่ 
3. จดัทาํสรุปผลการตรวจสอบนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

สําหรับการทาํรายการว่าจา้งขนส่งนํ้ าตาลกบับริษทั บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัลโลจิสติกส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแยง้ กาํหนดใหมี้การดาํเนินการดงัน้ี 
 

1. จดัใหมี้การเสนอราคาจากผูใ้หบ้ริการไม่นอ้ยกวา่ 4 ราย 
2. ตอ้งมีการกาํหนดขอบเขตของการใหบ้ริการท่ีชดัเจน เช่น สถานท่ีตน้ทางปลายทาง ปีการผลิต หรือบริการเสริมอ่ืน เป็นตน้ 
3. จดัใหมี้การทาํสญัญาท่ีระบุราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีชดัเจน 
4. ให้สรุปเหตุผลในการเลือกผูใ้ห้บริการแต่ละราย เปรียบเทียบกับผูท่ี้ไม่ได้รับเลือกเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบ 

 กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ บริษทักาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณา
และให้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ  
ว่าเป็นไปตามลกัษณะการคา้ขายปกติในตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคา
ยติุธรรมและมีความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี การเขา้ทาํรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ ระหว่างบริษทัหรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
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ทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณา
รายการดังกล่าว บริษทัจะจดัให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดงักล่าว เพ่ือใชใ้นการประกอบการตดัสินใจของ
คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

 ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บังคับ 
ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือคณะกรรมการกาํกบั     ตลาดทุน นอกจากน้ี บริษทัจะมีการเปิดเผย
ขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามสารสนเทศต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

 บริษทัหรือบริษทัยอ่ยคาดวา่ในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ 
ไดแ้ก่ การรับซ้ือออ้ย และการให้เงินสนับสนุนการปลูกออ้ย เป็นตน้ โดยมีการกาํหนดนโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน 
ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสมในลกัษณะท่ีวิญํูชนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรอง
ทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทั
เป็นสาํคญั รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นในการทาํรายการดงักล่าว 

 การคํ้ าประกนัตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษทัหรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะคงมีอยู่ต่อไป 
เน่ืองจากความจาํเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใชซ้ื้อวตัถุดิบและให้เงินสนับสนุนการปลูกออ้ยกบัเกษตรกร 
และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชยใ์นการใหสิ้นเช่ือธุรกิจ โดยท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยจะ
ไม่มีค่าใชจ่้ายจากการรับการคํ้าประกนัดงักล่าว  

 การกูย้มืเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะเกิดข้ึนตามความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทัจะให้มีการจดัทาํสัญญา
กูย้มืเงิน และกาํหนดเง่ือนไขท่ีชดัเจน โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั นอกจากน้ี   บริษทัหรือบริษทัย่อยไม่มีนโยบาย
ให้เงินกู้ยืม และ/หรือ การคํ้าประกันหน้ีใด ๆ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนการปลูกออ้ยใหก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ทั้งน้ีรายการระหว่างกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทั
จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลอดจนถึงการปฏิบติั ตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การทาํรายการ
เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตรวจสอบโดยนายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 4174 และงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ตรวจสอบโดยนายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11251 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดใ้ห้
ความเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทันั้นถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ  

 ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ในระยะ 3 ปี 
ท่ีผา่นมา ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560, 2561 และ 2562 ซ่ึงเป็นงบการเงินรวมประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย จ านวน 10 แห่ง 
ตามตารางดา้นล่าง 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
       (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 229.07 2.48                      179.13                  1.74                        40.61                  0.43

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 255.56 2.77                      360.41                  3.51                      388.69                  4.12

ลูกหน้ีชาวไร่สุทธิ 868.43 9.41                      598.55                  5.82                      210.62                  2.23

รายไดค้า้งรับ - ส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย                      301.51                  2.93                      325.52                  3.45

สินคา้คงเหลือ 1060.77 11.49                   1,337.51                13.02                      911.95                  9.67

ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่

      ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16.75 0.18                        58.48                  0.57                        65.31                  0.69

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,655.50 28.76                   2,970.52                28.91                   2,070.13                21.95

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                     -                       -   

ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน                        27.11                  0.26                        31.12                  0.33

รายไดค้า้งรับไม่หมุนเวียน - ส านกังานกองทุนออ้ย                      148.08                  1.44                      158.76                  1.68

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 2.14 0.02                          2.05                  0.02                          1.41                  0.01

เงินลงทุนในบริษทัร่วม             1,227.13 13.29                   1,208.11                11.76                   1,111.34                11.79

เงินกูร้ะยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่-สุทธิ 308.24 3.34                      272.94                  2.66                      193.26                  2.05

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน                          3.97                  0.04                          3.97                  0.04

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 4,810.70 52.1                   5,432.15                52.86                   5,674.84                60.18

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 26.23 0.28                        31.09                  0.30                        31.06                  0.33

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 194.43 2.11                      162.60                  1.58                      126.61                  1.34

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8.37 0.09                        17.60                  0.17                        26.75                  0.28

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,577.24 71.24 7,305.71                71.09 7,359.12                78.05

รวมสินทรัพย์ 9,232.74 100 10,276.23              100.00 9,429.25              100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2560 (งบรวม) ปี 2561 (งบรวม)

224.92 2.44                      134.93                  1.31

ปี 2562 (งบรวม)

                     127.43                  1.35
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       (หน่วย : ลา้นบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี                        -                            0.34                  0.00                              -                       -   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 716.12 7.76                      817.89                  7.96                      839.19                  8.90

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,136.30 12.31                   2,617.91                25.48                   2,611.88                27.70

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัร่วม

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระ

ภายใน 1 ปี
10.87 0.12                        10.89                  0.11                          7.18                  0.08

หุ้นกู้                        -   0                              -                       -                                -                       -   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0 0                              -                       -                                -                       -   

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30.89 0.33                          6.46                  0.06                          4.67                  0.05

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  24.53 0.27                        14.42                  0.14                          9.83                  0.10

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,549.41 27.61                   4,062.06                39.53                   3,988.02                42.29

หนี้สินไม่หมุนเวียน                              -                       -   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 805.27 8.72                      487.79                  4.75                      488.47                  5.18

เงินกูย้ืมะยะยาวจากบริษทัร่วม-สุทธิจากส่วนท่ีครบ

ก าหนดช าระภายใน 1 ปี
            3,356.80 36.36                   3,177.32                30.92                   3,024.41                32.07

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนด

ช าระภายใน 1 ปี
14.43 0.16                        10.50                  0.10                          8.67                  0.09

หุ้นกู้                        -                                -                       -                                -                       -   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ                        -                                -                       -                                -                       -   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งหรือ

เกษียณอายุ
34.29 0.37                        38.04                  0.37                        56.74                  0.60

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                        -                                -                       -                                -                       -   

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,210.79 45.61                   3,713.65                36.14                   3,578.30                37.95

รวมหนี้สิน 6,760.20 73.22                   7,775.72                75.67                   7,566.32                80.24

                     202.51                  1.97

                         7.50                  0.070.08

172.59 1.87

450.39 4.88                      384.14                  3.74

ปี 2560 (งบรวม) ปี 2561 (งบรวม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2562 (งบรวม)

                     295.99                  3.14

                     211.24                  2.24

                         8.04                  0.097.72
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จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น                              -                       -                                -                       -   

 ทุนเรือนหุ้น                              -                       -                                -                       -   

 ทุนจดทะเบียน 812.1 8.8                      812.10                  7.90                     -   

 ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 812.1 8.8                      812.10                  7.90                      812.10                  8.61

 ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 954.67 10.34                      954.67                  9.29                      954.67                10.12

 ก าไร (ขาดทุน) สะสม                              -                       -                                -                       -   

  จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 51.77 0.56                        56.60                  0.55                        56.60                  0.60

  ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 652.55 7.07                      675.70                  6.58                        38.25                  0.41

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 0.1                          0.06                  0.00                              -                       -   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1.33 0.01                          1.38                  0.01                          1.32                  0.01

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,472.52 2,500.51                24.33 1,862.93                19.76

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,232.74 100 10,276.23                   100 9,429.25                   100

ปี 2560 (งบรวม) ปี 2561 (งบรวม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2562 (งบรวม)

       (หน่วย : ลา้นบาท) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
         (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  ** ก าไรต่อหุน้ค านวณโดยก าไรสุทธิส าหรับปีเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่หารดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  

ณ วนัส้ินปี 
 
 
  

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,740.44 97.37                   5,555.97                95.06                   4,985.16                97.43

รายไดอ่ื้น 155.31 2.63                      288.84                  4.94                      131.48                  2.57

รวมรายได้ 5,895.75 100                   5,844.81                   100                   5,116.64                   100

ค่าใช้จ่าย                     -                       -   

ตน้ทุนขายสินคา้และให้บริการ 4,428.22 75.11                   4,508.87                77.14                   4,469.21                87.35

คา่ใชจ่้ายในการขาย 193.67 3.28                      321.61                  5.50                      304.18                  5.94

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 411.05 6.97                      388.31                  6.64                      501.31                  9.80

รวมค่าใช้จ่าย 5,032.94 85.37                   5,218.79                89.29                   5,274.70              103.09

ตน้ทุนทางการเงิน 283.78 4.81                      385.99                  6.60                      384.00                  7.50

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                  32.42 0.55                        71.85                  1.23                        63.78                  1.25

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 611.45 9.64                      311.88                  5.34 -                    478.28 -               9.35

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 86.03 1.46                        40.21                  0.69                        33.49                  0.65

ก าไร (ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 525.41 8.91                      271.67                  4.65 -                    511.77 -             10.00

ก าไรจากการวัดมูลค่าเงนิลงทุนเผื่อขาย,สุทธิทางภาษี 0.11 0 -                        0.07 -               0.00 -                        0.06 -               0.00

ก าไร(ขาดทุน)จาการประมาณการ

ตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยั

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จส าหรับปี 516.8 8.77                      271.60                  4.65 -                    515.76 -             10.08

การแบ่งปันก าไร                              -                       -                                -                       -   

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 524.73 8.9                      271.62                  4.65 -                    511.71 -             10.00

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ก าไรต่อหุ้น (บาท)** 0.33

(ตรวจสอบ)

                             -                       -   

                         0.05                  0.00

ปี 2561 (งบรวม)

-8.73 0.15

0.69 0.01

0.65

ปี 2560 (งบรวม)

(ตรวจสอบ)

ปี 2562 (งบรวม)

(ตรวจสอบ)

-                        3.93 -               0.08

-                        0.06 -               0.00

-0.63
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งบกระแสเงินสด 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ

611.45                311.88 -           478.28

259.1                289.56              344.22

-100.75 -                82.89 -             59.30

-0.15 -                  0.20 -               0.20

5.38 -                  5.95                  4.62

-0.34                  12.27 -               7.62

0                        -                  98.42

- (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย -               0.15

0.78 -                  1.58                  1.57

25.89                  11.16                30.63

0                        -                       -   

283.78                385.99              384.00

-32.42 -                71.85 -             63.78

3.79                    5.13                18.63

1056.51                853.53              272.75

-37.15 -              103.55 -             27.76

-              301.51 -             24.01

112.84                274.51              382.80

-478.8 -              289.01              433.17

31.49 -                25.42 -               6.82

-                27.11 -               4.01

0 -              148.08 -             10.68

9.23 -                  9.23 -               9.14

67.96                  92.21                18.84

8.78 -                10.12 -               4.58

-5.28 -                  1.60 -               3.92

-0.85                        -                       -   

764.73                304.63           1,016.63

               12.18

-56.3 -                49.10 -             10.40

-238.12 -              376.29 -           381.57

470.31 -              120.76              636.84เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน

 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้

รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

จากกจิกรรมด าเนินงาน

กระแสเงนิสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน

-  คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย

-  ดอกเบ้ียรับ

- เงินปันผลรับ

- คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ

-  ตน้ทุนทางการเงิน

- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

-  คา่ใชจ่้ายตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ

- คา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ

-คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

- (ก าไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์

- ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์

- ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน

- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

เงนิสดได้มาจากการด าเนินงาน

- ภาษีเงินได้

- ตน้ทุนทางการเงิน

- ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน

- ลูกหน้ีอ่ืน – ส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

- รับคืนภาษเีงนิได้

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

- รายไดค้า้งรับ - ส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย

- ลูกหน้ีชาวไร่

- สินคา้คงเหลือ

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ

100.75                  82.89                59.30

0.15                  91.08                65.91

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม                94.85

-1194.71                        -                       -   

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย                  0.72

128.03                226.45              123.39

-282.4 -              101.16 -             36.21

-                  3.97                     -   

2.92                    2.70                  0.31

-399.25 -              907.20 -           692.67

-3.44 -                11.71 -             18.98

-1647.95 -              620.92 -           403.39

-573.95             1,481.95 -               6.38

289                        -                299.63

         3,539.75                        -                       -   

                    -                          -                       -   

-925.22 -              383.72 -           387.09

-10.36 -              149.55 -           144.18

-850                        -                       -   

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ -10.97 -                13.16 -             12.15

                   0.00

                       -                       -   

                       -                       -   

-136.89 -              243.78 -           121.78

1321.36                691.74 -           371.96

143.72 -                49.94 -           138.51

85.34                229.07              179.13

229.07                179.13                40.61

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินปี

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

เงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากริษทัร่วม

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัร่วม

เงินสดจ่ายช าระหุ้นกู้

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีคา่หุ้น

เงินกูย้ืมกรรมการเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

จ่ายเงินปันผล

ดอกเบ้ียรับ

เงินปันผลรับ

เงินลงทุนในบริษทัร่วม

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่

เงินสดจ่ายจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินอาคารและอุปกรณ์

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
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อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
 
 
 
 

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562

1.04             0.73             0.52             

0.63             0.40             0.29             

0.14             0.04-             0.16             

22.36           17.48           12.99           

16.10           20.60           27.71           

5.39             3.76             3.97             

66.76           95.74           90.60           

              6.72               5.88               5.39

53.59           61.24           66.74           

29.27           55.10           51.57           

            22.86             18.85             10.35

            20.11             17.77               5.01

              2.63               4.94               2.57

            40.74 -           12.23           254.80

อตัราก าไรสุทธิ (%)               8.91               4.65 -          10.00

ก าไรสุทธิต่อหุ้น               0.65               0.33 -            0.63

เงินปันผลต่อหุ้น               0.45               0.30               0.15

            23.02             10.86             23.46

              6.38               2.81               5.19

            16.46             10.96               3.02

              0.72               0.60               0.52

              2.73               3.11               4.06

              4.02               2.48               3.84

              0.20 -             0.07               1.73

            69.23             45.45               0.24อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%)

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า)

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)

Cash Cycle (วนั)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)

อตัราก าไรขั้นตน้ (%)

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)

อตัราก าไรอ่ืน

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%)

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า)

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั)

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 ในระหวา่งปี 2562 การเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานท่ีผา่นมามีรายละเอียดดงัน้ี 

 ปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยรวมถึงจ านวนชาวไร่ท่ีขายออ้ยใหก้บับริษทัใกลเ้คียงกบัปีก่อน เน่ืองมาจากนโยบายของ
กลุ่มบริษทัท่ีเนน้การส่งเสริมชาวไร่ออ้ยในพ้ืนท่ีบริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูง มีคุณภาพดี และมีการพฒันาระบบ
บริหารจดัการ เพ่ือความมัน่คงของผลผลิตและผลก าไรของชาวไร่ และเพื่อใหก้ลุ่มบริษทัสามารถผลิตน ้ าตาลไดเ้พ่ิมมากข้ึน  

 ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีผลก าไร 525.41 ลา้นบาท และ 271.67 ลา้นบาทตามล าดบั 
และในปี 2562 มีผลขาดทุนจ านวน 511.77 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นปริมาณและราคาน ้ าตาล เน่ืองจากรายไดห้ลกั
ของกลุ่มบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจากการจ าหน่ายน ้ าตาล ประมาณร้อยละ 72  ถึงร้อยละ 83 ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาล
เป็นรายไดส่้งออกน ้ าตาลไปยงัตลาดโลก กลุ่มบริษทัฯ จึงไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้ าตาลตลาดโลก ท่ีมี 
การปรับตวัเพ่ิมข้ึนในช่วงตน้ปี 2560 อยูท่ี่ประมาณ 20 เซนต์ต่อปอนด์ แต่ในปี 2561 ไดป้รับลดลงอยา่งรวดเร็ว อยูท่ี่ 14-17 
เซนต์ต่อปอนด์ แม้ว่าในปี 2561 บริษัทจะมีปริมาณขายน ้ าตาลเพ่ิมข้ึนมาก แต่ด้วยราคาขายท่ีลดลงท าให้รายได้จาก 
การจ าหน่ายน ้ าตาลลดงลงไปดว้ย แต่บริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าและปุ๋ยเพ่ิมข้ึน ชดเชยรายไดจ้ากการจ าหน่าย
น ้ าตาลท่ีลดลง จึงท าใหภ้าพรวมของรายไดล้ดลงจากปีก่อนไม่มากนกั และในปี 2562 นั้น ราคาน ้ าตาลทรายในตลาดโลกยงัคง
ปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ มีปริมาณน ้ าตาลส่งออกน้อยกว่าปีก่อน และยงัไดรั้บผลกระทบจากการแข็งค่าของ 
เงินบาทอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีผลกระทบดา้นตน้ทุนและค่าใชจ่้าย จากการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑเ์งินน าส่งกองทุนออ้ยและ
น ้ าตาล โดยตอ้งน าส่ง 20 บาทต่อตนัออ้ย มีผลตั้งแต่มกราคม 2560 ซ่ึงบริษทัรับรู้ในงบการเงินปีปัจจุบนัทั้งจ านวน การเร่ิม
เปิดด าเนินงานระบบ Sugar Refinery เป็นปีแรก และการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดินและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากชะลอ 
การจดัตั้งโรงงานน ้ าตาลแห่งใหม่ 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560,  2561 และ 2562 เท่ากบั 9,232.74 ลา้นบาท 10,276.23 ลา้นบาท และ 9,429.25 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วม ในปี 2561 เกิดจากการรับรู้รายไดค้า้งรับจากส านักงานกองทุนออ้ยและ
น ้ าตาลทราย ซ่ึงเป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัจะได้รับจากกองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย เน่ืองจากในฤดูการผลิต 2560/2561 ราคาออ้ย 
ขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขั้นสุดทา้ยจะต ่ากวา่ขั้นตน้ ตามพระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย 
พ.ศ. 2527 มาตรา 56 ก าหนดให้กองทุนออ้ยและน ้ าตาลทรายจ่ายชดเชยส่วนของค่าออ้ยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและ
จ าหน่ายน ้ าตาลทรายให้กบับริษทัฯ เท่ากับส่วนต่างดังกล่าว และแมว้่าในปี 2562 จะมีการรับรู้รายได้คา้งรับน้ีเช่นกัน แต่มี
จ านวนเงินลดลง จากผลผลิตปี 2561/2562 ท่ีลดลง และกลุ่มบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงวิธีการให้เงินกู้ยืมแก่ชาวไร่ 
ในบางส่วน จากท่ีเป็นการใหกู้ย้มืโดยบริษทั เป็นการใหธ้นาคารเป็นผูป้ล่อยกู ้และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้ าประกนั จึงท า
ใหลู้กหน้ีชาวไร่มียอดคงคา้งลดลงไปอยา่งมาก 

  หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560,  2561 และ 2562 เท่ากบั 6,760.20 ลา้นบาท 7,775.72 ลา้นบาท และ 7,566.32  
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวมส่วนใหญ่ เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
เพราะจ านวนชาวไร่เพ่ิมข้ึน และการขยายการลงทุนทั้งโรงงานน ้ าตาล และโรงงานบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย ส่งผลให้ตอ้งกูย้ืม
มาเพื่อการลงทุนดงักล่าว   

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560,  2561 และ 2562 เท่ากบั 2,472.54 ลา้นบาท 2,500.51 ลา้นบาท 
และ 1,862.93 ลา้นบาท  ตามล าดบัโดยในปี 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง เน่ืองจากในปีปัจจุบนัมีผลการด าเนินงานขาดทุน   
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 เน่ืองจากในปี 2562 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หลายฉบับท่ีจะมีผลบังคบัใช้ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

14.2 วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ก. รายได้ 

  

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายและให้บริการ 

1.1 รายได้จากการขายน า้ตาลและกากน า้ตาล 

1.1.1 น า้ตาล 
รายไดจ้ากการขายน ้าตาลในประเทศ 1,144.94 19.42 658.77 11.27 1,016.73 19.87 
รายไดจ้ากการขายน ้าตาลในต่างประเทศ 3,121.66 52.95 3,207.49  54.88  2,567.76 50.18 

รวมรายไดจ้ากการขายน ้าตาล 4,266.60 72.37  3,866.26   66.15  3,584.49 70.06 
1.1.2 กากน ้าตาล 437.44 7.42 499.28  8.54  402.74 7.87 
รวมรายได้จากการขายน า้ตาลทรายและกากน า้ตาล 4,704.04 79.79  4,365.54   74.69  3,987.27 77.90 

1.2 รายได้จากจากธุรกจิเกีย่วเน่ืองอืน่ ๆ 
1.2.1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 492.14 8.35 556.57  9.52  478.58 9.35 
1.2.2 รายไดจ้ากการขายปุ๋ย 335.51 5.69  370.70   6.34  315.97 6.18 
1.2.3 รายไดจ้ากการขายและบริการอ่ืน ๆ 208.75 3.54 263.16  4.50  203.37 3.97 
รวมรายได้จากธุรกจิเกีย่วเน่ืองอืน่ ๆ 1,036.40 17.58  1,190.43   20.37  997.93 19.50 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 5,740.44 97.37  5,555.97   95.06  4,985.15 97.43 

2. รายได้อืน่ ๆ 151.72 2.57  253.05   4.33  123.27 2.41 

3. ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 3.59 0.06  35.79   0.61  8.21 0.16 

รายได้รวม 5,895.76 100.00  5,844.81   100.00  5,116.63 100 

รายได้จากการขายและให้บริการ  

 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 
5,740.44 ลา้นบาท 5,555.97 ลา้นบาท และ 4,985.15 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงในปี 2561 มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายและให้บริการลดลง 
184.47 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.21 เน่ืองจากความผนัผวนของราคาน ้ าตาลตลาดโลก ท่ีมีการปรับตวัลดลง แมว้า่ในปี 2561 บริษทั
จะมีปริมาณขายน ้ าตาลเพ่ิมข้ึนมาก แต่ดว้ยราคาขายท่ีลดลง ท าให้รายไดจ้ากการขายน ้ าตาลลดงลงไปดว้ย แต่บริษทัมีรายไดจ้าก 
การขายไฟฟ้าและปุ๋ยเพ่ิมข้ึน ชดเชยรายได้จากการขายน ้ าตาลท่ีลดลง จึงท าให้ภาพรวมของรายได้ลดลงจากปีก่อนไม่มากนัก  
และในปี 2562 มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายและให้บริการลดลง 570.82 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 10.27 เน่ืองจากปริมาณน ้ าตาล
ส่งออกลดลงจากผลผลิตท่ีลดลงตามปริมาณออ้ย ราคาน ้ าตาลทรายในตลาดโลกยงัคงปรับลดลงอยา่งต่อเน่ือง และผลกระทบ
จากการแขง็ค่าของเงินบาท 

1.1 รายได้จากการขายน า้ตาลและกากน า้ตาล 

รายไดจ้ากการขายน ้ าตาลทรายและกากน ้ าตาลถือเป็นรายไดห้ลกัของบริษทั โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ถึง
ร้อยละ 80  ของรายไดร้วมทั้งหมด  
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ตารางแสดงราคาเฉล่ียและปริมาณของน ้ าตาลทรายและกากน ้ าตาลท่ีบริษทัจ าหน่าย 

 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

  2560 2561 2562 

 ราคาเฉลีย่ต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน 
น า้ตาลในประเทศ    

น ้าตาลทรายขาวสีร า 19,143 17,146 15,336 

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ - - 14,439 

น ้าตาลทรายดิบ - - 8,646 

น า้ตาลส่งออก    

น ้าตาลทรายขาวสีร า 19,057  -    9,480 

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ   10,077 

น ้าตาลทรายดิบ 16,727 10,597 9,728 

กากน ้าตาล 4,464 3,750 2,962 

ปริมาณน า้ตาลที่จ าหน่าย พนัตัน พนัตัน พนัตัน 
น า้ตาลในประเทศ    

น ้าตาลทรายขาวสีร า 59.81              38.42  36.76 

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ - - 13.57 

น ้าตาลทรายดิบ - - 30.00 

น า้ตาลส่งออก    

น ้าตาลทรายขาวสีร า 0.35                   -    2.15 

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ - - 18.72 

น ้าตาลทรายดิบ 186.23 302.68 248.79 

กากน ้าตาล 98.00 133.12 135.95 

1.1.1  รายได้จากการขายน า้ตาล 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายน ้ าตาล ลดลงจากปี 2560 เท่ากบั 
400.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.38 เน่ืองจากความผนัผวนของราคาน ้ าตาลตลาดโลก ท่ีมีการปรับตวัลดลง แมว้า่ในปี 
2561 บริษทัจะมีปริมาณขายน ้ าตาลเพ่ิมข้ึนมาก แต่ด้วยราคาขายท่ีลดลง ท าให้รายได้จากการขายน ้ าตาลลดงลงไปด้วย  
แต่บริษทัมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและปุ๋ยเพ่ิมข้ึน ชดเชยรายไดจ้ากการขายน ้ าตาลท่ีลดลง จึงท าให้ภาพรวมของรายไดล้ดลง
จากปีก่อนไม่มากนกั และในปี 2562 มีรายไดจ้ากการขายน ้ าตาลลดลง 281.77 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 7.29 เน่ืองจากปริมาณ
น ้ าตาลส่งออกลดลงจากผลผลิตท่ีลดลงตามปริมาณออ้ย ราคาน ้ าตาลทรายในตลาดโลกยงัคงปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง  
และผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงินบาท 

1.1.2  รายได้จากการขายกากน า้ตาล 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายกากน ้ าตาล 499.28 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัปี 2560 เท่ากบั 61.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.14 เน่ืองจากปริมาณขายเพ่ิมข้ึนตามการผลิต
น ้ าตาลท่ีเพ่ิมข้ึน แมว้า่ราคาขายต่อหน่วยจะลดลง 766 บาทต่อตนั  

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกากน ้ าตาล 402.74 ลา้นบาท ลดลง
จากงวดเดียวกนัปี 2561 เท่ากบั 96.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.34 เน่ืองจากราคาขายต่อหน่วยลดงลง 788 บาทต่อตนั 
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1.2 รายได้จากธุรกจิเกีย่วเนื่องอืน่ ๆ 

1.2.1  รายได้จากการขายไฟฟ้า 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเป็นไปตามการเพ่ิมข้ึนและลดลงของปริมาณการขายไฟฟ้า ซ่ึงในปี 2560, 2561 
และ 2562 กลุ่มบริษทัมีปริมาณขายไฟฟ้า 109 ลา้นกิโลวตัต ์122 ลา้นกิโลวตัต ์และ 105 ลา้นกิโลวตัต ์ตามล าดบั โดยราคาขาย
ไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วยในแต่ละปีเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก ไม่มีผลต่อรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนหรือลดลง  

1.2.2  รายได้จากการขายปุ๋ ย 

  กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการจ าหน่ายปุ๋ยในลกัษณะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมชาวไร่ออ้ย เพ่ือให้
ชาวไร่ออ้ยสามารถปลูกออ้ยเพ่ือมาจ าหน่ายใหก้บักลุ่มบริษทัได ้และเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดา้นวตัถุดิบของกลุ่มบริษทั  

 ส าหรับในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยเท่ากบั 335.51 ลา้นบาท 
370.70 ลา้นบาท และ 315.97 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากแผนการส่งเสริมชาวไร่ เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตออ้ย
เพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการของบริษทั อยา่งไรก็ตาม ปี 2562 ยอดขายลดลงจากปัญหาภยัแลง้ท่ีส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก 

1.2.3  รายได้จากการขายและบริการอืน่ ๆ 

 รายไดจ้ากการขายและบริการอ่ืน ๆ ส่วนหลกัประกอบดว้ยการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากการปลูก
ออ้ย เช่น กากออ้ย และจ าหน่ายวสัดุส่งเสริมเพ่ือการปลูกออ้ยของชาวไร่ เช่น น ้ ามนัดีเซล ส าหรับใชใ้นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
ยาปราบศตัรูพืช และรายไดค้่าบริการตดัออ้ย เป็นตน้  

1.3 รายได้อืน่ ๆ 

  รายไดอ่ื้น ๆ ของบริษทัส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560,  2561 และ 2562 บริษทัมีรายไดอ่ื้น ๆ 
จ านวน 151.72 ลา้นบาท 253.05 ลา้นบาท และ 123.27 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดอ่ื้น ๆ โดยหลกัประกอบดว้ย ก าไรจาก 
การจ าหน่ายสินทรัพย ์หน้ีสูญไดรั้บคืน และดอกเบ้ียรับ เป็นตน้  

 ในปี 2561 และ 2562 บริษทัรับรู้รายไดค้่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย จ านวน 148 ลา้นบาท และ 55 
ลา้นบาท ตามล าดบั  เน่ืองจากในฤดูการผลิต 2560/2561 และ 2561/2562 ราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและ
จ าหน่ายน ้ าตาลทรายขั้นสุดทา้ยจะต ่ากวา่ขั้นตน้ ตามพระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ.2527 มาตรา 56 ก าหนดให้
กองทุนออ้ยและน ้ าตาลทรายจ่ายชดเชยส่วนของค่าออ้ยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายให้กบั
บริษทัเท่ากบัส่วนต่างดงักล่าว โดยชาวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่าออ้ยท่ีไดรั้บเกิน  

 ข. ต้นทุนขายสินค้าและให้บริการ 

1.  ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน า้ตาลทรายและกากน า้ตาล 

  

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) 

วตัถุดิบ (ออ้ย) 2,684.30 73.98  2,421.77   63.80  2,278.92 61.66 

ค่าภาชนะหีบห่อ 44.41 1.22 44.62  1.18  32.89 0.89 

ค่าแรงทางตรง 142.51 3.93 169.91  4.48  138.14 3.74 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 409.96 11.30 932.96  24.58  916.82 24.80 

เงินน าส่งส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย 347.02 9.57 226.84  5.98  328.83 8.88 

