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1. นโยบาย ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาและค่านิยมองค์กร 

• วิสัยทัศน์ 
สร้างความมัน่คงดา้นผลผลิตและสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย พฒันาธุรกิจน ้ าตาลทราย พลงังานทดแทน และธุรกิจต่อเน่ืองให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน

ควบคู่กบัชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

• พันธกิจ 
1. เป็นเลิศในด้านการบริหารจดัการและการควบคุมคุณภาพผลผลิตออ้ย ผลผลิตน ้ าตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง รวมทั้ ง 

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากส่ิงเหลือซ่ึงมาจากกระบวนการปลูกออ้ยและผลิตน ้าตาล ให้ไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพ้ืนท่ีบริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี ด้วยหลักวิชาการ ความใส่ใจ และ 

ความรับผิดชอบต่อเกษตรกรชาวไร่ออ้ย  
3. พฒันาระบบบริหารงานและการจดัการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความมัน่คงของผลผลิต และผลก าไรของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและธุรกิจ

ของบริษทัและบริษทัในเครือ 
4. พฒันานวตักรรมและสนบัสนุนดา้นการวิจยั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ยให้เติบโตมัน่คงไปพร้อมกนั 
6. มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมและพฒันาธุรกิจผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง, พลงังานทดแทน และดา้นอ่ืน ๆ  รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภณัฑ ์และ

พฒันาดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  
7. ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล เท่ียงตรง โปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ตลอดจนป้องกนั ต่อตา้นและไม่สนบัสนุนการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ 

• ปรัชญา 
“น ้าตาลสร้างในไร่” เป็นปรัชญาท่ีบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) ยึดถือมากว่าทศวรรษ  

ซ่ึงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน เพราะกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการผลิตน ้ าตาลให้ได้คุณภาพดีและปริมาณสูงสุด 
ในต้นทุนท่ีต ่า อันจะน ามาซ่ึงผลประกอบการท่ีดีของกลุ่มบริษัท  และความมั่นคงและมั่งคั่งแก่ชาวไร่อ้อยนั้น ต้องเร่ิมจากการสนับสนุน 
และส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยและบุคลากรในองค์กรมีความรู้และใส่ใจในการบริหารจัดการอ้อย ตั้ งแต่กระบวนการเพาะปลูก การบ ารุงรักษา  
และการเก็บเก่ียว รวมถึงการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้บริหารจดัการออ้ย นอกจากนั้น ยงัใส่ใจดูแลเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ชุมชน 
รอบขา้ง และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

• ค่านิยมองค์กร  
  “TEAM” คือค่านิยมร่วมกนัของคนในองคก์รท่ีไดมุ้่งผลส าเร็จจากการท างานเป็นทีมอยา่งย ัง่ยืน 
 T > Talk     คือการส่ือสารกบัทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์ร   
 E > Expert & Education  คือการสร้างมืออาชีพจากการเรียนรู้และพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง  
 A > Achievement    คือจิตส านึกแห่งความส าเร็จ 
 M > Motivation    คือความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งทีมอยา่งซ่ือสัตย ์

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) (“BRR”) และบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) เป็นหน่ึงในบรรดาผูบุ้กเบิกอุตสาหกรรมน ้ าตาล
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ ผูริ้เร่ิมปลูกอ้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกออ้ยในจังหวดับุรีรัมย ์เป็นกลุ่มบริษัท 
ท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขาวสีร า และน ้ าตาลทรายดิบทั้งในและต่างประเทศ นานกว่า 5 ทศวรรษ รวมถึงการน าส่ิงเหลือ
จากการปลูกออ้ยและการผลิตน ้ าตาล เช่น กากออ้ย, กากหมอ้กรอง และกากน ้ าตาล ต่อยอดธุรกิจอย่างครบวงจร ประกอบด้วยธุรกิจโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล, ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ย และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเยื่อชานออ้ยและบรรจุภณัฑ์ชานออ้ย รวมทั้งจดัการและสนับสนุนดา้นการวิจยั 
และพฒันาพนัธ์ุออ้ย ตลอดจนเพ่ิมเติมธุรกิจบริหารจดัการโลจิสติกส์และบริการขนส่ง 
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• ธุรกิจน ้าตาล (ธุรกิจหลัก) 
1. บริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (“BSF”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2546 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ต่อมาในปี 2553 ไดม้ี

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแล้วเป็น 990,637,000 บาท และได้เพ่ิมท ุนจดทะเบียน ที ่ช าระแล ้วอีกค ร้ังใน ปี  2554 เ ป็นจ านวน 
1,050,000,000 บาท  และในปี 2563 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเป็น 2,050,000,000 บาท และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท 
บุรีรัมย์วิจัยและพฒันาอ้อย จ ากัด (“BRD”) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ทรัพย์สิน หน้ีสิน และสิทธิต่าง ๆ จึงส่งผลให้มีทุนจดทะเบียน  
รวมทั้งส้ิน 2,114,492,600 บาท ซ่ึง BRR ถือหุ้นร้อยละ 96.90 

BSF ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย รวมทั้งวิจยัและพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกและบ ารุงรักษาออ้ย ซ่ึงมีโรงงาน
ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 237 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีก าลงัการผลิตท่ีไดรั้บอนุญาต 17,000 ตนัออ้ยต่อวนั และในฤดูการผลิตปี 
2558/59 ได้เพ่ิมก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรเป็น 24,000 ตนัออ้ยต่อวนั เพ่ือรองรับปริมาณออ้ยท่ีเพ่ิมขึ้นกว่า 2.2 ลา้นตนั ในปี 2559/60 และ 2.9  
ลา้นตนั ในปี 2560/61 ผลิตภณัฑ์ท่ีจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น ้ าตาลทรายดิบและน ้ าตาลทรายขาวสีร า โดยจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในปี 2562/63 บริษทัไดผ้ลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้น
การส่งออกให้กบัโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีก าลงัการผลิตสูงสุด 1,200 ตนัต่อวนั นอกเหนือจากการผลิตน ้ าตาลแลว้ BSF ยงัสามารถผลิตไฟฟ้า 
จากไอน ้ าท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน ้ าตาลไดป้ระมาณ 14.5-15 เมกะวตัต์ จากก าลงัการผลิตสูงสุด 18.5 เมกะวตัต์ เพ่ือใชภ้ายในพ้ืนท่ีบริเวณ
โรงงานน ้าตาลอีกดว้ย  

2. บริษัท โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากัด (“CSF”) เดิมช่ือ บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ ากัด (“BSP”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2558 
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน และในปี 2563 ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เป็น 186,000,000 บาทโดยมี 
BRR ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ทั้งน้ี ไดเ้ปลี่ยนแปลงช่ือและลกัษณะการประกอบธุรกิจจากบริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ ากดั (“BSP”) ซ่ึงจดทะเบียน
ไวเ้พื่อรองรับการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลในอนาคต เป็นบริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ ากัด (“CSF”) เพื่อด าเนินธุรกิจประเภทโรงงาน
น ้ าตาล ซ่ึงได้รับอนุม ัติให้จ ัดตั้ งจากส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย (“สอน.”) เมื่อวนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 โดยอนุญาตให้จดัตั้ง
โรงงานน ้ าตาล ณ อ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์มีก าลังการผลิต 20,000 ตันต่อวนั ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

3. บริษัท น ้าตาลทุนบุรีรัมย์ จ ากัด  (“BSC”) เดิมช่ือ บริษัท บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (“BAE”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2558 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน และในปี 2563 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเป็น 64,000,000 บาท
โดยมี BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ทั้ งน้ี  ได้เปลี ่ยนแปลงชื่อและล ักษณะการประกอบธุรกิจจากบริษ ัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็น เนอร์ยี่ จ ากัด 
(“BAE”) ซ่ึงจดทะเบียนไวเ้พื่อรองรับการด าเนินธุรกิจเอทานอลในอนาคต เป็นบริษทั น ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSC”) เพื่อด าเนินธุรกิจประเภท
โรงงานน ้ าตาล ซ่ึงไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งจากส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย (“สอน.”) เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยอนุญาตให้
จดัตั้งโรงงานน ้าตาล ณ อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ มีก าลงัการผลิต 20,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจ  

• ธุรกิจต่อยอดส่ิงเหลือจากการปลูกอ้อยและการผลิตน ้าตาล 
1. บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (“BEC”) เดิมช่ือ บริษทั บุรีรัมย์เอทานอล จ ากัด จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท และเพ่ิมทุนเป็น 15,600,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2549 เพ่ือเตรียมการก่อสร้างโรงงานเอทานอล แต่ไดช้ะลอการก่อสร้างโรงงาน
เอทานอลไวก้่อน ต่อมาในปี 2553 บริษทัไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็นบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 135,600,000 
บาท ในปี 2554 ซ่ึง BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

BEC ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต์ โดยใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกั และยงัสามารถใชไ้มส้ับ ใบออ้ย และ
แกลบ เป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกดว้ย BEC จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จ านวน 8 เมกะวตัต์ และใชภ้ายใน
โรงงาน 1.9 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้า BEC ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกับโรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์เพ่ือความสะดวกในการน ากากออ้ยท่ีได้จากกระบวนการผลิต
น ้าตาลมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง และสะดวกในการจ่ายไฟฟ้า 

เมื่ อวัน ท่ี  30 ธั นวาคม 2554 BEC ได้ เข้ าท าสั ญญาซ้ื อขายไฟฟ้ ากับ  กฟภ. ในระบบ Adder โดย กฟภ. ตกลงซ้ื อขายไฟฟ้ า 
ในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ท่ีระบบแรงดนั 22,000 โวลต์ และเร่ิมขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในเดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งน้ี การด าเนินกิจการ
ของ BEC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตพลงังานไฟฟ้า เมื่อวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 
11 มีนาคม 2559 ไดเ้ปลี่ยนจากระบบ Adder เป็น Feed-in-Tariff (FiT) 
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2. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด (“BPC”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 170,000,000 บาท ซ่ึงถือหุ้น
โดย BEC ร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งขึ้ นเพ่ือด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี  2 ของบริษัท น ้ าตาลบุ รีรัมย ์
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ มีก าลงัการผลิตติดตั้งจ านวน 9.9 เมกะวตัต์ โดยใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกั และยงัสามารถใชไ้มส้ับ ใบออ้ย 
และแกลบ เป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย โรงไฟฟ้า BPC ตั้งอยู่บริเวณใกลเ้คียงกับโรงไฟฟ้า BEC และโรงงานน ้ าตาล BSF 
เพื่อความสะดวกในการขนส่งกากออ้ยท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะจ าหน่ายให้แก่ กฟภ. ซ่ึง BPC ได้เขา้ท าสัญญา 
ซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ในระบบ Feed-in-Tariff (FiT) ท่ีปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ท่ีระบบแรงดนั 22,000 โวลต์ และเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า
ในเดือนเมษายน 2558 ทั้งน้ี การผลิตไฟฟ้าของ BPC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า เมื่อวนัท่ี 5 มกราคม 2558  

3. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด (“BPP”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2558 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 160,000,000 บาท เรียกช าระแล้ว
เต็มจ านวน และในปี 2563 ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วเป็น 340,000,000 บาท ซ่ึงถือหุ้นโดย BRR  ร้อยละ 99.99  เป็นบริษทัท่ีจดัตั้ ง
ขึ้นเพ่ือด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีก าลงัการผลิตติดตั้งจ านวน 9.9 เมกะวตัต์ โดยใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกั และยงัสามารถใชไ้มส้ับ ใบออ้ย และ
แกลบ เป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าไดอี้กดว้ย โรงไฟฟ้า BPP ตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้า BEC และ BPC และโรงงานน ้ าตาล BSF 
เพ่ือความสะดวกในการขนส่งกากออ้ยท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยจดัเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 ของกลุ่มธุรกิจในดา้นพลงังาน ปัจจุบนั 
BPP ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า รวมถึงไอดีและไอเสียให้แก่ BSF เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตน ้ าตาลท่ีมีการขยายตวัเพ่ิมขึ้นให้มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 
BPP เร่ิมผลิตไฟฟ้าป็นคร้ังแรก เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 ดว้ยศกัยภาพและความพร้อมทั้งดา้นเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าและเช้ือเพลิงของบริษทั 
หากกฟภ. เปิดรับซ้ือไฟฟ้า หรือมีโครงการในอนาคตอ่ืนใดท่ีมีจุดประสงคใ์นการรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ บริษทัก็มีความพร้อม
ในการด าเนินการ 

4. บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด (“KBF”) จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน      
โดย BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ด าเนินธุรกิจผลิตปุ๋ ยอินทรียแ์ละเคมี โดยปุ๋ ยอินทรียท่ี์ไดม้าจากกากหมอ้กรอง (ตะกอน) ของกระบวนการผลิตน ้ าตาล และ
น ามาผสมกบัส่วนของปุ๋ ยเคมี ทั้งน้ี KBF เร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยเมื่อเดือนธันวาคม 2555 โดยมีก าลงัการผลิตปุ๋ ย 30,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา KBF ได้พัฒนาการผลิตปุ๋ ยให้มีความหลากหลายมากขึ้ น จนกระทั่งปัจจุบัน KBF ผล ิตและจดัจ าหน่ายปุ๋ ย ซ่ึงแบ ่งได ้ 
4 ประเภท คือ ปุ๋ ยอินทรียช์นิดเม็ด, ปุ๋ ยอินทรียช์นิดผง, ปุ๋ ยอินทรียเ์คมีชนิดเม็ด และปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด รวมทั้งดินปลูก โดย KBF จ าหน่ายปุ๋ ยให้แก่ 
ฝ่ายจดัหาวตัถุดิบของ BSF เพ่ือน าไปส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีส่งเสริม เพ่ือน าไปใชป้รับปรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ซ่ึงท าให้ 
ผลผลิตต่อไร่อ้อยทั้ งด้านปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น อีกทั้ ง ในปี 2561 KBF ได้ขยายตลาดออกสู่ภายนอก ในนามสินค ้าตรา “ปลาบิน”  
โดยจ าหน่ายปุ๋ ยให้แก่พืชเศรษฐกิจส าคัญ อาทิ  อ้อย ยางพารา มันส าปะหลงั และพืชผกัสวนครัว เป็นตน้ ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่าย 5 ประเภท 
คือ ปุ๋ ยอินทรียช์นิดผงและชนิดเม็ด ปุ๋ ยอินทรียเ์คมี จ านวน 3 สูตร ปุ๋ ยเคมีน ้ า และในปี 2562 KBF ได้เพ่ิมผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี ซ่ึงทางบริษทัยงัได้พฒันา
ผลิตภณัฑดิ์นปลูก และจ าหน่ายในเดือนมีนาคม ปี 2563 ซ่ึงไดผ้ลตอบรับเป็นอย่างดี และมียอดจ าหน่ายในปี 2563 จ านวน 50,000 ถุง 

5. บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด (“SEW”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2561 และเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 75,000,000 บาท ในปี 2562 และเรียกช าระ
แลว้เต็มจ านวน และในปี  2563 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ช าระแล ้วเป็น 285,000,000 บาทซ่ึง BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยด าเนินธุรกิจผลิต 
บรรจุภณัฑ์ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานออ้ย และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอ่ืน ทั้งน้ี การผลิตบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวของ SEW ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 โดย SEW มีก าลังการผลิตบรรจุภณัฑ์จากชานออ้ยประมาณ  
200 - 250 ล้านช้ินต่อปี ส าหรับบรรจุภัณฑ์หลักจะเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารและบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม SEW ยงัสามารถผลิต 
บรรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืน  ๆตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้อาทิ บรรจุภณัฑ์ส าหรับอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  

SEW มีโรงงานตั้งอยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงานน ้ าตาล BSF เพ่ือความสะดวกในการขนส่งชานออ้ยท่ีใช้เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต โดยได้
ก่อสร้างโรงงานขึ้นรูปผลิตภณัฑ์แลว้เสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2562 และเร่ิมด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยใ์นไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม 
ตามท่ีบริษัทมีแผนมุ่งเน้นท าตลาดต่างประเทศเป็นหลกันั้น จากสถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ 
ไม่สามารถส่งออกไดต้ามเป้าหมาย ท าให้ตอ้งปรับกลยทุธ์โดยการหาตลาดใหม่ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ส าหรับตลาดในประเทศนอกจากโมเดิร์นเทรดแลว้ 
ยงัมีกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการทางด้านอาหาร อาทิเช่น ร้านอาหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โรงเรียน และมหาวิทยาลยั ตลอดจนโรงพยาบาล หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ  รวมถึงผูรั้บจา้งจดัเลี้ยงและจดัเตรียมอาหาร เช่น โรงแรมและสายการบิน และสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั ส่วนโรงงานผลิตเยื่อชานออ้ย บริษทั
ได้ผลิตโรงเยื่อขนาดเล็กเพ่ือท าการวิจัยและทดลองการผลิตเยื่อชานออ้ยแลว้เสร็จในปี 2563 ทั้ งน้ี บริษัทก าลงัด าเนินการก่อสร้างโรงเย่ือขนาดใหญ่  
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เพ่ือผลิตเยื่อชานอ้อยส าหรับเป็นวตัถุดิบให้แก่โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเอง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564  
หากบริษทัผลิตเยื่อไดเ้องจะมีตน้ทุนวตัถุดิบในราคาท่ีต ่าลง  