รวมต้นทุนการผลติน า้ตาลและกากน า้ตาล 3,628.20 100.00  3,796.10  100 3,696.14 100.00 
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โดยตน้ทุนวตัถุดิบส าหรับปีบญัชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 73.98 ร้อยละ 63.80 และร้อยละ 61.66 
ตามล าดบั ในปี 2562 ตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยลดลงอยา่งมาก เน่ืองจากราคาออ้ยท่ีปรับลดลงตามราคาน ้ าตาลตลาดโลก 

2. ธุรกจิเกีย่วเนื่องอืน่ ๆ 

  ตน้ทุนขายของธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัประกอบดว้ยตน้ทุนจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และตน้ทุนธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย และตน้ทุนการจ าหน่ายอ่ืน ๆ 

  ตน้ทุนหลกัของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไดแ้ก่ กากออ้ยและค่าเส่ือมราคาของอาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น 
การผลิตกระแสไฟฟ้า 

  ตน้ทุนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย จะมี 2 ส่วน คือปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีซ้ือมาจ าหน่ายต่อและปุ๋ยอินทรียท่ี์ผลิต
ข้ึนเอง โดยตน้ทุนปุ๋ยท่ีผลิตข้ึนเองนั้น จะประกอบดว้ย กากหมอ้กรอง ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต 
รวมทั้งสารเคมีธาตุอาหารพืชท่ีผสมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพปุ๋ยอินทรีย ์

  ตน้ทุนการจ าหน่ายอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย ตน้ทุนวสัดุการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง พนัธ์ุออ้ย ท่ีซ้ือมาใชใ้น
กิจกรรมสนบัสนุนเกษตรกรชาวไร่ออ้ย รวมถึงน ้ ามนัดีเซลท่ีจ าหน่ายใหช้าวไร่ออ้ยใชใ้นเคร่ืองจกัรทางการเกษตร 

 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนการผลติไฟฟ้า 
      

วตัถุดิบ 162.83 47.34  226.25   40.15  287.90 41.85 

ค่าแรงทางตรง 27.30 7.94 36.83  6.54  30.88 4.49 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 153.81 44.72  300.40   53.31  369.13 53.66 

รวมต้นทุนการผลติไฟฟ้า 343.94 100.00 563.48 100.00 687.91 100.00 

ต้นทุนการผลติปุ๋ ย       

วตัถุดิบ 224.07 85.82  257.09   85.48  200.70 85.23 

ค่าแรงทางตรง 10.92 4.18  10.41   3.46  7.67 3.26 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 26.09 10.00  33.26   11.06  27.12 11.52 

รวมต้นทุนการผลติปุ๋ ย 261.08 100.00  300.76  100.00 235.49 100.00 

ต้นทุนการจ าหน่ายอืน่ ๆ       

สินคา้ท่ีซ้ือมาจ าหน่าย 186.32 95.54 390.92  98.84  397.52 98.88 

ตน้ทุนอ่ืน ๆ 8.68 4.46 4.57  1.16  4.50 1.12 

รวมต้นทุนการจ าหน่ายอืน่ ๆ 195.00 100.00 395.49 100.00 402.02 100.00 

 ค. ก าไรขั้นต้น 

 ส าหรับปี 2560 ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 1,312.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 22.85 โดยอตัรา
ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการปรับข้ึนของราคาน ้ าตาลในตลาดโลกช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560  

ส าหรับปี 2561 ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 1,047.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั ร้อยละ 18.84 โดยอตัรา
ก าไรขั้นตน้ลดลง เน่ืองจากการปรับลดของราคาน ้ าตาลในตลาดโลกในปี 2561 
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ส าหรับปี 2562 ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 515.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 10.35 โดยอตัรา
ก าไรขั้นตน้ลดลง เน่ืองจากการปรับตวัลดลงของราคาน ้ าตาล ประกอบกบัในปีน้ีกลุ่มบริษทัเร่ิมเปิดด าเนินงานระบบ Sugar 
Refinery เป็นปีแรก และยงัผลิตไดไ้ม่เตม็ก าลงัการผลิต จึงมีค่าใชจ่้ายจากค่าเส่ือมราคาท่ีค่อนขา้งสูง 

อตัราก าไรขั้นต้นตามรายได้แต่ละประเภทของบริษัท 
(หน่วย: ร้อยละ) 

 ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2562 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 22.87 7.59 1.17 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 30.11 42.09 23.18 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ย 22.18 12.79 11.18 
ธุรกิจขายและบริการอ่ืน ๆ 6.58 13.68 6.51 

1. ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน า้ตาลทรายและกากน า้ตาล 

อตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลมีผลมาจากปัจจยัหลกั 3 ประการคือ 1) ราคาน ้ าตาลใน
ตลาดโลก 2) ส่วนต่างของราคาจ าหน่ายน ้ าตาลโควตา ค ของบริษัทเม่ือเทียบกับราคาน ้ าตาลเฉล่ียของโควตา ข และ  
3) ปริมาณน ้ าตาลท่ีผลิตไดต้่อหน่ึงตนัออ้ย 

 ต้นทุนการผลิตน ้ าตาลจะแบ่ง เ ป็น  2 ส่วน  คือ  ต้น ทุนวัตถุ ดิบอ้อยและต้นทุนการแปร รูปอ้อย 
เป็นน ้ าตาล โดยตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยจะแปรผนัไปตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 คือหากราคาน ้ าตาลปรับตวัสูงข้ึน 
ตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยจะปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนัหากราคาน ้ าตาลปรับตวัลดลง ตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยจะปรับตวั
ลดลงตาม แต่อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนการแปรรูปออ้ยเป็นน ้ าตาล ไม่ไดป้รับตวัตามราคาน ้ าตาลในตลาดโลก ดงันั้น หากราคา
น ้ าตาลในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน ก าไรขั้นตน้ของธุรกิจน ้ าตาลก็จะเพ่ิมข้ึน ในทางกลบักนั หากราคาน ้ าตาลในตลาดโลก
ปรับตวัลดลง ก าไรขั้นตน้ของธุรกิจน ้ าตาลก็จะลดลง  

  ตามระบบ 70:30 ราคาน ้ าตาลเฉล่ียของโควตา ข จะถูกใชเ้ป็นตวัแปรในการก าหนดราคาวตัถุดิบออ้ย โดยจะน า
ราคาน ้ าตาลเฉล่ียของโควตา ข ในการค านวณรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาลส่งออกของประเทศไทยทั้งหมด หลงัจากนั้นจะ
หกัค่าใชจ่้ายในการแปรรูปออ้ยเป็นน ้ าตาล แลว้แบ่งส่วนท่ีเหลือให้ชาวไร่ร้อยละ 70 และโรงงานน ้ าตาลร้อยละ 30 โดยส่วน
ร้อยละ 70 ของชาวไร่ออ้ยจะถูกน าไปเป็นราคาขั้นต ่าของวตัถุดิบออ้ย ซ่ึงจะท าให้ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบทั้งอุตสาหกรรม
เท่ากัน แต่เน่ืองจากน ้ าตาลส่งออกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 85 ของน ้ าตาลส่งออกจะเป็นน ้ าตาลโควตา ค โดยท่ีเหลือ
ประมาณร้อยละ 15 จะเป็นน ้ าตาลโควตา ข ดงันั้น หากผูจ้  าหน่ายน ้ าตาลรายใดสามารถจ าหน่ายน ้ าตาลโควตา ค ไดสู้งกว่า
ราคาน ้ าตาลเฉล่ียของโควตา ข ก็จะมีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน แต่ทั้งน้ีส่วนต่างของราคาจ าหน่ายน ้ าตาลโควตา ค เม่ือเทียบกบั
ราคาน ้ าตาลเฉล่ียของโควตา ข จะไม่สม ่าเสมอตามสถานการณ์และการตดัสินใจจ าหน่ายของผูผ้ลิตในแต่ละคร้ัง 

 เน่ืองจากปริมาณน ้ าตาลท่ีผลิตไดต้่อหน่ึงตนัออ้ยไม่เท่ากนัทุกปี ซ่ึงข้ึนอยู่กบัคุณภาพของวตัถุดิบ แต่ตน้ทุน
การแปรรูปอ่ืน ๆ จะไม่แปรผนัตามคุณภาพน ้ าตาล ดงันั้น หากบริษทัสามารถเพ่ิมผลผลิตน ้ าตาลจากออ้ย 1 ตนั ไดเ้พ่ิมข้ึน  
ก็จะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและส่งผลใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 

2. ธุรกจิเกีย่วเนื่องอืน่ ๆ 

  อัตราก าไรขั้นต้นส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยมีการเปล่ียนแปลงไม่แน่นอน เน่ืองจากธุรกิจมี 
การด าเนินการทั้ งในส่วนท่ีมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือจ าหน่ายเอง และซ้ือปุ๋ยเคมีมาจ าหน่าย โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
เพ่ือจ าหน่ายจะมีการตั้งราคาจ าหน่ายโดยบวกเพ่ิมจากตน้ทุนการผลิต (Cost Plus Method) ในขณะท่ีการซ้ือปุ๋ยเคมีมาจ าหน่าย
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จะเป็นการซ้ือปุ๋ยเคมีมาเป็นจ านวนมากในแต่ละคร้ัง และทยอยจ าหน่ายให้กบัชาวไร่ออ้ย โดยก าหนดราคาให้เท่ากบัราคาปุ๋ยเคมี
ในทอ้งตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ ดงันั้น ในบางช่วงบริษทัอาจจะจ าหน่ายปุ๋ยเคมีในราคาต ่ากวา่ทุนได ้ท าให้อตัราก าไรขั้นตน้ของ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยนั้นเป็นการด าเนินงานโดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพ่ือช่วยเหลือชาวไร่ท่ีได้รับการส่งเสริมให้สามารถเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพให้สูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน ้ าตาลและกากน ้ าตาลของบริษทัมีผลผลิตและคุณภาพท่ีดีข้ึน รวมถึงธุรกิจผลพลอยได ้เช่น ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ง. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ค่าขนส่ง และค่าใชจ่้ายในการส่งออก 166.78 86.11  258.33  80.29 223.40 73.44 

ค่าฝากน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 9.67 4.99 37.87 11.77 40.93 13.46 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 17.22 8.89 25.53 7.94 39.84 13.10 

รวม 193.67 100.00 321.73 100.00 304.18 100 

 ค่าใชจ่้ายในการขายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการส่งออก โดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อค่าขนส่งคือ 
อตัราค่าขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว และปริมาณน ้ าตาลท่ีจ าหน่ายไดใ้นแต่ละปี โดยในปี 2560, 2561 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีปริมาณ
น ้ าตาลส่งออก เท่ากบั 186.58 พนัตนั 302.68 พนัตนั และ 269.66 พนัตนั ตามล าดบั 

จ. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 
เงินเดือนและค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายพนกังาน 184.22 44.82 181.62  46.95  178.97 35.70 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ/ค่าท่ีปรึกษา 34.01 8.27 32.55  8.41  34.45 6.87 
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ  22.79 5.54 18.62  4.81  2.10 0.42 
ค่าซ่อมแซม 5.21 1.27  7.52   1.95  7.71 1.54 
วสัดุส านกังานส้ินเปลือง 8.55 2.08  8.79   2.27  7.25 1.45 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ 26.33 6.41  23.92   6.18  29.34 5.85 
ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 2.10 0.51  2.92   0.75  5.64 1.12 
ค่าใชจ่้ายรับรองและบริจาคสาธารณะกุศล 6.74 16.40  8.29   2.14  7.54 1.50 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 8.93 2.17 (4.57)  (1.18)  4.88 0.97 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 17.38 4.23  11.17   2.89  98.42 19.63 
ส ารองเพื่อการเกษียณอายพุนกังาน 4.19 1.02  5.13   1.33  19.56 3.90 
ค่าใชจ่้ายตดัจ่ายอ่ืน 2.17 0.53  3.30   0.85  3.20 0.64 
ค่าไฟฟ้า 2.23 0.54  2.64   0.68  4.70 0.94 
อ่ืน ๆ 86.19 20.97  84.94   21.96  97.57 19.46 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 411.05 100.00 386.85 100.00 501.31 100.00 
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 ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกั ๆ ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานและค่าธรรมเนียม  
หรือค่าท่ีปรึกษา 

 ส าหรับปี 2561 ยอดค่าใชจ่้ายการบริหารลดลงจากปี 2560 จ านวน 24.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.89 เน่ืองจาก
ในปี 2561 มีการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีในอดีตเคยมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ เม่ือไดรั้บช าระหน้ีจึงตอ้งกลบั
รายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเคยบันทึกไว ้ท าให้รายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีน้ีมียอดติดลบ  
จึงท าใหค้่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2561 ลดลง 

 ส าหรับปี 2562 ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน 114.46 ลา้นบาท เน่ืองจากการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดินและเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากการชะลอการจดัตั้งโรงงานน ้ าตาลแห่งใหม่ 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560,  2561 และ 2562 เท่ากับ 
283.78 ลา้นบาท 385.99 ลา้นบาท และ 384.00 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนทางการเงิน เกิดจากกลุ่มบริษทัมี
การใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน เพ่ือใชใ้นการผลิตน ้ าตาลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การใชเ้งินส่งเสริมสินเช่ือท่ีเพ่ิมตามพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ฉ. ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษทัมีก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 611.45 บาท และ 
311.88 บาท ตามล าดบั และปี 2562 มีขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 478.28 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงใน
แต่ละปีของก าไรก่อนภาษีเงินได ้เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของก าไรขั้นตน้ของแต่ละปี    

ช. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

  ส าหรับในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน 86.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
จากผลประกอบการท่ีมีก าไรเพ่ิมข้ึน อนัเน่ืองมาจากก าไรของธุรกิจน ้ าตาลซ่ึงตอ้งเสียภาษีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีก าไรของธุรกิจ
ไฟฟ้าในส่วนท่ีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็เพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 ส าหรับในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน 40.21 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
จากผลประกอบการท่ีมีก าไรลดลง อนัเน่ืองมาจากก าไรของธุรกิจน ้ าตาลซ่ึงตอ้งเสียภาษีลดลง 

 ส าหรับในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน 33.49 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
เน่ืองมาจากธุรกิจน ้ าตาลซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจึงไม่เสียภาษี 

ซ. ก าไรสุทธิ 

 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิ จ านวน 525.41 ลา้นบาท 
217.67 ลา้นบาทตามล าดบั และปี 2562 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสุทธิจ านวน 511.77 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2560 ก าไรสุทธิ
ลดลงจากราคาน ้ าตาลในตลาดโลกปรับลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นปริมาณและราคาน ้ าตาล เน่ืองจากรายไดห้ลกัของ
กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาล ประมาณร้อยละ 72  ถึงร้อยละ 83 ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาลเป็นรายได้
ส่งออกน ้ าตาลไปยงัตลาดโลก กลุ่มบริษทัฯ จึงไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้ าตาลตลาดโลก ท่ีมีการปรับตวั
เพ่ิมข้ึนในช่วงตน้ปี 2560 อยู่ท่ีประมาณ 20 เซนต์ต่อปอนด์ แต่ในปี 2561 ไดป้รับลดลงอย่างรวดเร็ว อยู่ท่ี 14-17 เซนต ์
ต่อปอนด์ แมว้า่ในปี 2561 บริษทัจะมีปริมาณขายน ้ าตาลเพ่ิมข้ึนมาก แต่ดว้ยราคาขายท่ีลดลงท าให้รายไดจ้ากการจ าหน่าย
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น ้าตาลลดงลงไปดว้ย แต่บริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าและปุ๋ยเพ่ิมข้ึน ชดเชยรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาลท่ีลดลง จึง
ท าให้ภาพรวมของรายไดล้ดลงจากปีก่อนไม่มากนัก และในปี 2562 นั้น ราคาน ้ าตาลทรายในตลาดโลกยงัคงปรับลดลง 
อยา่งต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ มีปริมาณน ้ าตาลส่งออกนอ้ยกวา่ปีก่อน และยงัไดรั้บผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทอีกดว้ย 
นอกจากน้ียงัมีผลกระทบดา้นตน้ทุนและค่าใชจ่้าย จากการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑเ์งินน าส่งกองทุนออ้ยและน ้ าตาล โดยตอ้ง
น าส่ง 20 บาทต่อตนัออ้ย มีผลตั้งแต่มกราคม 2560 ซ่ึงบริษทัรับรู้ในงบการเงินปีปัจจุบนัทั้งจ านวน การเร่ิมเปิดด าเนินงาน
ระบบ Sugar Refinery เป็นปีแรก และการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดินและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากชะลอการจดัตั้ง
โรงงานน ้ าตาลแห่งใหม่  

14.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

ก. สินทรัพย์ 

เน่ืองจากธุรกิจน ้ าตาลเป็นธุรกิจท่ีมีการด าเนินงานค่อนขา้งจะแตกต่างจากธุรกิจโดยทัว่ไป และมีลกัษณะเป็น
ฤดูกาลตามการปลูกและเก็บเก่ียวออ้ย ซ่ึงจะเร่ิมปลูกในเดือนตุลาคม และเก็บเก่ียวในเดือนพฤศจิกายนของปีถดัไปถึงเดือน
เมษายนของปีถดั ๆ ไป ในขณะท่ีโรงงานน ้ าตาลจะรับซ้ือออ้ยและผลิตน ้ าตาลในเฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บเก่ียว ท าให้สินทรัพย์
ของกลุ่มบริษทัและโรงงานน ้ าตาลอ่ืน ๆ มีรายการพิเศษท่ีไม่มีในธุรกิจอ่ืน รายการพิเศษท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจโรงงานน ้ าตาล 
คือ ลูกหน้ีชาวไร่ หมายถึง เงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีจ่ายให้ชาวไร่เพ่ือสนับสนุนการปลูกออ้ยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเงินเก๊ียว การให้ปุ๋ย 
หรือใหบ้ริการจกัรกลเกษตร เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวชาวไร่จะน าออ้ยมาส่งให้แก่โรงงานเพ่ือหักเงินจ่ายล่วงหนา้ โดยชาวไร่จะเร่ิม
ไดรั้บเงินล่วงหนา้น้ีตั้งแต่เร่ิมเพาะปลูก  

 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากบั 9,232.74 ลา้นบาท 10,276.23 
ลา้นบาท และ 9,429.25 ลา้นบาทตามล าดบั  

 การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมในปี 2561 เกิดจากการรับรู้รายไดค้า้งรับจากส านักงานกองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย   
ซ่ึงเป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัจะไดรั้บจากกองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย เน่ืองจากในฤดูการผลิต 2560/2561 ราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขั้นสุดทา้ยจะต ่ากว่าขั้นตน้ ตามพระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 
มาตรา 56 ก าหนดให้กองทุนออ้ยและน ้ าตาลทรายจ่ายชดเชยส่วนของค่าออ้ยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย
น ้ าตาลทรายให้กบับริษทัเท่ากบัส่วนต่างดงักล่าว และแมว้า่ในปี 2562 จะมีการรับรู้รายไดค้า้งรับน้ีเช่นกนั แต่มีจ านวนเงินลดลง 
จากผลผลิตปี 2561/2562 ท่ีลดลง และกลุ่มบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงวิธีการให้เงินกูย้ืมแก่ชาวไร่ในบางส่วน จากท่ีเป็นการให้กูย้ืม
โดยบริษทั เป็นการให้ธนาคารเป็นผูป้ล่อยกู ้และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้ าประกนั จึงท าให้ลูกหน้ีชาวไร่มียอดคงคา้งลดลงไป
อยา่งมาก 

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน 

สินทรัพยห์มุนเวียนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากบั 2,655.50 ลา้นบาท 
2,970.52 ลา้นบาท และ 2,070.13 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงสินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ลูกหน้ีชาวไร่ และสินคา้
คงเหลือ โดยในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จากรายไดค้า้งรับจากส านกังานกองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย 
จ านวน 301.51 ลา้นบาท เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัจะไดรั้บจากกองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย เน่ืองจากในฤดูการผลิต 2560/2561 ราคาออ้ย
ขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขั้นสุดทา้ยจะต ่ากวา่ขั้นตน้ ตามพระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. 
2527 มาตรา 56 ก าหนดให้กองทุนออ้ยและน ้ าตาลทรายจ่ายชดเชยส่วนของค่าออ้ยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย
น ้ าตาลทรายใหก้บับริษทั เท่ากบัส่วนต่างดงักล่าว และแมว้า่ในปี 2562 จะมีการรับรู้รายไดค้า้งรับน้ีเช่นกนั แต่มีจ านวนเงินลดลง 
จากผลผลิตปี 2561/2562 ท่ีลดลง และกลุ่มบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงวิธีการให้เงินกู้ยืมแก่ชาวไร่ในบางส่วน จากท่ีเป็น 
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การใหกู้ย้มืโดยบริษทั เป็นการใหธ้นาคารเป็นผูป้ล่อยกู ้และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้ าประกนั จึงท าให้ลูกหน้ีชาวไร่มียอด
คงคา้งลดลงไปอยา่งมาก 

ลูกหน้ีการคา้ 

 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการค้าหลกัประกอบด้วย ลูกหน้ีการคา้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย และธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ได้แก่ การขายไฟฟ้า ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นบริษัทผูจ้ ัดจ าหน่ายต่างประเทศรายใหญ่และ
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีฐานะทางการเงินท่ีดี และบริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของฐานะทางการเงินของลูกคา้  
อยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัจึงไม่เคยมีปัญหาเร่ืองหน้ีสูญ  

 ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียของกลุ่มบริษทัส าหรับ ปี 2560 ถึงปี 2562 มีระยะเวลา 5 วนั ถึง 6 วนั ซ่ึงระยะเวลาการเก็บหน้ี 
ของบริษทัสอดคลอ้งกบัการใหเ้ทอมเครดิตท่ีบริษทัใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงก าหนดท่ี 3 วนั ถึง 7 วนั ส าหรับลูกคา้น ้ าตาลในประเทศ 3 วนั 
ถึง 15 วนั ส าหรับลูกคา้น ้ าตาลในต่างประเทศ 30 วนั ส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เน่ืองจากระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียสั้น 
ท าใหมู้ลค่าของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัส้ินงวด ข้ึนอยูก่บัรายไดจ้ากการจ าหน่ายในช่วงใกลว้นัส้ินงวด   

ลูกหน้ีชาวไร่-สุทธิ 

ในการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล กลุ่มบริษทัจะให้การสนับสนุนเงินเก๊ียว เพ่ือส่งเสริมชาวไร่ออ้ย  
โดยใหเ้งินล่วงหนา้เพ่ือใหช้าวไร่ออ้ยสามารถน าเงินส่วนดงักล่าวไปลงทุนส าหรับการปลูกออ้ยได ้โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560, 2561 และ 2562 ลูกหน้ีชาวไร่ออ้ย-สุทธิ มีจ านวน 868.43 ลา้นบาท 598.55 ลา้นบาท และ 210.62 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยในปี 2560 ลูกหน้ีชาวไร่ออ้ย-สุทธิ สูงกวา่ปี 2561 และปี 2562 เน่ืองจากโรงงานน ้ าตาลเปิดฤดูการผลิตปี 2560/2561 ชา้กวา่
ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงในช่วงการผลิตชาวไร่ออ้ยจะน าออ้ยมาจ าหน่ายใหบ้ริษทัและจ่ายคืนเงินเก๊ียว ซ่ึงจะท าให้ลูกหน้ีชาวไร่ลดลงจาก
ส่วนท่ีหักจากค่าออ้ย นอกจากน้ี การเพ่ิมข้ึนจากการขยายพ้ืนท่ีปลูกออ้ย และการเบิกเงินเก๊ียวของเกษตรกรท าให้ลูกหน้ี
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีในปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงวิธีการให้เงินกูย้ืมแก่ชาวไร่ในบางส่วน จากท่ีเป็นการให้กูย้ืม
โดยบริษทั เป็นการใหธ้นาคารเป็นผูป้ล่อยกู ้และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนั จึงท าใหลู้กหน้ีชาวไร่มียอดคงคา้งลดลง
ไปอยา่งมาก 

ลูกหน้ีชาวไร่ของกลุ่มบริษทัสามารถแบ่งตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

  
  
 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละของ
ลูกหนี้

ชาวไร่รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
ลูกหนี้

ชาวไร่รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
ลูกหนี้

ชาวไร่รวม 
ฤดูการผลิต 2563/2564     43.06 14.36 
ฤดูการผลิต 2562/2563    87.26   12.78  105.58 35.22 
ฤดูการผลิต 2561/2562 132.17 13.81  468.26   68.60  30.44 10.16 
ฤดูการผลิต 2560/2561 650.33 67.95  12.35   1.81  12.60 4.20 
ฤดูการผลิต 2559/2560 54.46 5.69  12.90   1.89  12.80 4.27 
ฤดูการผลิต 2558/2559 21.06 2.20  15.70   2.30  14.47 4.83 
ฤดูการผลิต 2557/2558 16.87 1.76  11.82   1.73  9.97 3.33 
ฤดูการผลิตก่อนปี 2557/2558 82.19 8.59  74.28  10.88 70.85 23.63 
ลูกหนีช้าวไร่รวม 957.08 100.00  682.57   100.00  299.77 100.00 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (88.65) (9.26) (84.02)  (12.31) (89.15) (29.74) 
รวมลูกหนีช้าวไร่สุทธิ 868.43 90.74  598.55  87.69 210.62 70.26 
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กลุ่มบริษทัมีนโยบายการปล่อยสินเช่ือชาวไร่อย่างรัดกุม โดยพิจารณาจากหลายปัจจยัท่ีไดจ้ากประสบการณ์
การเก็บหน้ีของกลุ่มบริษทัในอดีต ไดแ้ก่ ความสามารถในการช าระหน้ี ปริมาณพ้ืนท่ีปลูกออ้ยของลูกหน้ี อตัราผลผลิตต่อไร่ 
รวมถึงการส่งพนักงานของบริษทัเขา้ไปตรวจสอบดูแลแปลงของชาวไร่อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าลูกหน้ีจะสามารถ 
ส่งออ้ยช าระหน้ีได ้ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะตั้งส ารองหน้ีสงสยัจะสูญ เม่ือพิจารณาแลว้วา่ชาวไร่รายนั้นไม่สามารถจ่ายช าระเงินกูย้ืมได ้
เช่น คา้งช าระหน้ีงวดฤดูการผลิตก่อนหนา้เป็นเวลา 2 งวดฤดูการผลิต หรือรายไดข้องลูกหน้ีในอนาคตท่ีทางบริษทัประมาณ
การแสดงวา่ชาวไร่รายนั้น มีก าไรไม่เพียงพอกบัการช าระหน้ีสินให้หมดภายในระยะเวลา 5 ปี หรือชาวไร่รายดงักล่าวเลิกปลูกออ้ย 
หรือมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีแสดงวา่ชาวไร่รายดงักล่าวไม่สามารถช าระหน้ีไดอ้ยา่งแน่นอน เป็นตน้   

สินคา้คงเหลือ 

  
  
 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินค้า
คงเหลอื 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินค้า
คงเหลอื 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินค้า
คงเหลอื 

สินคา้ส าเร็จรูป 901.77 84.55 1,216.83  89.77  763.72 82.80 

สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 84.05 7.88 36.82  2.72  48.29 5.23 

สินคา้คงเหลือ - คลงัพสัดุ 32.67 3.06 36.76  2.71  32.15 3.49 

สินคา้ระหวา่งผลิต 8.20 0.77 14.11  1.04  27.74 3.01 

วสัดุโรงงาน 39.85 3.74 50.44  3.72  50.47 5.47 

สินคา้ระหวา่งทาง - - 0.58   0.04  - - 

รวมสินคา้คงเหลือ 1,066.54 100.00 1,355.54  100.00  922.37 100.00 

หกัค่าเผ่ือการลดมูลค่า (5.76) (0.54) (18.04) (1.33)  (10.41) (1.13) 

สินค้าคงเหลอื – สุทธิ 1,060.78 99.46 1,337.50   98.67  911.95 98.87 

 
สินคา้ส าเร็จรูปส่วนใหญ่ประกอบดว้ยน ้ าตาล ในส่วนผลผลิตพลอยได ้คือ กากน ้ าตาล กากออ้ย และกากหมอ้กรอง 

กลุ่มบริษทัฯ จะจ าหน่าย และเก็บไวเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ตามล าดบั ในส่วนของสินคา้ท่ีซ้ือ
มาเพ่ือขายประกอบดว้ย น ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงมีไวส้ าหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ปุ๋ยเคมี และยาปราบศตัรูพืช ส าหรับจ าหน่าย
ใหก้บัชาวไร่ในรูปของเงินล่วงหนา้ค่าออ้ย 

ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มบริษทัมีสินคา้ส าเร็จรูป 1,216.83 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2560 เท่ากบั 315.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 31.94 เน่ืองจากในปี 2561 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบสูงกวา่ปี 2560 ผลผลิตน ้ าตาลท่ีไดจึ้งสูงข้ึนตามไปดว้ย แต่เน่ืองจาก
ราคาตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลง จึงชะลอการขายและส่งมอบ 

ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัมีสินคา้ส าเร็จรูป 763.72 ลา้นบาท ต ่ากวา่ปี 2561 เท่ากบั 453.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 37.24 เน่ืองจากในปี 2562 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบต ่ากวา่ปี 2561 ผลผลิตน ้ าตาลท่ีไดจึ้งลดลงตามไปดว้ย 

 2.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากบั 6,577.24 ลา้นบาท 7,305.71 ลา้นบาท 
และ 7,359.12 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มบริษทัโดยส่วนใหญ่ คือ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 73.14  ร้อยละ 74.35 และร้อยละ 77.11 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทั้งหมด ตามล าดบั 
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการลงทุนในท่ีดินและเคร่ืองจกัร
เพ่ือเตรียมรองรับการขยายธุรกิจโรงงานน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และโรงงานผลิตบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย 

ข. แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ส าหรับปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 2,472.52 ลา้นบาท 2,500.51 ลา้นบาท 1,862.93 ลา้นบาท 
ตามล าดบั อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็น 3.11 เท่า ณ ส้ินปี 2561 และ 4.06 เท่า ณ ส้ินปี 2562 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีหน้ีสินจากเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน เพ่ือใชใ้นการผลิตน ้ าตาลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และการใชเ้งินส่งเสริมสินเช่ือ
ท่ีเพ่ิมตามพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเพ่ิมข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม สถาบนัการเงินซ่ึงเป็นเจา้หน้ีของบริษทัจะไม่นบัรวมหน้ีสินระยะยาว 
จากการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์เป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีตอ้งช าระดอกเบ้ีย ทั้งน้ี 
สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดใ้น ขอ้ 3. ปัจจยัความเส่ียง หัวขอ้ ความเส่ียงอ่ืน ๆ 1.1 ความเส่ียงจากการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้สูง ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2562 ฉบบัน้ี 