• ธุรกิจสนับสนุน 

1. บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด (“BRD”) เดิมช่ือ บริษทั บุรีรัมยจ์กัรกลพฒันา จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2539 ดว้ยทุน 
จดทะเบียน 1,000,000 บาท และเมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 70,880,000 บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน และใน
ปีเดียวกนับริษทัไดม้ีการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษทั บุรีรัมยวิ์จยัและพฒันาออ้ย จ ากดั โดย BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

BRD เป็นบริษัทย่อย ด าเนินการจัดหาวตัถุดิบให้กับ BSF และด าเนินธุรกิจโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกอ้อย 
ในลกัษณะ Contract farming เพ่ือให้มีวตัถุดิบท่ีเพียงพอกับก าลังการผลิตของ BSF รวมทั้งพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ เก่ียวกับพนัธุ์อ้อย ระบบ 
การบริหารจดัการน ้ า เคร่ืองจกัรท่ีใช้สนับสนุนการเพาะปลูก การบริหารจดัการระบบชาวไร่  ด้วยระบบไร่ออนไลน์ (Online) ระบบจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information System) และระบบแผนท่ีแปลงออ้ย GIS (Geographic Information System)  เพ่ือให้
สามารถด าเนินงาน ควบคุม ติดตามผล และแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อสถานการณ์ รวมถึงการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัแก่เกษตรกรในการปลูกออ้ย 
เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้แก่เกษตรกร และยงัเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่เกษตรกรเพื่อการประกอบอาชีพได้
อยา่งย ัง่ยืน และมีรายไดห้ลกัในการเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น  

ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ไดป้รับโครงสร้างในการด าเนินธุรกิจ โดย บริษทั บุรีรัมย์
วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด (BRD) ได้โอนกิจการทั้ งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้กับบริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (BSF)  
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน และสิทธิต่าง ๆ ซ่ึง ณ ปัจจุบนั BRD ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการช าระบญัชี ทั้งน้ี เพ่ือลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย และภาระภาษีท่ีไม่จ าเป็นลง โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการโอนกิจการทั้งหมด 

2. บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (“BRLM”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2562 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท 
เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน ซ่ึง BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.98 โดยด าเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยกิจการขนส่งและขนถ่าย
สินคา้ ทั้งทางบกและทางน ้า ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการน าของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร 

การให้บริการของบริษทัด้านโลจิสติกส์นั้น นอกจากการให้บริการแก่บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ
เดียวกันแล้ว ยงัมีการบริการแก่ลูกค้าภายนอก รวมทั้ งการมีเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ท่ีครบวงจร จึงสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเวลา ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ด้วยจุดแข็งท่ีมีต้นทุนในการบริหารท่ีแข่งขันได้ อีกทั้ ง 
การขนส่งแบบการท าการคา้ระหว่างธุรกิจท ากบัธุรกิจดว้ยกนั หรือ B2B  เช่น การจดัการขนส่งขากลบั และ Multi Modal Transportation อาทิเช่น 
การขนส่งทางรถไฟ รวมทั้งความเขา้ใจในการจดัการเร่ืองการบริหารระยะเวลาในการรอคอยสินคา้หลงัจากท่ีผูซ้ื้อได้ตกลงสั่งสินคา้จากผูข้าย
(Lead time) ดว้ยเครือข่ายผูข้นส่งมืออาชีพในแต่ละเส้นทาง และในแต่ละภูมิภาคครอบคลุมทัว่ประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าลูกคา้จะไดรั้บ
บริการท่ีดีและความพึงพอใจในการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ของบริษทั 
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โครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  -ไม่มี -  

96.90% 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 

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

ช่ือบริษัท/จ ากัด 
ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

การประกอบธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ 

ตามค านิยามของ 
ก.ล.ต. 

ขนาดของบริษัทย่อยต่อ
ขนาดของ Holding 

Company* 

ธุรกิจน ้าตาล 
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 2,114.49(1)  96.90 ผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย บริษทัท่ีประกอบ

ธุรกิจหลกั 
78.32* 

(67.85)** 
บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากดั 186.00(2) 99.99 ผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 

(ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ) 
บริษทัยอ่ย N.A. 

(1.73)** 
บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 64.00(3) 99.99 ผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 

(ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ) 
บริษทัยอ่ย N.A. 

(0.73)** 
ธุรกิจส่ิงเหลือที่ได้จากกระบวนการปลูกอ้อยและการผลิตน ้าตาล 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 135.60 99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษทัยอ่ย 5.03* 
(6.17)** 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั *** 170.00  99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล 
 

บริษทัยอ่ย 5.12* 
 (7.98)** 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั 340.00(4) 99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล   บริษทัยอ่ย 0.00* 
 (6.44)**   

บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั 15.00 99.99 ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรีย ์
ปุ๋ ยเคมี และดินปลกู 

บริษทัยอ่ย 0.00* 
(2.29)** 

บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 285.00(5) 99.99 ผลิตและจ าหน่ายเย่ือชานออ้ย
และบรรจุภณัฑช์านออ้ย 

บริษทัยอ่ย N.A. 
(6.42)** 

ธุรกิจสนับสนุน 
บริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์  
แมเนจเมนท ์จ ากดั 

3.00 99.98 ให้บริการดา้นโลจิสติกส์ บริษทัยอ่ย N.A. 
(0.01)** 

หมายเหต ุ:  
* ขนาดของบริษทัยอ่ยต่อขนาดของ Holding Company ค านวณโดยน ารายไดข้องธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ย หารดว้ยรายไดร้วมปี 2563 แทนการใช ้
วิธีการแบ่งตามขนาดของสินทรัพย ์เน่ืองจากบริษทัเช่ือว่าการใชร้ายไดใ้นการระบุขนาดจะท าให้สามารถแสดงผลการด าเนินงาน และ ผลตอบแทน 
การลงทุนจากบริษทัยอ่ยต่าง ๆ ไดใ้กลเ้คียงกว่าขนาดของสินทรัพย ์
** ขนาดของบริษทัยอ่ยต่อขนาดของ Holding Company ค านวณโดยใชเ้กณฑสิ์นทรัพย ์โดยน าสินทรัพยร์วมของบริษทัย่อยหลงัหกัรายการระหว่างกนั 
มาหารดว้ยสินทรัพยร์วมของงบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2563 
*** ถือหุ้นโดยบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 
(1) เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,114,492,600 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,050,000,000 บาท เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 
(2) เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 186,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 
(3) เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 64,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 
(4) เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 340,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 160,000,000 บาท เมื่อเดือนธนัวาคม 2563 
(5) เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 285,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563  
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3. ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) เดิมช่ือ บริษทั โรงงานน ้ าตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จ ากดั (ได้รับโอนกิจการมาจาก
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงงานน ้ าตาลสหไทยรุ่งเรือง) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวนัท่ี 20 ธันวาคม 2506 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงงานน ้าตาลทรายแดง ท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์โดยบริษทัมีพฒันาการ และเหตุการณ์ท่ีส าคญัในอดีต ดงัต่อไปน้ี 

ปี เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

2506 - ก่อตั้ง บริษทั โรงงานน ้ าตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท มีก าลงัการผลิตท่ีได้รับอนุญาต
เร่ิมแรกเท่ากับ 3,003 ตนัอ้อยต่อวนั กลุ่มผูถ้ือหุ้นหลักในช่วงแรก ได้แก่ กลุ่มนายวิเชียร ตั้ งตรงเวชกิจ กลุ่มนายสมชัย  
ศิริภาณุมาศ และกลุ่มนายพิชยั เหลียงกอบกิจ 

2523 - บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 15 ลา้นบาท 

2529 - กลุ่มนายสมชยั ศิริภาณุมาศ และกลุ่มนายพิชยั เหลียงกอบกิจ ไดข้ายหุ้นทั้งหมดให้กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ และเปลี่ยน
ช่ือเป็นบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตน ้ าตาลทรายดิบและน ้ าตาลทรายขาวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
“กุญแจคู่” 

2533 - ไดรั้บอนุญาตให้ขยายโรงงาน 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 าลงัแรงมา้เคร่ืองจกัร  

2539 - ก่อตั้งบริษทั บุรีรัมยวิ์จยัและพฒันาออ้ย จ ากดั (“BRD”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพ่ือสนับสนุนด้านวิชาการและการจดัการออ้ย 
เพ่ือสร้างความมัน่คงดา้นผลผลิต และสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย 

- ไดรั้บอนุญาตให้เพ่ิมก าลงัการผลิตเป็น 12,000 ตนัออ้ยต่อวนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2539 โดยไม่ไดเ้พ่ิมก าลงัแรงมา้เคร่ืองจกัร 

2540 - บริษทัเร่ิมประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ  

2544 - BRD เร่ิมน าระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 และเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  