ค. หนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 จ านวน 6,760.20 ลา้นบาท 7,775.72 ลา้นบาท 
และ 7,566.32 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยหน้ีสินส่วนใหญ่คือ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560,  2561 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 716.12 และ 
817.89 ลา้นบาท และ 839.19 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าวตัถุดิบออ้ย ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนลดลง
ของเจา้หน้ีค่าวตัถุดิบออ้ยจะข้ึนอยู่กบัปริมาณออ้ยท่ีรับซ้ือเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในช่วงวนัใกลส้ิ้นงวดของแต่ละงวด โดยจะมี 
การเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของออ้ยท่ีพร้อมเก็บเก่ียว และตดัมาจ าหน่ายใหก้บับริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560, 2561 และ 2562 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 1,136.30 ลา้นบาท 
2,617.91 ลา้นบาท และ 2,611.88 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี ในปี 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 
เน่ืองจากมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมมากข้ึน ท าให้บริษทัตอ้งให้เงินสนบัสนุนการปลูกออ้ยเพ่ิมข้ึน จึงตอ้งกูย้ืมเงิน
เพ่ือใชใ้นกิจกรรมดงักล่าว รวมถึงใชใ้นการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปส าหรับจ าหน่ายดว้ย 

ง. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากบั 2,472.54 ลา้นบาท 2,500.51 ลา้นบาท 
และ 1,862.93 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง เน่ืองจากในปี 2562 บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน 
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จ. สภาพคล่อง 
(หน่วย  : ลา้นบาท) 

รายละเอยีด 
ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์น 
และหน้ีสินด าเนินงาน 

1,056.51 853.53 272.75 

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 470.31 (120.76) 636.84 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,647.95) (620.92) (403.39) 
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,321.36 691.74 371.96 

กระแสเงนิสดสุทธิเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 143.72 (49.94) (138.51) 

กระแสเงินสดท่ีมาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานสูงกวา่ปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีก าไรเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล ซ่ึงเป็น
ผลมาจากผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและราคาน ้ าตาลในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน  

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต ่ากวา่ปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีก าไรลดลงจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล 
ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาน ้ าตาลในตลาดโลกปรับตวัลดลง 

กระแสเงินสดท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2560 บริษทัใชเ้งินลงทุนประมาณ 1,600 ลา้นบาท เพ่ือลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า
กลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์ซ่ึงถือเป็นบริษทัร่วม และลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ือการผลิตของธุรกิจผลิตน ้ าตาลและไฟฟ้า 

ในปี 2561 และ 2562 บริษทัใชเ้งินลงทุนประมาณ 900 ลา้นบาท เพื่อลงทุนในท่ีดินและเคร่ืองจกัรเพื่อเตรียม
รองรับการขยายธุรกิจโรงงานน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิและโรงงานผลิตบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,321.36  ลา้นบาท โดยเป็น 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัร่วม คือ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์และน าไปช าระเงินกูร้ะยะยาว
จากสถาบนัการเงินบางส่วน 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 691.74 ลา้นบาท โดยเป็น
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนมาก เน่ืองจากมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมมากข้ึน ท าให้บริษทัตอ้งให้
เงินสนบัสนุนการปลูกออ้ยเพ่ิมข้ึน จึงตอ้งกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นกิจกรรมดงักล่าว รวมถึงใชใ้นการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปส าหรับ
จ าหน่ายดว้ย 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 หน่วย ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 

  2560 2561 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.04 0.73 0.52 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.63 0.35 0.29 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  (วนั) 5 6 28 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  (วนั) 67 62 91 

ระยะเวลาช าระหน้ี  (วนั) 54 61.24 66.74 

Cash Cycle  (วนั) -18 55.10 51.57 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องดี จากการช าระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนด ปี 2561 บริษทั
มีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลง เน่ืองจากเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน และปี 2562 บริษทัมีอตัราส่วน 
สภาพคล่องลดลง แมว้า่หน้ีสินหมุนเวยีนจะลดลง แต่จากการท่ีราคาน ้ าตาลตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั
ลดลงไปดว้ย อีกทั้งการเปล่ียนแปลงวธีิการปล่อยสินเช่ือใหลู้กหน้ีชาวไร่บางส่วน ท าใหลู้กหน้ีชาวไร่มียอดคงคา้งลดลงอยา่งมาก 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 อตัราก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิของบริษทัลดลง 

เน่ืองจากตน้ทุนต่อหน่วยของน ้ าตาลท่ีเพ่ิมข้ึนจากปัญหาภยัแลง้ และการลดลงของราคาน ้ าตาลตลาดโลก 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560, 2561 และ 2562 บริษทัมีอตัราการหมุนของสินทรัพย ์เท่ากบั 0.62 เท่า 
0.54 เท่า และ 0.52 เท่า ตามล าดบั ซ่ึงการลดลงของอตัราการหมุนของสินทรัพย์ เกิดจากการท่ีบริษทัมีการลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ทั้งขยายก าลงัการผลิตน ้ าตาล การขยายธุรกิจโรงงานน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และโรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์
จากชานออ้ยท าใหมู้ลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน ในขณะท่ีรายไดข้องบริษทัไม่เพ่ิมข้ึนมากนกั เน่ืองจากราคาน ้ าตาลในตลาดโลกลดลง 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2560,  ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 2.73 เท่า 3.11 เท่า และ 4.06 เท่า
ตามล าดับ แมว้่าอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจะเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี แต่เกิดจากการก่อหน้ีระยะสั้ น ไม่ก่อให้เกิด 
ความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทั 

 หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้และภาระผูกพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชห้นงัสือรับรองธนาคารเพ่ือการซ้ือไฟฟ้าจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6.20 ลา้นบาท   

ปัจจยัและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
ราคาน ้ าตาลในตลาดโลก 

เน่ืองจากรายได้หลักของบริษัทประมาณร้อยละ 60 ของรายได้รวม เป็นรายได้จากการส่งออกน ้ าตาลไปยงั
ต่างประเทศ ราคาน ้ าตาลในตลาดโลกจึงมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษทั ความผนัผวนของราคาตลาดโลกข้ึนอยูก่บัปริมาณ
อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ถึงแมว้่าราคาน ้ าตาลจะมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั การค านวณราคาออ้ยซ่ึงเป็นวตัถุดิบ 
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ในการผลิตน ้ าตาลในอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลไทยนั้น จะเป็นไปตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ดงันั้น หากราคา
น ้ าตาลตลาดโลกต ่าลง ราคาออ้ยก็จะต ่าลงตามไปดว้ย หรือหากราคาน ้ าตาลตลาดโลกสูงข้ึน ราคาออ้ยก็จะสูงข้ึนตามไปดว้ย  

ตน้ทุนค่าออ้ย 
อุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทรายในประเทศไทย ไดก้ าหนดระบบจดัสรรผลประโยชน์ระหวา่งชาวไร่ออ้ยและ

โรงงานน ้ าตาล ท่ีอตัราส่วน 70:30 ซ่ึงโรงงานน ้ าตาลจะตอ้งจ่ายค่าออ้ยใหช้าวไร่ตามราคาท่ีค านวณโดยส านกังานคณะกรรมการ
ออ้ยและน ้ าตาลทราย เพ่ือแบ่งผลประโยชน์จากการผลิตน ้ าตาลทรายใหช้าวไร่ไดผ้ลประโยชน์ 70 ส่วนจาก 100 ส่วน 

คณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายค านวณค่าออ้ยท่ีโรงงานน ้ าตาลตอ้งจ่ายให้ชาวไร่โดยอา้งอิงจากราคาน ้ าตาลเฉล่ียท่ี
บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั (อนท.) ขายไดจ้ริงจากโควตา ข. ดงันั้น ตน้ทุนวตัถุดิบจึงแปรผนักบัราคาท่ีบริษทั ออ้ยและ
น ้ าตาลไทย จ ากดั สามารถขายได ้และหากบริษทัขายน ้ าตาลทรายในตลาดต่างประเทศไดต้ ่ากวา่ราคาท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ าตาล
ไทย จ ากดั ขายไดจ้ริง บริษทัตอ้งจ่ายค่าออ้ยในราคาท่ีสูงเม่ือเทียบกบัยอดขายของบริษทั ส่งผลให้อตัราก าไรของบริษทัลดลง 
แต่หากบริษทัขายไดร้าคาสูงกวา่ราคาเฉล่ียท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั ขายไดจ้ริง บริษทัก็จะมีผลก าไรและอตัราก าไร
เพ่ิมข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการบริหารความเส่ียงดงักล่าวโดยติดตามช่วงเวลารวมถึงราคาขายท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ าตาล
ไทย จ ากัด ขายอย่างใกล้ชิด เพ่ือวางแผนการขายและให้แน่ใจว่าราคาท่ีบริษัทขายน ้ าตาลในโควตา ค. นั้ น เป็นราคา 
ท่ีเหมาะสมและเนน้ใหไ้ดร้าคาไม่ต ่ากวา่ราคาเฉล่ียท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั ขายได ้

การจดัหาวตัถุดิบ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณออ้ย อาทิเช่น 

ก. ปริมาณพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกออ้ยท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจเกิดจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน
ท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ หรืออาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐผ่านนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชพลงังานทดแทน
อ่ืน ๆ เช่น ส่งเสริมปาลม์น ้ ามนัและยางพารา เป็นตน้  

ข. สภาพภูมิอากาศ  ป ริมาณฝน ระบบชลประทาน ความสมบูรณ์ของดิน พัน ธ์ุอ้อย  โรคของอ้อย 
และปัจจยัอ่ืน ๆ ต่างส่งผลต่อปริมาณออ้ยท่ีจะปลูกไดต้่อไร่ หากปัจจยัต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงอาจจะท าใหป้ริมาณออ้ยต่อไร่
ลดลงได ้ 

ค. การแยง่ออ้ยในพ้ืนท่ี หากโรงงานน ้ าตาลบริเวณใกลเ้คียงเสนอราคารับซ้ือออ้ยจากชาวไร่ท่ีราคาสูงกวา่ท่ีบริษทั 
โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSF”) เสนอให้ ชาวไร่ออ้ยอาจน าออ้ยไปขายให้แก่โรงงานนั้น ๆ แทน ท าให้ BSF มีจ านวน
ออ้ยเขา้หีบลดลง   

หากผลผลิตออ้ยซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้ าตาลทรายมีปริมาณท่ีลดลง บริษทัอาจไม่สามารถผลิตน ้ าตาลทรายใน
ปริมาณท่ีเพียงพอในการจัดจ าหน่ายได้ อีกทั้ งหากปริมาณออ้ยไม่เพียงพอต่อก าลังการผลิต อาจท าให้ตน้ทุนต่อหน่วย 
ในการผลิตของบริษทัสูงข้ึน และท าใหบ้ริษทัมีก าไรต่อหน่วยและมีก าไรสุทธิลดลง ตามล าดบั 

การถูกควบคุมจากภาครัฐ 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมอ้อยและน ้ าตาลทรายในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีถูกควบคุมและก ากับดูแล 
โดยคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย ภายใตพ้ระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก ากบัดูแล
ระบบอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย ตั้ งแต่การบริหารจัดการในไร่ออ้ย การผลิตในโรงงานน ้ าตาล และการส่งออก  
การจดัสรรปริมาณการขายน ้ าตาลทรายตามโควตา (โควตา ก. ขายในประเทศ โควตา ข. และ โควตา ค. ขายต่างประเทศ) 
ราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขายปลีกภายในประเทศ ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ระหวา่งชาวไร่ออ้ยและโรงงานน ้ าตาล
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ในอัตราส่วน 70:30 ทั้ งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ดงันั้น ในกรณีท่ีนโยบายการปรับราคาขายน ้ าตาล
ภายในประเทศ หรือหากเกิดการเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบ หรือนโยบายของพระราชบญัญติัดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริษทั และบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมน ้ าตาลน้ี อยา่งมีนยัส าคญั 

ทั้งน้ี ตามท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 
2561 ตามค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติท่ี 1/2561 เร่ืองการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทรายทั้งระบบ สามารถอ่านบทวเิคราะห์เพ่ิมเติมไดใ้นหัวขอ้ 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และ
หวัขอ้ 3. ปัจจยัความเส่ียง ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 ฉบบัน้ี 

อตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการส่งออกน ้ าตาลเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64 ถึงร้อยละ 73 
ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาลและกากน ้ าตาลทั้งหมด ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัและรายไดข้องบริษทั 

โครงการในอนาคต 

บริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนในโครงการโรงงานน ้ าตาลแห่งใหม่ เพ่ือเป็นการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการ
ผลิตออ้ย ซ่ึงหากโครงการดงักล่าวส าเร็จก็จะช่วยเพ่ิมรายไดใ้หก้บับริษทัในอนาคต 

ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

          - ไม่มี -  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ 
ขอ้มูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

 (2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 (3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี.............................................................ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษทัได้รับรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให.้....................................................... เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ...........................................................ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 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 2562 

นายพิทกัษ ์ ชาวสวน 

----------------ลงนาม--------------- 

----------------ลงนาม--------------- 

----------------ลงนาม--------------- 
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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 

1. นายประจวบ ไชยสาส์น 
ประธานกรรมการบริษทั 
(กรรมการอิสระ) และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 75 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 30 ธนัวาคม 2562/ 
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 2562: 
คณะกรรมการบริษทั              3/5  คร้ัง                          

สามญัผูถื้อหุน้                       1/1 คร้ัง                                   
คณะกรรมการตรวจสอบ         3/5  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- 
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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 

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 2562:  

สามญัผูถื้อหุน้                      1/1  คร้ัง                           คณะกรรมการบริษทั        5/5  คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ       5/5  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- 
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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 

3. นายศิริชยั สมบติัศิริ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 66 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 30 ธนัวาคม 2562/ 
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 
 

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 2562:  

สามญัผูถื้อหุน้                      0/1  คร้ัง                        คณะกรรมการบริษทั            5/5  คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ    5/5  คร้ัง                            

 
 

คุณสมบัตต้ิองห้าม: ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปี 
ท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:   -ไม่มี- 

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 

4. รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา 
กรรมการอิสระ และกรรมการ 
ธรรมาภิบาล 
 
สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 58 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  
“สมรภูมิไอเดีย” 
ท่ีปรึกษา 
ประธานคณะกรรมการวิชาการ 
 

บริษทั ไทยเอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
สถานีโทรทศัน ์ช่อง 3 
 
สมาคมวิชาการหุ่นยนตไ์ทย 
ABU Robocon (Thailand) 
 
 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่มี- 
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ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2562:   
สามญัผูถื้อหุน้  1/1  คร้ัง                                            คณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง  

คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2  คร้ัง  
 

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 , กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
 
สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 58 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/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

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 
 

ประธานกรรมการบริษทั / 
กรรมการอิสระ / ประธาน 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริษทั / 
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั  เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั  ไทย อิงเกอร์ โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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ปี 2555 – 2560 
ปี 2555 – 2558 

ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 9 บริษัท และ 15 องค์กร    
ปี 2562 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2561 – ปัจจุบนั 
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 2560 – 2562 
 
 
ปี 2560 - ปี 2561  

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้น
การเงิน 
 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั/ 
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการและความยัง่ยนื 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
กรรมการ 
 
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
ประธานกรรมการบริษทั/
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
บริษทั ซี เอ ซี จ ากดั (C asean) 
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 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษทั หลกัทรัพย ์จี เอม็ โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (NIA) 
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ปี 2560 - ปี 2561  
 
 
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  

กรรมการอิสระ/ประธาน
คณะอนุกรรมการดา้นการตลาด
และประชาสมัพนัธ์ 
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 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
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 2562:  สามญัผูถื้อหุน้  1/1  คร้ัง                         
คณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง                                 คณะกรรมการตรวจสอบ 0/0 คร้ัง*   

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2  คร้ัง  

(เน่ืองจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 โดยจะเร่ิมเขา้
ประชุมคร้ังถดัไปในปี 2563) 

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: 55 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 30 ธนัวาคม 2562/ 
นบัรวมคู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยู่
กินกนัฉันสามีภรรยา และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 

ในบริษทั) 
 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นพี่นางวนัเพญ็  
ปุญญนิรันดร์ นางจิรวรรณ 
พงษพ์ิชิตกุล นางสาวจิตติมา  
ตั้งตรงเวชกิจ  นายสฤษด์ิ  
ตั้งตรงเวชกิจ และนาย 
อดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 11 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 

ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริษทั/ ประธาน  
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

ประธานกรรการบริษทั 
 

ประธานกรรมการบริษทั 
 

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 
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ปี 2561 – ปัจจุบนั 

ปี 2562 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
 

ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 

บริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์

จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:    จ านวน 1 บริษัท 
ปี 2560 – 2563 
(31 มกราคม) 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2562:  

สามญัผูถื้อหุน้                               1/1  คร้ัง       คณะกรรมการบริษทั                     5/5  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   4/4  คร้ัง       คณะกรรมการบริหาร                  10/11 คร้ัง 

 

คุณสมบติัตอ้งห้าม: ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงได้
กระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับ

บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 8 บริษัท 
ปี 2518 – ปัจจุบนั  
ปี 2538 - ปัจจุบนั 
ปี 2537 - ปัจจุบนั 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2555 –ปัจจุบนั
ปี 2560 –ปัจจุบนั 
ปี 2561 –ปัจจุบนั 
ปี 2563 –ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

สมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาล 
บริษทั คา้ผลผลิตน ้ าตาล จ ากดั 
บริษทั สุรีวรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 
บริษทั สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา จ ากดั 
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั เนเชอรัล แดร่ี จ ากดั  
บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดด้ิง จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมย ์กรีน เอ็นเนอร์จี จ ากดั 

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 

7. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 
กรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
 
สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 53 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 และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยุทธ ์ 
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

4.0560% 
(32,939,000 หุน้)  

 
 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562/ 
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 2562:  
สามญัผูถื้อหุน้                1/1 คร้ัง            
คณะกรรมการบริษทั      5/5 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร  11/11 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- 
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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 

8. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวุโส 

กลุ่มการลงทุนในประเทศ  

ดา้นธุรกิจการเกษตร  
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 

 
สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 51 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 และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยุทธ ์
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 
 
 

4.0499%  
(32,889,000 หุน้) 

 
  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562/ 
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 2562:  
สามญัผูถื้อหุน้                               1/1  คร้ัง 
คณะกรรมการบริษทั                       5/5  คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง        4/4  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร                    11/11 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- 



 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

288 
 

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: 49 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 30 ธนัวาคม 2562/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) 

 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ นางวนัเพญ็ 

ปุญญนิรันดร์ และนาง 

จิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล และ
เป็นพี่ของนายสฤษด์ิ  

ตั้งตรงเวชกิจ และนาย 

อดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 11 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 
ปี 2562 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล/ 
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวุโส กลุ่ม
การลงทุน ในประเทศดา้นพาณิชย ์
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการรองผูจ้ดัการ  
สายงานการตลาด 
กรรมการบริษทั 
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 

บริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ากดั 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2562:  
สามญัผูถื้อหุน้                               1/1  คร้ัง               คณะกรรมการบริษทั                     5/5  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   4/4  คร้ัง               คณะกรรมการบริหาร                   11/11 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 2 บริษัท 

ปี 2555 – ปัจจุบนั 
ปี 2561 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย ์

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 

10.  นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวุโส 
กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ  
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
 
สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 48 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 และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยุทธ ์ 
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 
- หลกัสูตร Xponential Academy 
- หลกัสูตร Adizes Institute Worldwide 
 

4.0499% 
(32,889,000 หุน้) 

 
    (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562/ 
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 2562:  
สามญัผูถื้อหุน้                              1/1 คร้ัง 

คณะกรรมการบริษทั                     5/5 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง     2/4  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร               11/11  คร้ัง 
 

คุณสมบัตต้ิองห้าม: ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปี 
ท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:   -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากัด/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 5 บริษัท 
ปี 2563 -ปัจจุบนั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2557 - ปัจจุบนั 
ปี 2555 –ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั บุรีรัมย ์กรีน เอ็นเนอร์จี จ ากดั 
บริษทั สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา จ ากดั 
World International Network Co., Ltd 
บริษทั บุรีรัมย ์พรีเมียม ไบค ์จ ากดั  
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

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 

11. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการ 
ธรรมาภิบาล และกรรมการ 
รองผูจ้ดัการอาวุโส  
กลุ่มการลงทุนในประเทศ 
ดา้นพลงังาน (กรรมการผูมี้
อ านาจลงนาม) 
 
สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 46 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 และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยุทธ ์
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 
 

4.0499% 
(32,889,000 หุน้) 

 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) 

 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ นางวนัเพญ็ 
ปุญญนิรันดร์ นางจิรวรรณ 
พงษพ์ิชิตกุล นางสาว 
จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 11 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 
ปี 2562 – 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 
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 
บริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ากดั 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2562:  

สามญัผูถื้อหุน้                               1/1  คร้ัง               คณะกรรมการบริษทั                     5/5  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   4/4  คร้ัง               คณะกรรมการบริหาร                   11/11 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2/2  คร้ัง   คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2 คร้ัง 
คุณสมบัตต้ิองห้าม: ไมมี่ประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไมมี่ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากัด/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 2 บริษัท และ 1 องค์กร 
ปี 2557 - ปัจจุบนั 
ปี 2555 - ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริษทั 

สภาอุตสาหกรรม จงัหวดับุรีรัมย ์
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

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 

12. นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
ดา้นต่างประเทศและนโยบาย
อุตสาหกรรม และนกัลงทุน
สมัพนัธ ์
 
สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 51 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: 46 ปี 
 
วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็น CFO  
เม่ือ 21 พฤศจิกายน 2561 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan 
(HRP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 
- ความทา้ทายของผูต้รวจสอบกบัเทคโนโลยี AI และ 
Blockchain 
- การป้องกนัการทุจริตในองคก์ร รุ่นท่ี 17 (หลกัสูตรท่ี 5) 
- การจดัท างบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแส 
เงินสด (Workshop) รุ่นท่ี 2/62 
- Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept 
การจดัท ารายงานประจ าปี ตามหลกัการ Integrated 
Reporting รุ่นท่ี 1/62 
- PwC Thailand's 2019 Symposium : A close look at recent 
legal and tax developments – it’s time to act 
- PwC Thailand's 2019 Symposium: 'Connecting the dots: 
Managing corporate challenges in 2020 and beyond' - 
Financial Reporting Update 
- Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นท่ี 3/62 

0.0004% 
(3,240 หุน้) 

 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) 

 

 

ไม่มีความสมัพนัธ ์

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  
ปี 2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2560 – ปี 2561 
 
ปี 2560 – ปี 2561 

 

ปี 2556 – ปี 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:     
ปี 2558 - ปัจจุบนั    รองประธานสภาอุตสาหกรรม                        อุตสาหกรรมจงัหวดับุรีรัมย ์
ปี 2561 – ปัจจุบนั    อนุกรรมการค่าจา้งขั้นต ่า                                ส านกังานแรงงานจงัหวดับุรีรัมย ์

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่มี- 
ชัว่โมงอบรมหลกัสูตร 
ดา้นบญัชี: ปี 2562 จ านวน 42 
ชัว่โมง 

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: 34 ปี 
 
วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็น  
ผูค้วบคุมการท าบญัชี  
21 พฤศจิกายน 2561 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
- หลกัสูตรของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
- ความเขา้ใจหลกัการพื้นฐานของ TFRS9(Fundamental of 
TFRS9) ส าหรับทั้งกลุ่มสถาบนัการเงินและกลุ่มท่ีไม่ใช่
สถาบนัการเงิน รุ่นท่ี2/62  สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
- Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวเิคราะห์
งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตดัสินใจเชิงธุรกิจ   
- การจดัท า Cash Budgeting เพื่อผูบ้ริหารระดบัสูง 
ในการวางแผนและตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหา 

 

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 

ชัว่โมงอบรมหลกัสูตรดา้นบญัชี:  
ปี 2563 จ านวน 18 ชัว่โมง 

15. น.ส.พชัรี โคสนาม 
ผูจ้ดัการส านกักรรมการ/
เลขานุการบริษทั 
 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 34 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 BRLM 
นายประจวบ ไชยสาส์น X - - - - - - - - - - 
นางสีนวล ทศันพ์นัธุ์ / - - - - - - - - - - 
นายศิริชยั สมบติัศิริ / - - - - - - - - - - 
ดร.ชิต เหล่าวฒันา / - - - - - - - - - - 
นายวิเชฐ ตนัติวานิช / - - - - - - - - - - 
นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ /  //  /// //// X // /// //// 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 2562 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 2562 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 2562 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: 68 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 30 ธนัวาคม 
2562/ 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: 56 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                    บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2561 – ปัจจุบนั         รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบริหารการเงิน (สินเช่ือ)     บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   -ไม่ม-ี 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอืน่:    
ปี 2542 - 2558               ผูอ้  านวยการอาวุโส พาณิชธนกิจ                                       ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่ม-ี 
 

ล าดบั 7 
นายนพอนนัต ์ พลูทรัพย ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานผลิต 
 

สญัชาติ : ไทย 
อายุ : 54 ปี 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

0.0037%  (30,600 หุน้) 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2562/  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 2562 
ช่ือ ต าแหน่ง จ านวน 

หุ้นสามญั    
 ณ 28 ธันวาคม 2561 

รายการเปลีย่นแปลงระหว่างปี 2562 
จ านวน (หุ้น) 

จ านวน 
หุ้นสามญั    

 ณ 30 ธันวาคม 2562 

ร้อยละของ 
จ านวนหุ้น 
ทีม่สิีทธิ 
ออกเสียง 

หมายเหตุ 

ซ้ือ ขาย รับโอน โอนออก 

1. นายประจวบ  ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

405,000 - - - - 405,000 0.0499  

2. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
 

กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
(กรรมการผูจ้ดัการ/ เป็นผูบ้ริหาร) 
 

              33,124,320 
*(นบัรวมหุ้นของ 

นางสุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ 
ภรรยา จ านวน 25,320 หุ้น 

แลว้) 

- - - - 33,124,320 
*(นบัรวมหุ้นของ 

นางสุรีวรรณ  
ตั้งตรงเวชกิจ ภรรยา 

จ านวน 25,320 หุ้น แลว้) 

4.0788  
 

 
 

3. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั (เป็นผูบ้ริหารบริษทัยอ่ย) 32,939,000 - - - - 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 28 ธันวาคม 2561 

รายการเปลีย่นแปลงระหว่างปี 2561 
จ านวน (หุ้น) 

จ านวน 
หุ้นสามญั    

 ณ 30 ธันวาคม 2562 

ร้อยละของ 
จ านวนหุ้น 
ทีม่สิีทธิ 
ออกเสียง 

หมายเหตุ 

ซ้ือ ขาย รับโอน โอนออก 

8. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 405,000 - - - - 405,000 0.0499  
9. นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- - - - - - - ไม่ไดถื้อหุน้
ใน BRR 

10. รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา   กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล - - - - - - - ไม่ไดถื้อหุน้
ใน BRR 

11. นายวเิชฐ ตนัติวานิช กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- - - - - - - 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 
                   - รายนามผูบ้ริหารขา้งตน้เป็นไปตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.23/2551 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 
 รายช่ือกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย นับเฉพาะบริษทัย่อยท่ีมีนัยส าคัญ โดยมีรายได้รวมเกินกว่าร้อยละ 10  
ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด ไดแ้ก่บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (BSF) ซ่ึงทางบริษัท
ได้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั ไวใ้นเอกสารแนบ 1 แลว้ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
 

ช่ือ-สกลุ      :   นางสาวณฐัชยา ย ัง่ยนืรัตน์ 

อายุ      :  42 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีบริหาร มหาวทิยาลยับูรพา 
    ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี สถาบนัราชภฎัเพชรบุรี 

การอบรม     :   Anti-Corruption Working Paper  รุ่นท่ี 1/2562 
          Corruption Risk & Control: Technical Update 
          Audit Manager Tools and Techniques 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 

  ระยะเวลา  ต าแหน่ง   องค์กร / ประเภทการด าเนินธุรกจิ 
2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) / Holding Company 
2558 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เจา้พระยาประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)/ ประกนัวนิาศภยั 
2555 – 2558    ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั สินทรัพยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)/ ประกนัวนิาศภยั 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่ม ี- 
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เอกสารแนบ 5 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและรายงาน
ประจ าปี 2562 โดยงบการเงินดงักล่าวไดจ้ัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมซ่ึงถือ
ปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งการจดัท างบการเงินดงักล่าวไดใ้ชดุ้ลยพินิจและประมาณการอยา่งสมเหตุสมผล และเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
อยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผูส้อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน  และแสดงความเห็นใน
รายงานของผูส้อบบัญชีแลว้ว่ามีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดเ้ปิดเผย
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดส้นับสนุนให้บริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนการพฒันาและส่งเสริม 
องค์ความรู้ดา้นธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการบริษทัอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียง เพื่อให้ขอ้มูลทางการเงินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหนา้ที่สอบทานคุณภาพและก ากบัดูแลงบการเงิน ขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการระหว่างกนั รวมทั้งสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษ ัท  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยรวม  
มีประสิทธิภาพน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่ไดว้า่งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีความถูกตอ้ง เพียงพอ เช่ือถือได ้และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
รวมทั้งถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

_________________________    _________________________ 

    (นายประจวบ ไชยสาส์น)       (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ) 
    ประธานกรรมการบริษทั        ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษทัให้มีบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ
ในการสอบทานรายงาน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการ หน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี
จ านวน 5 คร้ัง ซ่ึงรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ จ านวนคร้ัง 
 นายประจวบ  ไชยสาส์น 
 นายศิริชยั  สมบติัศิริ 
 นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ 

3/5 
5/5 
5/5 

หมายเหต ุ: นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ และนายศิริชยั สมบติัศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์         
เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