2552 - ไดรั้บอนุญาตให้เพ่ิมก าลงัการผลิตจากเดิม 12,000 ตนัออ้ยต่อวนั เป็น 17,000 ตนัออ้ยต่อวนั ในเดือนกนัยายน 2552 
- BRD เร่ิมใชร้ะบบน ้าหยดเป็นคร้ังแรก เพ่ือให้แปลงออ้ยของสมาชิกชาวไร่ไดรั้บน ้าในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการให้ผลผลิต
สูงสุดของออ้ย 

- BRD เร่ิมใชร้ะบบไร่ออนไลน์ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 เพื่อตรวจและติดตามแปลงออ้ยของสมาชิกชาวไร่ 

2553 - บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด ท าสัญญาจะขายสินทรัพย ์และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ ให้แก่ บริษทั โรงงานน ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ ากดั ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง ดงัต่อไปน้ี 

- BRR โอนพนักงานในฝ่ายผลิต การตลาด และสินเช่ือ ให้แก่ BSF และพนักงานในฝ่ายจดัหาวตัถุดิบ และสินเช่ือปุ๋ ยยาและ
อุปกรณ์ ให้แก่  BRD เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารบุคลากร และผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ี ในส่วนงานสายปฏิบัติการและ
สนับสนุน (ยกเว้นฝ่ายสินเช่ือ) ยงัคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท โดยสาเหตุหลักท่ีโอนบุคลากรไปยงั  
บริษทัในเครือก่อนเน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัในเร่ืองการโอนใบอนุญาตจากคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายแต่ใกล้
ระยะเวลาเปิดหีบออ้ย จึงตอ้งโอนยา้ยบุคลากรเพ่ือให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

- BRR ออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
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2554 - BRR จ าหน่ายทรัพยสิ์น รวมถึงใบอนุญาตผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้แก่ BSF 
- BRR เปลี่ยนเป็นด าเนินกิจการ Holding company ในขณะท่ี BSF ด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาล 
- BEC มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต์ ทั้งน้ีได้เขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จ านวน8 เมกะวตัต์ ส่วนท่ีเหลือ 1.9  
เมกะวตัตใ์ชภ้ายในโรงงาน และไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 2003(1)/2554 

- ก่อตั้งบริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั (“KBF”) เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรียแ์ละเคมี 
- ก่อตั้งบริษัท บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากัด (“BPC”) เพ่ือรองรับการขยายการด าเนินกิจการด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล  
อนัเน่ืองมาจากการเติบโตของปริมาณออ้ยท่ีเขา้หีบ ซ่ึงส่งผลให้มีกากออ้ยน ามาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งน้ี 
BPC มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์และไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. จ านวน 8 เมกะวตัต ์

2555 - BRR เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็นจ านวน 320 ลา้นบาท 
- BEC เร่ิมมีการขายไฟฟ้าให้ กฟภ. ในเดือน พฤษภาคม 2555 
- KBF เร่ิมผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรีย ์โดยมีก าลงัการผลิตประมาณ 30,000 ตนัต่อปี 
- BRR เขา้ร่วมโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจงัหวดั” ซ่ึงเป็นโครงการของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ท าให้บริษทัได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การอบรมความรู้เก่ียวกับตลาดทุน การให้ค าแนะน า 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และโล่เชิดชูเกียรติ เป็นตน้ 

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

▪ หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 180,800,000 หุ้น เสนอขายแก่ผูถ้ือหุ้นเดิมในราคามูลค่าท่ีตราไว ้
▪ หุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 6,767,500 หุ้น เสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ในราคา 2.70  

บาทต่อหุ้น 
▪ หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 169,182,500 หุ้น เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 

- BEC ออกรายการ “พลงัไทยรักพลงังาน” ออกอากาศช่อง TNN วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2556 
- BRD มีจ านวนชาวไร่ออ้ยเพ่ิมขึ้น 872 ราย และมีพ้ืนท่ีปลูกออ้ยมากขึ้น 8,153.92 ไร่ในปีการผลิต 2555/2556 รวมทั้งส้ิน       
มีชาวไร่ออ้ย 7,133 ราย และพ้ืนท่ีการปลูกออ้ย 129,516.73 ไร่ 

- BRD สร้างอากาศยานไร้คนบงัคบั (UAV) ส าหรับส ารวจไร่ออ้ยเสร็จสมบูรณ์ และเร่ิมใชบิ้นจริง เมื่อเดือนมกราคม 2556 
สามารถบินส ารวจไดน้าน 20 นาที ท่ีความสูง 300 เมตร 

2557 - BSF ขยายก าลงัการผลิตเป็น 17,000 ตนัออ้ยต่อวนั 
- BEC ออกรายการ “อิเลก็ตะลอน ชีวิตมีไฟ” ออกอากาศช่อง ททบ. 5 วนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 
- BRD มีจ านวนชาวไร่ออ้ยเพ่ิมขึ้น 2,754 ราย และมีพ้ืนท่ีปลูกออ้ยมากขึ้น 38,857.92 ไร่ ในปีการผลิต 2556/2557 รวมทั้งส้ิน 
มีชาวไร่ออ้ย 9,887 ราย และพ้ืนท่ีการปลูกออ้ย 168,374.65 ไร่ 

- BRR ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 

2558 - ก่อตั้ง บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (“BAE”)  ซ่ึงถือหุ้นโดย BRR ร้อยละ 99.99  เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอล  

- ก่อตั้ง บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั (“BPP”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล  
- ก่อตั้ง บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ ากดั (“BSP”)  ซ่ึงถือหุ้นโดย BEC ร้อยละ 99.99  เพื่อด าเนินกิจการพลงังาน 
- มติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการขยาย
ก าลงัการผลิตเพ่ิมเป็น 23,000 ตนัออ้ยต่อวนัและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทั 

- ได้รับอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เมื่อวนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 ให้ตั้งโรงงานน ้ าตาลเพ่ิมอีก  
1 แห่ง ในพ้ืนท่ีอ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์มีก าลงัการผลิต 20,000 ตนัออ้ยต่อวนั 

- BRR ได้รับการประเมินผลการจดัประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คิดเป็น 100 
คะแนนเต็ม  
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- ได้รับอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559  ให้ตั้งโรงงานน ้ าตาลเพ่ิมอีก  
1 แห่ง ในพ้ืนท่ีอ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ มีก าลงัการผลิต 20,000 ตนัออ้ยต่อวนั 

- BEC เปลี่ยนรูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. จาก Adder เป็น Feed-in-Tariff เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 
- BRR ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 

- BPP เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็นจ านวน 160 ล้านบาท จากเดิม 10 ลา้นบาท และมีการปรับโครงสร้างภายใน 
กลุ่มบริษทั โดย BRR เขา้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 แทน BEC 

- BRR ได้รับการประเมินผลการจดัประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คิดเป็น 100 
คะแนนเต็ม  

- ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 8 กันยายน 2559 มีมติอนุมติัการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า
กลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์(Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund หรือ BRRGIF)  

- เมื่อวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 BRR ได้รับเกียรติบัตรรับรองความสามารถทางนวตักรรมและองค์กรนวตักรรม (Innovative 
Organization) จากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

- เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 บริษัท บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (“BAE”) เปลี่ยนช่ือบริษทัและลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล เป็น บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSC”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน ้ าตาลทราย ณ อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ ตามท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ  
น ้าตาลทราย เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559   

- เมื่อวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ ากดั (“BSP”) เปลี่ยนช่ือบริษทัและลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
จากการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล เป็น บริษัท โรงงานน ้ าตาลช านิ จ ากัด (“CSF”) เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน ้ าตาลทราย ณ อ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย์ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย  
เมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 

- BPP ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 เร่ิมผลิตไฟฟ้า เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559  
- BRR ได้รับการประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ “ดี”  
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 74%  

- BSF ขยายก าลังการผลิตของเคร่ืองจักรจาก 17,000 ตันอ้อยต่อวนั เป็น 24,000 ตันอ้อยต่อวนั เพ่ือรองรับการหีบอ้อย 
ในฤดูการผลิต 2559/60  

- ฤดูการผลิตปี 2558/59 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบเพ่ิมขึ้น 2.06 ลา้นตนั มีจ านวนชาวไร่คู่สัญญาเพ่ิมขึ้น 11,587 ราย และมีพ้ืนท่ี
ปลูกออ้ยเพ่ิมขึ้น 189,382 ไร่ 

2560 - BRR เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 676,750,000 บาท เป็นจ านวน 812,100,000 บาท และมีทุนช าระแลว้จ านวน 812,099,845 บาท 
เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทั  

- ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมติัให้จดทะเบียนจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) เมื่อวนัท่ี 
1 สิงหาคม 2560 และเสนอขายหน่วยลงทุนได้ทั้งหมดจ านวน 350 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายสุดทา้ยและมูลค่าท่ีตราไว้
ต่อหน่วยลงทุน 10.30 บาท ซ่ึงมีจ านวนเงินทุนท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเท่ากบั 3,605 ลา้นบาท และกองทุนดงักล่าว
เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นวนัแรกในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 

- BRR ได้รับการประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2560 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากเกณฑ์ “ดี” ของปีก่อนหน้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 87%  
ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษทัจดทะเบียนโดยรวม 

- BEC ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ในงาน Thailand Energy Awards 2017 ซ่ึงจัด 
โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน  

- BEC ได้รับรางวลัชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ในงาน 35th ASEAN Ministers on Energy Meeting 
(35 AMEM) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
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ปี เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

2561 - ฤดูการผลิตปี 2560/61 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบเพ่ิมขึ้น 3.15 ลา้นตนั ซ่ึงท าได้ตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท  
โดยมีจ านวนชาวไร่คู่สัญญาเพ่ิมขึ้น 11,780 ราย และมีพ้ืนท่ีปลูกออ้ยเพ่ิมขึ้น 239,523 ไร่ 

- ลดทุนจดทะเบียนจาก 812,100,000 บาท เป็น 812,099,845 บาท โดยตดัหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับ 
การจ่ายหุ้นปันผล จ านวน 155 หุ้น 

- BRR จัดตั้ งบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด (“SEW”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตสินค้าเก่ียวกับ 
บรรจุภณัฑ์ดา้นอุปโภคและบริโภค อุปกรณ์ ท่ีท าจากชานออ้ยและเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอ่ืน ทั้งจ าหน่ายปลีก-ส่ง น าเขา้และ
ส่งออก ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5 ลา้นบาท และไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 75 ลา้นบาท เมื่อเดือนมกราคม ปี 2562 

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

- BRR ได้รับการประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2561 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” จากเกณฑ ์“ดีมาก” ของปีก่อนหนา้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 93% 
ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษทัจดทะเบียนโดยรวม 

- BRR ได้รับการประเมินผลการจดัประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คิดเป็น 100 
คะแนนเต็ม 

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

- BPC ได้รับรางวลัดีเด่น ด้านพลงังานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม  ในงานThailand Energy 
Awards 2018 ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน  

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

2562 - BRR ได้รับการประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2562 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 95% ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษทั
จดทะเบียนโดยรวม ทั้งน้ี บริษทัมีคะแนนอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ ติดต่อกนั 2 ปีซอ้น 

- BRR ได้รับการประเมินผลการจดัประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คิดเป็น 100 
คะแนนเต็ม โดยมีผลคะแนนเต็ม 100 เป็นระยะเวลา 4 ปี  

- BRR ได้รับคดัเลือกเป็นหลกัทรัพยข์องกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Stock Universe of Thai CG Funds) ติดต่อกัน 2 ปี
ซอ้น ตั้งแต่ปี 2561-2562 

- จดัตั้งบริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (“BRLM”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริการ
ดา้นโลจิสติกส์ รวมทั้งประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

- BPC ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ Energy Globe National Award 2019  ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวลจาก Mr. Gunther Sucher กงสุล
ฝ่ายการพาณิชยส์ถานทูตออสเตรียประจ าประเทศไทย โดยรางวลัดงักล่าว เป็นรางวลัด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั ซ่ึงจะมอบ
ให้กบัโครงการท่ีมีความโดดเด่นดา้นแนวปฏิบติัท่ีให้ความส าคญักบัแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

2563 - BRR ไดรั้บคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้อยู่ใน “รายช่ือหุ้นยัง่ยืน THSI” ประจ าปี 2563 หรือ Thailand 
Sustainability Investment List 2020 ของกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นคร้ังแรก 

- BRR ได้รับการประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2563 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 94% ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษทั
จดทะเบียนโดยรวม ทั้งน้ี บริษทัมีคะแนนอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ ติดต่อกนั 3 ปีซอ้น 

- BRR ปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท  โดยการโอนกิจการของบริษัทย่อย คือบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด 
(“BRD”) ได้โอนกิจการทั้ งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้กับบริษัท  โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด  (“BSF”)   
และ BRD ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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4. เป้าหมาย (กลยุทธ์) การด าเนินธุรกิจ 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษัท”) มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ทั้งในระยะสั้ น 
และระยาว เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีไดว้างไว ้นอกจากนั้น เพ่ือให้กลุ่มบริษทัสามารถบริหารจดัการธุรกิจและด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กลุ่มบริษัทจึงได้จัดท าแผนความต่อเน่ืองของธุรกิจ หรือ Business Continuity Plan (BCP) และจัดตั้ ง
คณะท างานเร่ืองดังกล่าวขึ้น โดยแผนดงักล่าวไดมุ้่งเน้นทั้งการบริหารจดัการในด้านทรัพยากรบุคคล ชุมชนขา้งเคียง ผูม้ีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ  และการด าเนิน
ธุรกิจทั้งดา้นการผลิต การจดัจ าหน่าย และการบริหารจดัการทางการเงิน เป็นตน้  

1.1 เป้าหมายระยะส้ัน  
สร้างความมั่นคงด้านผลผลิตและสร้างชีวิตที่ดีแก่ชาวไร่อ้อย 

ตามท่ีบริษทัได้ตั้งเป้าหมายสร้างความมัน่คงด้านผลผลิตและสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย โดยส่งเสริมการปลูกออ้ยและขยายพ้ืนท่ี
เพาะปลูกกว่า 250,000 ไร่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตกว่า 3 ลา้นตนั ควบคู่ไปกบัการรักษามาตรฐานคุณภาพออ้ยให้ไดผ้ลผลิตต่อไร่สูงสุดนั้น ตั้งแต่ปี 2560/61 
บริษทัมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 3.15 ลา้นตนั โดยเพ่ิมขึ้นจากฤดูการผลิต ปี 2559/60 ซ่ึงมีออ้ยเขา้หีบจ านวน 2.2 ลา้นตนั อยู่ประมาณ 940,000 ตนั ส าหรับพ้ืนท่ี
ปลูกออ้ย (ปีการผลิต 2560/61) มีพ้ืนท่ีประมาณ 239,523 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากฤดูการผลิตปี 2559/60 จ านวน 54,411 ไร่ (ปีการผลิต 2559/60 มีพ้ืนท่ีจ านวน 185,112 
ไร่) รวมทั้งมีจ านวนชาวไร่คู่สัญญาในปี 2560/61 จ านวน 11,780 ราย เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 11,023 ราย และในดา้นคุณภาพออ้ย ปี 2560/61 มี
ค่าความหวานของออ้ย (“CCS.”) อยูท่ี่ 13.71 และมีผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ยท่ี 119.88 กิโลกรัม ต่อตนัออ้ย  

แมว่้าฤดูการผลิตปี 2561/62 จะประสบภาวะภยัแลง้อย่างหนักท าให้มีจ านวนชาวไร่คู่สัญญาลดลงเป็นจ านวน 11,749 ราย และมีพ้ืนท่ีปลูกออ้ย 
238,074 ซ่ึงลดลงจากปี 2560/61 เล็กน้อย แต่ด้วยการพฒันาและรักษามาตรฐานคุณภาพออ้ย ควบคู่กับการให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง  
ท าให้ผลผลิตอ้อยในปีดังกล่าวลดลงไม่มากนักจากปี 2560/61 โดยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบจ านวน 2.93 ล้านตัน และมีค่าความหวานของอ้อย 
(“CCS.”) อยูท่ี่ 13.61 และมีผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ยท่ี 120.54 กิโลกรัม ต่อตนัออ้ย  

ดว้ยการบริหารจดัการดังเช่นท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ท าให้ฤดูการผลิตปี 2562/63 ท่ีประเทศ
ไทยและภาคอีสานยงัคงประสบภาวะภยัแลง้อย่างหนัก บริษทัมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวนเพียง 1.79 
ลา้นตนั แต่ยงัคงมีค่าความหวานของออ้ย (“CCS.”) อยู่ท่ี 13.75 และมีผลผลิตน ้ าตาลต่อตนัออ้ยท่ี 
121.92 กิโลกรัมต่อตนัออ้ย ซ่ึงสามารถรักษาคุณภาพความหวานเพ่ือให้ได้ปริมาณน ้ าตาลท่ีมากขึ้น
ในขณะท่ีมีปริมาณออ้ยลดลง 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดห้ยดุพฒันาในเร่ืองดงักล่าว เพราะบริษทัเขา้ใจดีว่าวตัถุดิบเป็น
ส่ิงส าคญัสูงสุดส าหรับธุรกิจน ้ าตาลทราย และธุรกิจท่ีไดม้าจากส่ิงเหลือจากกระบวนการปลูกออ้ย
และผลิตน ้าตาลทราย บริษทัตั้งเป้าจะเพ่ิมปริมาณออ้ยเขา้หีบจาก 1.75 ลา้นตนั เป็น 3.0 ลา้นตนัในปี 2566 