โดยมีการพิจารณาพร้อมใหค้วามเห็นสรุปเร่ืองส าคญัดงัน้ี 

 สอบทานงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ าปี การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประจ าปี 2562 ซ่ึงไดผ้่านการสอบทานและ
ตรวจสอบขอ้มูลโดยผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้ง มีความเหมาะสมเพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละเป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูส้อบบญัชีและหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยสร้างความเช่ือมัน่ไดว้่าบริษทัสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์ในการด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายบริษทั นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัได้พิจารณาเห็นชอบให้น าแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน COSO-Internal  Control 
Integrated  Framework 2013 มาใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินระบบการควบคุมภายในส าหรับปี 2562 และ
มุ่งเนน้เสริมสร้างบริษทัใหมี้การควบคุมภายในใหดี้ยิง่ข้ึน 
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 สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย ไม่พบประเด็นใดท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีแสดงวา่
บริษทัมีการปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมาย ระเบียบและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 สอบทานความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้
ปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวชิาชีพการสอบบญัชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบติัและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรท่ีเสนอให้คณะกรรมการบริษัท  
ขออนุมติัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2563 

 สอบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
และเห็นว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันใน 
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ตามขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบติั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 สอบทานการก ากบัดูแลกิจการ  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามส าคญัในการบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการให้
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดี ตลอดจนไดส้อบทานใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

 สอบทานการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานเกณฑ์ประเมินความเส่ียงระดบัองค์กรตามแนว COSO-
ERM จากส านกับริหารความเส่ียง เพ่ือใชใ้นการประเมินปัจจยัเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัต่าง ๆ ไวภ้ายใตห้ัวขอ้ปัจจยัเส่ียง
ในรายงานประจ าปี 2562 

  สอบทานใหบ้ริษทัมีกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแสและการรับขอ้ร้องเรียน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานช่องทางการรับแจง้เบาะแสและการรับขอ้ร้องเรียน โดยได้
มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย หรือกรณีพบพฤติกรรม
ท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ                  
โดยก าหนดให้ส านกัตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียนดา้นการก ากบัดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

  ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
   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 

   2. กล่องรับความคิดเห็น  
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 สอบทานนโยบายและการควบคุมภายในของกระบวนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบทานเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีแนวทางสามารถป้องกนัการคอร์รัปชนั
สอดคลอ้งตามท่ีส านักตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบและประเมินไวใ้นแบบประเมินตนเองของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
 
 

                

                                                      ……………………………………… 
                 (นายประจวบ ไชยสาส์น) 
               ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 7 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทและกลุ่มธุรกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์และประสบความส าเร็จ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายและได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจเป็นอยา่งดี โดยมีประธานกรรมการบริหารของกลุ่มน ้ าตาล
บุรีรัมยเ์ป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และกรรมการบริหารความเส่ียงอีก 4 ท่าน คือ 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการประชุมทุกไตรมาส ซ่ึงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวนคร้ัง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 4/4 
2. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ 4/4 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 4/4 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 2/4 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 4/4 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงตลอดจนกิจกรรมการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหค้รอบคลุมการปฏิบติังานหลกัท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ และรายงานแผนการบริหารความเส่ียง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่จะสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและหา
โอกาสในการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยูแ่ละธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน โดยมีวาระส าคญัในการประชุมประจ าปี 2562 ดงัน้ี 

1. แผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี 2562 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดก้ าหนดให้มี Risk Appetite ในแต่ละ Business unit (BU) ส าหรับการบริหาร 

ความเส่ียงในแต่ละดา้น อาทิ  
 BSF: ความสามารถในการหีบออ้ยต่อวนั, ประสิทธิภาพในการผลิตน ้ าตาล, ชั่วโมงการหยุดท างานของ

เคร่ืองจกัร, คุณภาพของน ้ าตาล และอุณหภูมิถงัจ่ายโมลาส เป็นตน้ 
 โรงไฟฟ้า (BEC, BPC และ BPP): การจ่ายไอดีและไอเสียให้กบัโรงงานน ้ าตาล, ปริมาณน ้ าตาลท่ีปนเป้ือน 

มากบัน ้ า Condensate เป็นตน้ 
 BRD: %ของขยะกาบใบรวมดินทรายเทียบออ้ย, คุณภาพความหวานของออ้ย (C.C.S.),  %ของออ้ยสด และออ้ย

ไฟไหม ้
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 BRR: ความผนัผวนของราคาน ้ าตาลตลาดโลก, ความผนัผวนของค่าเงิน (อัตราแลกเปล่ียน), การขาด 
สภาพคล่องเน่ืองจากกระแสเงินสดไม่เป็นไปตามแผน และความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งจดัท าแผนบริหารความเส่ียงเพ่ิมเติม (Action Plan) อยา่งเร่งด่วน หาก KRIs ไม่เป็นไป
ตาม Risk Appetite ท่ีก าหนด พร้อมทั้งรายงานใหผู้บ้ริหารและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบอยา่งใกลชิ้ด 

2. การบริหารจดัการความเส่ียง 
กรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของแต่ละ Business Unit ในกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย์

(“กลุ่มบริษทัฯ”) เพ่ือท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย, เสนอแนะ และผลกัดนัการบริหารความเส่ียง เพื่อให้การด าเนินงาน 
ดา้นการบริหารความเส่ียงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. การตดิตามก ากบัดูแลแผนการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มอบหมายใหส้ านกับริหารความเส่ียงติดตามแผนการจดัการบริหารความเส่ียง และให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระบุมาตรการจดัการเพ่ิมเติมหรือแผนงานเพ่ิมเติม (Action Plan) กรณี KRIs ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่เป็นไปตาม Risk Appetite ท่ีก าหนดไว ้พร้อมก าหนดใหร้ายงานสถานะความเส่ียงทั้งในส่วนของ KRIs ในหนา้หีบ และ 
KRIs ในระดบัองคก์ร อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหส้ามารถบริหารจดัการความเส่ียงไดท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

4. คณะท างานบริหารความเส่ียง 
คณะท างานบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญในการปฏิบติังานในแต่ละสายงาน โดยมีบทบาทหนา้ท่ีดงัน้ี 

1.  ประสานงาน เพ่ือใหก้ารน านโยบายและระบบบริหารความเส่ียงสู่การปฏิบติัในส่วนงานและฝ่ายงาน 
2.  ระบุ วเิคราะห์ ประเมิน และจดัการความเส่ียง 
3.  สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงวา่การจดัการความเส่ียงมีความเพียงพอและเหมาะสม 
4.  ติดตามและรายงานความคืบหนา้ของแผนจดัการความเส่ียง 
5.  สนบัสนุนงานการบริหารความเส่ียง 
6.  ใหก้ารสนบัสนุนงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

จากขา้งตน้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูก้  ากับดูแล เพ่ือให้แนวทางการพฒันาระบบบริหารความเส่ียง 
มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษทัและ“กลุ่มบริษทัฯ และเกิดความมัน่ใจในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงคาดวา่ กิจกรรมบริหารความเส่ียงท่ีไดพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองจะน าพาให้บริษทัและกลุ่มบริษทัฯ สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินตามแผนธุรกิจท่ีก าหนดไว ้นบัเป็นการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งมูลค่าขององคก์ร เพ่ือส่งมอบให้แก่ทั้ง 
ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัและกลุ่มบริษทัฯ ต่อไป 

 

……………………………………… 
 (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ) 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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เอกสารแนบ 8 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง ซ่ึงรายละเอียดการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ จ านวนคร้ัง 

1. นางสีนวล         ทศัน์พนัธ์ุ             ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 
2. นายวเิชฐ           ตนัติวานิช            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ        กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 
4. นายอดิศกัด์ิ       ตั้งตรงเวชกิจ        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย ตามท่ีก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2562 ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในดา้น
การสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนดงัน้ี  

ด้านการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการพิจารณาและสรรหากรรมการบริษทัแทน
กรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติั การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมี
ประวติัการท างานท่ีโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่าง
เพียงพอ ตลอดจนไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ/หรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด และส าหรับกรรมการอิสระ
ตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑค์วามเป็นอิสระ
ของคณะกรรมการบริษทัและนิยามกรรมการอิสระของบริษทั รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด 

โดยในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษทัยงัได้ใชต้าราง Board Skill Matrix เป็นขอ้มูลประกอบเพ่ือก าหนด
คุณสมบติัของกรรมการบริษทัท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้ ความช านาญท่ีจ าเป็นและท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วม 
ในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึงในปี 2562 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยไดแ้จง้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบก่อน 
การพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ 
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นอกจากนั้น ยงัไดด้ าเนินงานดงัน้ี 

 ทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ ์รูปแบบ และกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทั และการคดัเลือก
กรรมการชุดย่อย ซ่ึงไดเ้พ่ิมเติมหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกและการสรรหาบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งเป็น
กรรมการบริษัท โดยก าหนดคุณสมบัติในด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ววิฒันาการของโลกในยคุปัจจุบนั 

 ทบทวนขอ้มูลในตาราง Board Skill Matrix เพื่อปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัตามประสบการณ์และ 
การอบรมของกรรมการแต่ละบุคคล 

 ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัใหมี้ความเหมาะสมกบับริษทั 

 ก าหนดแผนการอบรมของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2563 เพื่อสนบัสนุนประสิทธิภาพ
ในการท างานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

 ทบทวนรูปแบบและรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการ
ผูจ้ ัดการ ตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชันและหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัและส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี ส าหรับการประเมินในปี 2562 ไดจ้ดัท าแบบ
ประเมินในรูปแบบออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่กรรมการบริษทัและลดการใชก้ระดาษ 

ทั้งน้ี ไดเ้ปิดเผยการเขา้ร่วมอบรม และผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการ
ผูจ้ดัการ ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ปี 2562 แลว้ 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดท้บทวนนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเทียบเคียงได้กับบริษทัท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรม/ธุรกิจเดียวกันและท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีบริษทัก าหนด และรักษาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษทั  
โดยสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทั และผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั และไดน้ าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัตามล าดบั  

นอกจากน้ียงัไดพ้ิจารณาทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี และประเมินผลการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและรายคณะ 
รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
เพ่ือใหก้ระบวนการสรรหาบุคคลและก าหนดคา่ตอบแทนมีความโปร่งใส สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
ทั้งน้ี ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1  
ปี 2562 แลว้ 

                                                                                           

………………………………………..……..………… 

                          (นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ) 

     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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เอกสารแนบ 9 

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง ซ่ึงรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ จ านวนคร้ัง 

1. นางสีนวล    ทศัน์พนัธ์ุ 2/2 
2. รศ.ดร.ชิต  เหล่าวฒันา 2/2 
3. นางสาวจิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 2/2 
4. นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 2/2 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงก าหนดไวใ้น     
กฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั กรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ และพนักงานให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้น 
คอร์รัปชนั เพื่อให้องคก์รมีการบริหารจดัการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
อนัจะเป็นรากฐานในการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในปี 2562 ดงัน้ี 

 ทบทวนวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ปรัชญา ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ (เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ) เพ่ือส่งเสริม 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์ 

 ปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการบริษทัในดา้นองคป์ระกอบ คุณสมบติั และการแต่งตั้ง เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัสภาวะปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต โดยก าหนดคุณสมบติัของกรรมการบริษทัเพ่ิมเติมดา้นเทคโนโลยี
และนวตักรรม 

 ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ก่อนน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษทั 
 ปรับปรุงคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี  
 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 (AGM Checklist) ท่ีจดัโดย

สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
ซ่ึงบริษทัได ้100 คะแนนเตม็ 

 ก ากับดูแลและสนับสนุนให้บริษทัและบุคลากรในองค์กรปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส่งผลให้
บริษทัไดรั้บผลประเมินระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 95 ซ่ึงสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในระดบัร้อยละ 82  
จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2562 ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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 ก ากับดูแลและสนับสนุนให้บริษทัและบุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันโดยให้เป็น 

ส่วนหน่ึงในวฒันธรรมองคก์ร พร้อมทั้งให้ผูต้รวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน กระบวนการ
ท างาน และนโยบายต่าง ๆ  ท่ีส าคญั เพ่ือการต่อตา้นคอร์รัปชนัในองคก์ร ตามท่ีบริษทัไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC) ไปก่อนหน้าน้ี โดยบริษทัไดรั้บมอบใบรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ท่ีผา่นมา ซ่ึงไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในส่วน
ท่ี 2 ขอ้ท่ี 11 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ประจ าปี 2562   

 พิจารณาและติดตามเร่ืองขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามท่ีไดก้ าหนดช่องทางการแจง้ 
ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ (Whistleblowing) ผ่านกล่องรับความคิดเห็นและทางไปรษณีย ์ซ่ึงให้ส่งถึง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน โดยไดเ้ปิดเผยช่องทางในเวบ็ไซตข์อง
บริษทั www.buriramsugar.com และในคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  
ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ทั้งน้ี ในปี 2562 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะใด ๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลเช่ือมัน่วา่บริษทัมีการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งมัน่ท่ีจะ
พฒันาและยกระดบัดา้นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนส่งเสริมใหบ้ริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี ไดเ้ปิดเผยรายละเอียด
การด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัดงักล่าวในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9 การก ากบัดูแลกิจการ ไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และแบบ 56-1 ประจ าปี 2562   

 
                                                                                           

……………………………………..……..……… 

                          (นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ) 

                  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

http://www.buriramsugar.com/
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เอกสารแนบ 10  
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

  

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม  
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด 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 าหรับผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ เช่น 
รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ า
ทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกรับทราบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1  การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติั 
(Compliance unit) 
       1.3.2  การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3  การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 
 1.4.1  มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 1.4.2  มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายใน
เวลาอนัควร  
 1.4.3  มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม  
และภายในเวลาอนัควร 
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2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหารและท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารใหถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบ
ภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด  
อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6  คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุม 
ทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร 
และการติดตาม 

  

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผดิชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายใน 
ท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจ
หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  

 4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันา และรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ 
ท่ีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติันั้นอยา่งสม ่าเสมอ 
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 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมี 
ผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสารกระบวนการ
เหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดั ระบบท่ีปรึกษา 
(Mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5  บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession plan) ท่ีส าคญั   

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1  คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคน 

มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติัในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการใหร้างวลั 

ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและ 

ระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้ใหส้ามารถ

เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

  

5.4  คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนั้น 
โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของ
บริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2  บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3  รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียง
ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

  

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1  บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ 

ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   
  

7.2  บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร  
ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนั้น 
(Acceptance)  การลดความเส่ียง (Reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Avoidance)  หรือการร่วมรับ 
ความเส่ียง (Sharing) 

  

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสที่จะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจดัท ารายงาน

ทางการเงินเทจ็  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั  การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม

ภายใน (Management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้า

หรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดแลว้ รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้
ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังานกระท าไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้ง
เกินความเป็นจริง จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต  
และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4  บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้   
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น

อยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น 
อยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์รท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

 

การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการตา่ง ๆ 
อยา่งเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ  
และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหาร 
ในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกมุ เพ่ือใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงิน 
และอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแตล่ะระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน ขั้นตอนการจดัซ้ือและ
วธีิการคดัเลือกผูข้าย การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์  
หรือการเบิกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการ
ระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั
เสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทั 
ในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื การค ้าประกนั บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจ
แลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลา ท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตาม 
การช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.3  บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual 
และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4  บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ 
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5  บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ีออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็น
การตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

  

11. องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1  บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏิบติังาน
และการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2  บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม   

11.3  บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม   

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลย ี
ใหมี้ความเหมาะสม 

  

12. องค์กรจดัให้มกีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวงัและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก าหนด
ไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1  บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกมุเพือ่ติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร  
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั  
เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส านกังานฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาส 
หรือน าผลประโยชนข์องบริษทัไปใชส่้วนตวั   

  

12.2  บริษทัมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น   

12.3  บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 

และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (At arms’ length basis) 

  

12.4  บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งก าหนด

แนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแตง่ตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย หรือร่วมนั้นถือปฏิบติั  

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหาร

และพนกังาน 
  

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

  

12.7  บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1  บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์รท่ีมี
คุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2  บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชนท่ี์จะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล    

13.3  บริษทัด าเนินการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใชป้ระกอบ การตดัสินใจ 
ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิ้จารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือก
ต่าง ๆ  

  

13.4  บริษทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ี
ระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่า
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5  บริษทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อใหส้ามารถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึก 
ขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการ
รายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6  บริษทัมีการด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญัไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 

 

 

 

 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุน
ให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.2  บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษทั
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น 
การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดตอ่ เพ่ือใหส้ามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้ง
การติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้    

  
 
 
 
 

14.3  บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบริษทัสามารถแจง้
ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (Whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงาน 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  

15.2  บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบั เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถ
แจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1  บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหารและ
พนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบติัและรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตาม 
การปฏิบติัและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

  

16.2  บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้โดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3  ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั   

16.4  ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ   

16.5  บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    

16.6  บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังาน วชิาชีพ 
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  
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17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูง

และคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1  บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ 
เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2  บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสยัวา่
มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบ
ต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ร่ิม
ด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา 
อนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั/
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 11 

รางวลัและการรับรองคุณภาพ 

บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 

รางวลัสาขาสถานประกอบการดีเด่น 

 

 

 

 

กระทรวงแรงงาน รางวัลสาขาสถานประกอบการดีเด่น  
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ติดต่อกัน  
4 ปีซอ้น (ปี 2559-2562) ระดบัจงัหวดั 

AGM Checklist ปี 2562  
100 คะแนนเตม็ 

 

  

สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย และ
ส านัก ง านคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 (AGM 
Checklist) บริษทัได ้100 คะแนนเตม็ 

ผลคะแนนการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการ (CGR) ปี 2562 ระดบั “ดีเลิศ”  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

บริษัทได้ผลคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 95 
หรือไดร้ะดบั “ดีเลิศ” ติดต่อกนั 2 ปีซอ้น
ในโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการ
บริษทัจดทะเบียนไทย (CGR)  
 

BRR เป็นหลกัทรัพยข์องกองทุนรวม 
ธรรมาภิบาลไทย  

คณะกรรมการก าหนดหลกัทรัพย ์และ
กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยจาก 11 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

BRR ไดรั้บคดัเลือกเป็นหลกัทรัพยข์อง
กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Stock 
Universe of Thai CG Funds) ในปี 2561 
และปี 2562 ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 2 ปี 
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บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ใบรับรองคุณภาพดา้นการจดัการระบบ

บริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั เ ป็นการ รับรองคุณภาพเ ก่ียวกับ
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง า น คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานสากล  

ใบรับรองคุณภาพ  
มาตรฐานการผลิต (GMP) 

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นการรับรองคุณภาพด้านระบบ 
การบริหาร และการจัดการโรงงาน 
รวมทั้ งการผลิต มุ่งเน้นการควบคุม
คุณภาพของวตัถุดิบ ความสะอาดของ
โรงงานและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 
และสุขอนามยัของผูป้ฏิบติังาน และยงั
ครอบคลุมไปถึงการใช้อุปกรณ์และ
เทคนิ คการผ ลิ ต ท่ี ได้มาตรฐาน 
น่าเช่ือถือ และปลอดภยัส าหรับการผลิต
สินคา้ โดยเฉพาะอาหารและยา เพื่อการ
ผลิตสินคา้ท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีมาตรฐาน
สูงสุด  

ใบรับรองคุณภาพ ดา้นระบบวเิคราะห์
อนัตราย และจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุมใน

การผลิตอาหาร (HACCP) 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั เ ป็ น ก า ร รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ ด้ า น 
การควบคุมกระบวนการผลิตใน
ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุด
วิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิต
อาหาร 
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รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยั

ดา้นการผลิต (GMP) 
กรมวิชาการเกษตร สังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

เ ป็ นก า ร รั บ รอ ง คุ ณภ าพ ระบบ 
การบริหารจดัการโรงงานผลิต มุ่งเน้น
ท่ีจะควบคุมคุณภาพของวัตถุ ดิบ  
ความสะอาดของโรงงาน อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการผลิต รวมไปถึงสุขอนามยัของ
ผูป้ฏิบติังานทุกคน และยงัครอบคลุม
ไปถึงการใช้อุปกรณ์และเทคนิค 
การผลิต ท่ี ได้มาตรฐาน มีความ
น่าเช่ือถือและปลอดภยัท่ีจะใชใ้นการ
ผลิตสินคา้  

ใบรับรองคุณภาพระบบวเิคราะห์อนัตราย 
และจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิต

อาหาร (HACCP) 
 
 
 
 
 
 
 

กรมวิชาการเกษตร สังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

เป็นการรับรองคุณภาพในการจดัการ
ดา้นการควบคุมกระบวนการผลิต  

ใบรับรองคุณภาพโรงงานผลิตสินคา้พืช 
 

กรมวิชาการเกษตร สังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

การข้ึนทะเบียนใบรับรองคุณภาพน้ี
เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการ
เกษตร วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการและ
เง่ือนไขการข้ึนทะเบียนโรงงานผลิต
สินคา้พืช พ.ศ. 2559 

ใบรับรองคุณภาพโรงงานแปรรูป 
สินคา้เกษตร 

 

กรมวิชาการเกษตร สังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

ใบรับรองคุณภาพโรงงานแปรรูป
สินคา้เกษตรน้ี ใช้เพื่อประกอบการ
ออกใบรับรองสุขอนามยัพืช 
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รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ

น ้ าตาลทราย 
 
 

บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 
แสดงออกถึงเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมั่นจะ
ประกอบกิจการโดยค านึงถึงการจดัการ
ดา้นมลภาวะอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  
และสามารถเปิดเผยข้อมูลการจัดการ
มลภาวะอยา่งโปร่งใส โดยใหป้ระชาชน
มี ส่ วนร่ วมเสนอแนะในการแก ้
ปั ญหาได้  มี ก ารบ ริ หารจั ดการ 
เพื่ออนุรักษพ์ลงังาน และจดัสรรการใช้
ทรัพยากรร่วมกบัชุมชนอย่างเหมาะสม 
มี ช่องทางรับฟั งข้อคิ ดเห็น และ
ตอบสนองขอ้ร้องเรียน รวมถึงการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็น
ธรรม 

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 2 
(ปฏิบติัการสีเขียว Green Activity) 

 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม เ ป็ นการ รั บรองก า ร เ ป็ นสถ าน
ประกอบการท่ีมีการพฒันาแผนงาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบ 
 

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3 
(ระบบสีเขียว Green System) 

 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม เ ป็ นการ รั บรองก า ร เ ป็ นสถ าน
ประกอบการท่ีมีการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ 
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รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ประกาศนียบตัรโครงการจดัการน ้ า 
อยา่งย ัง่ยนืดว้ย Water Footprint  

ในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือการส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เ ป็ นการ รับรองด้ านการจัดการ 
การใชน้ ้ าอยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบรับรองฉลากลดโลกร้อน  
(Carbon Footprint Label 2016-2020) 

 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) (TGO) 

เป็นการรับรองการลดปริมาณก๊าซ
เรื อนกระจกท่ีปล่อยออกมาจาก 
การผลิต 
 

ใบรับรองคุณภาพดา้นความปลอดภยั 
ของอาหาร (อย.) 

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

ได้รับการรับรองในส่วนผลิตภัณฑ์
น ้ าตาลตรากุญแจคู่ และผลิตภัณฑ์
น ้ าตาลตรา BRUM  

ใบรับรองคุณภาพดา้นมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้ าตาลทราย  

(มอก.56-2552) 

ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผ ลิตภัณฑ์ อุ ตสาหกรรม  สั ง กั ด
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เพ่ือแสดงว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
โรงงานน ้ าตาลบุ รีรัมย์ จ ากัด เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด  

ใบรับรองฮาลาล 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย 

เพ่ือแสดงว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
โรงงานน ้ าตาลบุ รีรัมย์ จ ากัด เป็น
อาหารท่ีไม่ขดักบัหลกัศาสนาอิสลาม
สามารถบริโภคได ้
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บริษัท บุรีรัมย์วจิยัและพฒันาอ้อย จ ากดั (“BRD”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 

 
นายส าราญ พนิิตรัมย์ 

       ชาวไร่ออ้ยดีเด่นประจ าปี 2562 
รางวลัรองชนะเลิศประเภทชาวไร่ออ้ยท่ีมี
ผลผลิตและคุณภาพอ้อยดีเด่น กลุ่มท่ี 1 
(พ้ืนท่ีปลูก 1-59 ไร่)  

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น ้ าตาลทราย 

เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่เกษตรกร
ชาวไร่ออ้ยท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจดัการน ้ า มีการใชน้ ้ า
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษา
ความช้ืนในดินและมีผลผลิตท่ีสูง
เม่ือมีระบบการใหน้ ้ า  

 
นายธนชัย ชยางกูรภัทรกจิ 

     ชาวไร่ออ้ยดีเด่นประจ าปี 2562 
รางวัลรองชนะเลิศประเภทการบริหาร
จัดการไร่อ้อย เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มท่ี 2 (พ้ืนท่ีปลูก ตั้งแต่ 60-199 ไร่) 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น ้ าตาลทราย 

เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยท่ีมีการบริหารจัดการ 
ไร่ออ้ยแบบบูรณาการในหลายดา้น  
ตั้ งแต่ เ ร่ืองการอนุรักษ์ดินและน ้ า  
การจัด การศัต รูอ้อยด้วย ชีววิ ธี  
การจัดการด้านความปลอดภัย 
ทั้ ง ตน เ อ งและสภาพแวดล้อ ม 
การอนุรักษ์ดินโดยการตัดอ้อยสด
และไวใ้บ 

บริษัท บุรีรัมย์พลงังาน จ ากดั (“BEC”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

 

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั การรับรองเก่ียวกับระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐานสากล 
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รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม   

ISO 14001:2015 

 

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ก า ร รั บ ร อ ง เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ บ บ 
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2557 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม น าหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม
มาปฏิบัติในการประกอบกิจการ
ให้ เ ป็ น ไป ต า มหลัก เ กณฑ์ ท่ี
ก าหนดและมุ่งเน้นการป้องกัน
และรักษาส่ิงแวดล้อมร่วมกับ
ชุมชนและสงัคมทอ้งถ่ิน 

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 2 
(ปฏิบติัการสีเขียว Green Activity) 

กระทรวงอุตสาหกรรม เ ป็นการรับรองการ เป็นสถาน
ปร ะ กอบก า ร ท่ี มี ก า ร พัฒน า
แผนงานด้านส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลด
ผลกระทบ 

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3 
(ระบบสีเขียว Green System)

 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการรับรองการ เ ป็นสถาน
ประกอบการท่ีมีการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ 
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รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
รางวลั Thailand Energy Awards 2017 

 
 
 
 
 
 

กรมพัฒนาพลัง ง านทดแทนและ
อนุ รักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลงังาน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ด้าน
พลงังานทดแทนโครงการพลงังาน
ความร้อนร่วม (Cogeneration) 

รางวลั ASEAN Energy Awards 2017 35th ASEAN Ministers on Energy 
Meeting (35 AMEM) ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั (“BPC”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

 

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั การ รับรอง เ ก่ี ยวกับระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐานสากล 

รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2558 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม น า ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
ส่ิงแวดล้อมมาปฏิบัติในการ
ประกอบกิจการให้เป็นไปตาม
หลัก เ กณฑ์ ท่ี ก า หนดและ
มุ่งเน้นการป้องกันและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนและ
สงัคมทอ้งถ่ิน 
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รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 2 
(ปฏิบติัการสีเขียว Green Activity) 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการรับรองการเป็นสถาน
ประกอบการท่ีมีการพัฒนา
แผนงานด้าน ส่ิ ง แวดล้อม 
เพื่อลดผลกระทบ 

รางวลั Thailand Energy Awards 2018 

 
กรมพัฒนาพลัง ง านทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  กระทรวง
พลงังาน 

ไ ด้ รั บ ร า ง วัล ดี เ ด่ น  ด้ า น
พลังง านทดแทน ประเภท
โค ร ง ก า ร ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ า แล ะ 
ความร้อนร่วม (Cogeneration) 

รางวลั ASEAN Energy Awards 2018 
 

36th ASEAN Ministers on Energy 
Meeting (36 AMEM) ณ ประเทศ
สิงคโปร์ 

ได้ รับร า งวัล รองชนะ เ ลิ ศ 
ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม 

รางวลั Energy Globe National Award 2019 

 

สถานทูตออสเตรียประจ าประเทศไทย 
โ ด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ โ ค ร ง ก า ร
ส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ(UNEP) 

ได้รับรางวลัชนะเลิศประเภท
โรงไฟฟ้ า ชีวมวล  ซ่ึ ง เ ป็ น
รางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั
รางวัลหน่ึงและมอบให้กับ
โครงการท่ีมีความโดดเด่นดา้น
แนวปฏิบติัท่ีใหค้วามส าคญักบั
แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลสั จ ากดั (“BPP”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

 

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั การรับรองเก่ียวกับระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐานสากล 

รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2561 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม ก า ร น า ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
ส่ิ งแวดล้อมมาป ฏิบั ติ ในการ
ประกอบกิจการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและมุ่งเน้น
การป้องกนัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ร่วมกบัชุมชนและสงัคมทอ้งถ่ิน 

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 1 
(ปฏิบติัการสีเขียว Green Commitment) 

กระทรวงอุตสาหกรรม เ ป็นการรับรองการ เป็นสถาน
ประกอบการท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและมี
การส่ือสารภายในองคก์รให้ทราบ
โดยทัว่กนั 
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บริษัท ปุ๋ ยตรากญุแจ จ ากดั (“KBF”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ใบรับรองมาตรฐานสินคา้ Q ปุ๋ยหมกั 
(เกรด 2) ชนิดเมด็ เลขท่ี 11150/2561 

 

กรมพัฒนาท่ีดิน สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

เพ่ือแสดงว่า บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ 
จ ากัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
และมีคุณภาพตามท่ีก าหนด ในดา้น
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตร  
 
 
 
 
 

ใบรับรองมาตรฐานสินคา้ Q ปุ๋ยหมกั 
(เกรด 2) ชนิดเมด็ เลขท่ี 11192/2561 

 

กรมพัฒนาท่ีดิน สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

เพ่ือแสดงว่า บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ 
จ ากัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
และมีคุณภาพตามท่ีก าหนด ในดา้น
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
 

รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2561 
 
 
 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม การน าหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม
มาปฏิบัติในการประกอบกิจการ 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด
และมุ่งเน้นการป้องกันและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนและสังคม
ทอ้งถ่ิน 
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