 
ขยายการลงทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาธุรกิจส่ิงเหลือจากกระบวนการปลูกอ้อยและผลิตน ้าตาลทราย 
ในฤดูการผลิตปี 2562/63 บริษทัไดผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการส่งออก

ให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ซ่ึงมีก าลงัการผลิตสูงสุด 1,200 ตนัต่อวนั โดยมีมูลค่าการลงทุนจ านวนทั้งส้ิน 393.75 ลา้นบาท 

ส าหรับธุรกิจพลงังานไฟฟ้าชีวมวล ในปี 2562 บริษทัมีโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งส้ิน 3 แห่ง ไดแ้ก่ BEC, BPC และ BPP นอกจากนั้น BPP 
ได้ขายไฟฟ้าให้กบัโรงงานน ้ าตาล เพ่ือรองรับก าลงัการผลิตของโรงงานน ้ าตาลท่ีเพ่ิมขึ้น รวมทั้งรองรับการจ าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) อีกดว้ย ถา้หาก กฟภ. เปิดรอบการเจรจารับซ้ือไฟฟ้า อยา่งไรก็ตาม ขณะน้ีบริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมทั้งดา้นระบบและเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้า ความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ หากภาครัฐเปิดให้ยื่นขอ้เสนอเพื่อพิจารณาคุณสมบติัรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ขนาดเลก็มากในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)  

ส าหรับธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานออ้ย รวมทั้งการผลิตเยื่อชานออ้ย ซ่ึงมีบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ 
จ ากดั (“SEW”) ด าเนินธุรกิจอยูน่ั้น ไดผ้ลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 ซ่ึง SEW มีก าลงัการผลิตบรรจุภณัฑ์จากชานออ้ยประมาณ 200 - 250 
ลา้นช้ินต่อปี โดยบรรจุภณัฑ์หลกัจะเป็นบรรจุภณัฑ์ส าหรับอาหารและบรรจุภณัฑ์ทางการแพทย ์และ SEW ยงัสามารถผลิตบรรจุภณัฑ์ประเภท 
อ่ืน ๆ ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้อาทิ บรรจุภณัฑ์ส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี SEW มุ่งเน้นท าตลาดในต่างประเทศเป็นหลกั แต่จากผลกระทบ
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ของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกไดต้ามเป้าหมาย ท าให้ตอ้งปรับกลยุทธ์โดยการหาตลาดใหม่ภายในประเทศ
เพ่ือทดแทนยอดขายของการส่งออกแต่ก็ยงัไม่เพียงพอ จึงท าให้ไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเต็มท่ี  

ทั้งน้ี ในช่วงปลายปี 2563 สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายดีขึ้น จึงมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาตรวจและประเมิน 
การผลิตของบริษทั และขณะน้ีอยู่ระหว่างเจรจาทางการคา้เพ่ิมเติม ส่วนแผนการผลิตเย่ือของบริษทั บริษทัไดก้่อสร้างโรงงานเยื่อขนาดเล็กเพ่ือท า
การวิจยัและทดลองการผลิตเย่ือชานออ้ยแลว้เสร็จในปี 2563 ทั้งน้ี บริษทัก าลงัด าเนินการก่อสร้างโรงเย่ือขนาดใหญ่ เพ่ือผลิตเย่ือชานออ้ยส าหรับ
เป็นวตัถุดิบให้แก่โรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์ของบริษทัเอง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแลว้เสร็จช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 หากบริษทัผลิตเยื่อไดเ้องจะมี
ตน้ทุนวตัถุดิบในราคาท่ีต ่าลง 

1.2 เป้าหมายระยะยาว  

บริษัทมุ่งมั่นรักษามาตรฐานและความเป็นหน่ึงในด้านการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพผลผลิตอ้อย เพ่ือผลิตน ้ าตาลทราย  
และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากส่ิงเหลือจากกระบวนการปลูกอ้อยและผลิตน ้ าตาลทรายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะบริษัทเข้าใจดีว่าวตัถุดิบ คือ  
ความเส่ียงสูงสุดของธุรกิจ ดงันั้น หากมีระบบการบริหารจดัการและควบคุมดูแลไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพแลว้ จะท าให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจได้
อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ในดา้นกิจการโรงงานน ้าตาล บริษทัมีแผนขยายการลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคต ตามสภาวะเศรษฐกิจและความตอ้งการของตลาด
ในขณะนั้น นอกจากน้ี บริษทัไดศ้ึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภณัฑ์เอทานอล, กญัชง, กญัชา และผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ  ท่ีสามารถต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจ
ประเภทใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบับริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

1.3 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

การด าเนินธุรกิจขององค์กรให้เติบโตและกา้วหน้าอย่างย ัง่ยืนนั้น นอกจากความเก่งและความสามารถในการท าก าไรเพียงอย่างเดียว 
คงมิอาจท าให้องค์กรด ารงอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืน แต่ตอ้งประกอบดว้ยการด าเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม การดูแลเอาใจใส่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
รวมถึงการเรียนรู้ พฒันาตนเองและคิดคน้ต่อยอดส่ิงใหม่อยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ี บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ จึงมุ่งมัน่
พฒันา 5 ดา้นดงัน้ี  

1. การพัฒนาบุคลากร  
บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอย่างย่ิงในการพฒันา บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือจึงให้ความส าคญั 

ในทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยากรบุคคล ทั้งในดา้นการจดัหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน โดยค านึงถึงกระบวนการสรรหาพนักงานจากภายในและ
ภายนอกองค์กรท่ีมีความสามารถเหมาะสมเขา้มาด ารงต าแหน่ง พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ือง 
และการรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความส าคญั อีกทั้งมีการควบคุมให้พนักงานปฏิบติัตามขอ้บงัคบับริษทั, “คู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ” และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน เพ่ือค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนการท าให้บุคลากรในองค์กรตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
ส่วนรวมในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว 

นอกจากนั้น บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ ไดก้ าหนด “นโยบายการพฒันาบุคลากร” ซ่ึงรวบรวมอยู่ใน “คู่มือ 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ” ซ่ึงประกาศและน าใชน้โยบายดงักล่าวในปี 2562โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) มีแนวทางในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ
พนักงานไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะ และศกัยภาพ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต เน่ืองจากกลุ่มบริษทัตระหนกัดีว่า ทรัพยากร
บุคคลเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่าสูงสุดในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาบุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเน่ืองระยะยาว กลุ่มบริษัท 
ไดด้ าเนินการพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้งกบันโยบายและสภาวการณ์ ดว้ยการพฒันาความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของบุคลากร โดยใชเ้คร่ืองมือ
ในการพฒันาบุคลากร ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพ่ือให้
บุคลากรสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงจะสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองคก์ร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นพฒันาและเตรียมความพร้อมในด้านการพฒันาบุคลากร ส าหรับกลุ่มท่ีเป็นก าลงัส าคัญของหน่วยงาน หรือ Key 
Person โดยพิจารณาคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการท างาน
ดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีต่อการท างานและต่อองค์กร ซ่ึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการได้ร่วมกับหน่วยงานตน้สังกดัจดัท า
แผนพฒันาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้พฒันาท่ีหลากหลาย เช่น การสอนงาน การแบ่งปัน
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ความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึกอบรมภายในและภายนอก เพ่ือให้ได้ขอ้มูลในการพฒันาบุคลากรอย่างแทจ้ริง โดยจดัให้มีการประเมิน
รายบุคคล ซ่ึงให้ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรือ ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระเมิน ตลอดจนด าเนินการติดตามผลกบัผูบ้งัคบับญัชา ปีละ 2 คร้ัง 

กลุ่มบริษทัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัต่อการสร้างและเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีจะมารองรับการขยายตวัทางธุรกิจ โดยไดก้ าหนด
แนวทางในการพฒันาพนักงานกลุ่มผูม้ีศกัยภาพสูง (High Potential Development) โดยคดัเลือกจากกลุ่มท่ีเป็นก าลงัส าคญัของหน่วยงาน หรือ Key 
Person และได้มีการก าหนดแผนการพัฒนารายบุคคลท่ีเหมาะสม ( Individual Development Plan : IDP) ส าหรับกลุ่มผู ้มีศักยภาพสูง (High 
Potential Development) ซ่ึงพนกังานท่ีไดรั้บคดัเลือกจะมีโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเอง อาทิเช่น การเรียนรู้งานจากฝ่ายต่าง ๆ 
ภายในองคก์ร (Rotation) เป็นตน้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัส่งเสริมให้พนักงานมีเวทีแสดงออกถึงศกัยภาพ โดยมอบหมายโครงการพิเศษท่ีทา้ทาย 
อาทิเช่น โครงการด้านการพฒันานวตักรรมเพ่ือตอบสนองการด าเนินธุรกิจหรือการผลิตของกลุ่มบริษทั ส าหรับโครงการท่ีไดรั้บการคดัเลือก  
ทางกลุ่มบริษทัจะให้การสนบัสนุนเพ่ือให้ส่ิงผลิตหรือนวตักรรมของพนกังานนั้นสามารถน ามาใชง้านและเกิดประโยชน์ต่อองคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

2. การพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย  
ตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีกลุ่มบริษทัมุ่งมัน่สร้างความมัน่คงดา้นผลผลิตและสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย ตามปรัชญา “น ้าตาลสร้างในไร่” 

ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดส่้งเสริมและพฒันาชาวไร่ออ้ยให้มีความรู้ในการบริหารจดัการออ้ยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้ งแต่กระบวนการเพาะปลูก 
การบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียว รวมถึงความรู้ในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริหารจัดการอ้อย และการน าคณะชาวไร่อ้อย 
ไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน าความรู้มาต่อยอดและประยุกต์ใช้ การพฒันาในด้านน้ีถือเป็นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีสามารถเพ่ิม
คุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้แก่เกษตรกร และยงัสามารถลดความเส่ียงในการจดัหาวตัถุดิบและสร้างความมัน่คงด้านผลผลิตให้แก่กลุ่มบริษทั 
ไดอี้กดว้ย 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัยงัมีแนวคิดเปลี่ยนเกษตรกร เป็น “นักธุรกิจชาวไร่” โดยแนวคิดดงักล่าวมุ่งให้เกษตรกรสามารถวางแผนและ
บริหารจดัการในการเพาะปลูกออ้ยและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการสนับสนุนองคค์วามรู้และการส่งเสริมจากกลุ่มบริษทั อยา่งใกลชิ้ด 
เพ่ือสร้างให้อาชีพเพาะปลูกออ้ยเป็นอาชีพท่ีมั่นคง สร้างรายได้ท่ีดี มีความสุขในการท างาน อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้  
และสามารถสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่น  

3. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทัให้ความส าคญัในการพฒันางานวิจยั นวตักรรม และเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อน ามา

พฒันา ปรับปรุง และเสริมศกัยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเกษตรกรชาวไร่ออ้ย กลุ่มบริษทัมีการบริหารจดัการระบบไร่ออนไลน์ 
(Online) การจัดท าระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) รวมทั้ งระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information System)  
และระบบแผนท่ีแปลงออ้ย GIS (Geographic Information System) รวมทั้งน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช ้เพ่ือส่งเสริมการปลูกออ้ย และตรวจติดตาม
รายแปลงออ้ยไดต้ามหลกัวิชาการ รวมทั้งสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อสถานการณ์ นอกจากนั้น ยงัมีงานวิจยัเพ่ือป้องกันและก าจดัโรคพืชและ
ศัตรูพืช อาทิ งานวิจัยการควบคุมการระบาดของโรคและแมลง โดยใช้วิธีธรรมชาติและมีการเพาะเลี้ ยงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน เพ่ือควบคุม 
การระบาดของหนอนกอออ้ย และเช้ือราเขียว เพื่อก าจดัดว้งหนวดยาว เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยงัคงมุ่งมั่นพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริหารจดัการการเกษตรด้วยนวตักรรม เทคโนโลยี  
และงานวิจัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ของรัฐบาล ท่ีเน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม โดยล่าสุด
ผูเ้ช่ียวชาญของบริษทัไดม้ีงานวิจยัดา้นการผลิตเยื่อชานออ้ย และหากบริษทัผลิตเยื่อไดเ้องจะมีตน้ทุนวตัถุดิบในราคาท่ีต ่าลง 

4. การพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อม  
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าการพฒันาธุรกิจตอ้งท าควบคู่กบัการพฒันาชุมชน และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านการพัฒนาชุมชน กลุ่มบริษัทมีพนัธกิจส าคญัในการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการพฒันาความรู้และส่งเสริม
อาชีพให้แก่คนในชุมชน จดักิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภณัฑ์ ตลอดจนช่วยโฆษณาประชาสัมพนัธ์และรับซ้ือสินคา้ 
จากชุมชน เพ่ือจัดท าเป็นของท่ีระลึกของกลุ่มบริษัทเพ่ือมอบในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสต่าง ๆ ทั้ งน้ี เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถด ารงชีพได ้
อย่างมัน่คงและมีความภูมิใจในตนเอง นอกจากนั้น ยงัพฒันาและสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานและโรงเรียนในชุมชนรอบสถานประกอบการของ
กลุ่มบริษทัอีกดว้ย 
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โดยในปี 2563 บริษทัไดร่้วมจดัตั้งวิสาหกิจชุมชน เอส.ที ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของชุมชนสาวเอ,้ ชุมชนโนนกลาง, ชุมชนโนนเต่าทอง ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมรายได้และสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชน เน่ืองจากความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทคือหน่ึงในกุญแจส าคญัท่ีจะน าพา
องคก์รให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ชุมชนขา้งเคียง และพนกังานให้ดีขึ้นอยา่งย ัง่ยืน 

ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม กลุ่มบริษทัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากการจดัการภายในโรงงาน ซ่ึงใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิต และการจดั
ภูมิทศัน์รอบโรงงาน เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัไดจ้ดักิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ชุมชน หน่วยงานราชการทอ้งถิ่น และพนักงานของกลุ่มบริษทัเขา้มา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าว เพ่ือความร่วมมือเป็นหน่ึงเดียวกนั และสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชนร่วมกนั  

5. การพัฒนาและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
ความมุ่งมัน่ในการพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีกลุ่มบริษทัให้ความส าคญั

และพฒันามาอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างความเป็นธรรม
และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผูถ้ือหุ้นทุกราย นอกจากนั้น ยงัจดัให้มีระบบการตรวจสอบภายในโดยผูต้รวจสอบอิสระภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพ่ือความถูกตอ้งและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ 

โดยในปี 2563 บริษทัมีความมุ่งมัน่สานต่อการด าเนินตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั ตลอดจนการส่ือสารและประกาศเร่ืองดงักล่าวไป
ยงัคู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน รวมทั้งไดจ้ดัอบรมให้บุคลากรและรณรงคภ์ายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ไดเ้ปิดช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียน
และขอ้เสนอแนะ (Whistleblowing) เพ่ือรับขอ้ร้องเรียนจากผูม้ีส่วนได้เสีย ผ่านกล่องรับความคิดเห็นและทางไปรษณีย ์ซ่ึงส่งถึงประธานกรรมการ 
ธรรมาภิบาลโดยตรง โดยในปีท่ีผ่านมาไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย  

นอกจากนั้น ตามท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 และบริษทัไดเ้ตรียมการท่ีจะยื่นต่ออายภุายในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 โดยเน้น
การระบุความเส่ียงและมาตรการควบคุมตรวจสอบท่ีเหมาะสม เพื่อยืนยนัถึงการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีเป็นการต่อตา้นคอร์รัปชนั  

ทั้งน้ี จากความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัไดรั้บผลประเมินระดับ “ดีเลิศ” หรือ 
“Excellent” จากโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ติดต่อกนั 3 ปี
ซ้อน ในปี 2561, 2562  และปี 2563 โดยปี 2563 มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 94 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

จากเป้าหมายระยะยาวในการพฒันาและด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนในทั้ง 5 ดา้นนั้น บริษทัจึงไดรั้บคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ให้อยู่ใน “รายช่ือหุ้นยัง่ยืน THSI” ประจ าปี 2563 หรือ Thailand Sustainability Investment List 2020 ของกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
เป็นคร้ังแรก และเป็นหน่ึงในบริษัทจดทะเบียนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายช่ือหุ้นยัง่ยืน 124 บริษัท ทั้งน้ี สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความส าคัญ 
ในการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนโดยค านึงถึงสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และบรรษทัภิบาล (ESG) ในกระบวนการด าเนินงานมากขึ้น และบริษทัจะยงัคงมุ่งมัน่
พฒันาต่อไป  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(1) โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายและให้บริการ             

1.1 รายได้จากการขายน ้าตาลและกากน ้าตาล             

1.1.1 น ้าตาล             

ในประเทศ             
น ้าตาลทรายขาวสีร า 658.77                     11.27  563.69                      13.97                         771.31                         19.12  
น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ     195.91                         4.86                           78.30                            1.94  
น ้าตาลทรายดิบ     259.41                         6.43                         393.85                            9.76  
รวมรายได้จากการขายน ้าตาลในประเทศ 658.77                     11.27  1019.01                      25.26                     1,243.46                         30.83  

ต่างประเทศ             
น ้าตาลทรายขาว                            -                               -                        20.34                          0.50                                  -                                  -    
น ้าตาลทรายดิบ 3207.49                     54.88                2,358.00                       58.46                     1,340.57                         33.23  
น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ                      188.63                          4.68                         217.81                            5.40  
รวมรายได้จากการขายน ้าตาลในต่างประเทศ 3207.49                     54.88                2,566.97                       63.64                     1,558.38                         38.63  

รวมรายได้จากการขายน ้าตาล               3,866.26                      66.15                3,585.98                       88.90                     2,801.84                         69.46  

1.1.2 กากน ้าตาล             

ในประเทศ 499.28                        8.54  403                         9.99                         247.06                            6.12  
รวมรายได้จากการขายกากน ้าตาลทราย 499.28                        8.54  403                         9.99                         247.06                            6.12  

รวมรายได้จากการขายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล               4,365.54                      74.69                3,988.98                       98.89                     3,048.90                         75.59  

1.2.1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 556.57                        9.52  478.58                      11.86                         362.86                            9.00  
1.2.2 รายไดจ้ากการขายปุ๋ย 370.71                        6.34  375.47                         9.31                         317.35                            7.87  
1.2.3 รายไดจ้ากการขายและบริการอื่น ๆ 263.15                        4.50  143.83                         3.57                         140.10                            3.47  
1.2.4 รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์จากชานออ้ย-ในประเทศ                                  20.10                            0.50  
1.2.5 รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์จากชานออ้ย-ต่างประเทศ                                     3.18                            0.08  
รวมรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเน่ืองอื่นๆ               1,190.43                      20.37                   997.88                       24.74                         843.59                         20.91  

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ               5,555.97                      95.06                4,986.86                     123.63                     3,892.50                         96.50  

2. รายได้อื่น ๆ 253.05                        4.33  123.27                         3.06                         154.55                            3.83  

3. ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 35.79                        0.61  8                         0.20  -                        13.33  -                        0.33  

รายได้รวม               5,844.81  100               5,118.13                     126.88                     4,033.73  100 

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

ด าเนินการโดยบริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (“BSF”) 

BSF เป็นโรงงานผลิตน ้ าตาลแห่งแรกของกลุ่มบริษัท ท่ีอยู่คู่กับชุมชนเป็นระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  
BSF มุ่งมัน่ผลิตน ้ าตาลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และเป็นท่ีพึงพอใจแก่ลูกคา้ ดว้ยเหตุน้ี BSF จึงพฒันากระบวนการผลิตและจดัจ าหน่าย
น ้ าตาลท่ีมีคุณภาพและได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล ซ่ึงผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารจดัการคุณภาพตาม ISO 9001:2015 
มาตรฐานส าหรับระบบบริหารคุณภาพ “QMS” (“Quality Management System”) การรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต “GMP” (“Good 
Manufacturing Practice”) มาตรฐานระบบวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม “HACCP” มาตรฐานอาหารฮาลาลของศาสนาอิสลาม 
ซ่ึงอนุญาตให้มุสลิมบริโภคได ้รวมทั้งมาตรฐานการบริหารจดัการการผลิตท่ีไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาทิ Carbon Footprint ซ่ึงเป็นการรับรอง
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากการผลิต และ Water Footprint ซ่ึงเป็นการรับรองดา้นการจดัการการใชน้ ้าอยา่งย ัง่ยืน เป็นตน้  

รางวัลและการรับรองคุณภาพ 

 

ใบรับรองคุณภาพดา้นการจดัการ     ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน  
ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015)            การผลิต (GMP)    

 

ใบรับรองคุณภาพดา้นระบบวิเคราะห์อนัตราย ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน  
และจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร        ความปลอดภยัดา้นการผลิต 
(HACCP) (GMP) 
 

 

ใบรับรองคุณภาพระบบวิเคราะห์อนัตราย           - ใบรับรองคุณภาพโรงงานผลิตสินคา้พืช  
และจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร           กรมวิชาการเกษตร สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(HACCP)       - ใบรับรองคุณภาพโรงงานแปรรูปสินคา้เกษตร 
                                                                                                กรมวิชาการเกษตร สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       - ใบรับรองคุณภาพดา้นความปลอดภยัของอาหาร (อย.) 
                                                                                             - ใบรับรองคุณภาพดา้นมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

            น ้าตาลทราย (มอก.56-2552) 

ใบรับรองฮาลาล          รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
                                  

 
        
 

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว          ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  
ระดบั 2 (ปฏิบติัการสีเขียว)                     ระดบั 3 (ระบบสีเขียว  
Green Activity)                       Green System) 
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ประกาศนียบตัรโครงการจดัการน ้ า            ใบรับรองฉลากลดโลกร้อน 
อย่างย ัง่ยืนดว้ย Water Footprint                                (Carbon Footprint Label 
ในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือการส่งออก           2016-2020) 
 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
BSF สามารถผลิตน ้ าตาลทราย ซ่ึงจ าแนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริสุทธ์ิของน ้ าตาลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

น ้าตาลทรายขาวสีร า (ชั้นคุณภาพท่ี 1 และชั้นคุณภาพท่ี 3), น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และน ้าตาลทรายดิบ ซ่ึงแบ่งเป็นน ้ าตาลทรายดิบเทกองและ
น ้าตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ นอกจากน้ี ในกระบวนการผลิตยงัมีส่ิงเหลือจากการปลูกออ้ยและการผลิตน ้ าตาลท่ี BSF สามารถน าไปจ าหน่าย
ต่อเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภณัฑ ์อนัไดแ้ก่ กากน ้าตาล (Molasses), กากออ้ย (Bagasses), กากหมอ้กรอง (Filter Cake) และไอน ้า (Steam) 

ปริมาณการผลิตน ้าตาลทรายจ าแนกแต่ละประเภทของ BSF  

หน่วย : ตัน 

 
 น ้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar)  

น ้าตาลทรายดิบผลิตจากออ้ยโดยตรง เป็นน ้ าตาลท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตขั้นตน้โดยกระบวนการเคี่ยวและตกผลึกน ้ าตาล  
ซ่ึงมีค่าสีสูงกว่า 1,500 ICUMSA สีจะมีลกัษณะเป็นสีน ้ าตาลเขม้มี ส่ิงสกปรก เ จือปนสูง  ความบริสุท ธ์ิต ่า  เ ป็น เกล็ดใสสีน ้ าตาลอ่อน  
ถึง เข ้ม  มีความ ช้ืนปานกลาง  เกล็ดน ้ าตาลจะจบัติดกันไม่ร่วนน ้ าตาลชนิดน้ีไม่สามารถน าไปบริโภคได้โดยตรง ต้องน าน ้ าตาลไปผ่าน
กระบวนการ (Reprocess) หรือท าให้บริสุทธ์ิก่อน เพ่ือผลิตเป็นน ้ าตาลทรายขาวหรือน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ การขนถ่ายน ้ าตาลทรายดิบ 
จะขนถ่ายในลกัษณะ Bulk เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ต่างประเทศ  

นอกจากน้ี  น ้ าตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ  ห รือน ้ าตาลทรายดิบคุณภาพสูง (Very High Polarization Sugar: VHP)  
เป็นน ้าตาลทรายดิบซ่ึงผ่านกระบวนการท าให้บริสุทธ์ิบางส่วน ท าให้สีของน ้ าตาลเป็นสีเหลืองแกมน ้าตาล โดยทัว่ไปจะมีค่าสีอยู่ระหว่าง 1,000 
- 1,500 ICUMSA สามารถน ามาบริโภคได้โดยตรง ในการจ าหน่าย BSF จะน าผลิตภัณฑ์น ้ าตาลทรายดิบคุณภาพสูงบรรจุในกระสอบและ
ส่งออกไปขายต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาด 50 กิโลกรัม และขนาด 15 กิโลกรัม  

น ้าตาลทรายขาวช้ันคุณภาพที่ 3 (เกรด 3)  
น ้ าตาลทรายขาวชั้นคุณภาพท่ี 3 (เกรด3) เป็นน ้ าตาลทรายท่ีผ่านกระบวนการท าให้บริสุทธ์ิแล้ว และผ่านกระบวนการลด 

ค่า บริษทัผลิตน ้ าตาลทรายขาวเกรด 1 ค่าสีไม่เกิน 200 ICUMSA ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 0.1 เพ่ือจ าหน่ายแก่ย่ีป๊ัวบริเวณชุมชนพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
ในจงัหวดับุรีรัมย ์และต่างจงัหวดัซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีภาคอีสาน ภาคใต ้และเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งในตลาดธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
(Modern Trade) และช่องทาง Food Service 
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น ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (น ้าตาลรีไฟน์)  

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (น ้ าตาลรีไฟน์) เป็นน ้ าตาลทรายท่ีผ่านกระบวนการท าให้บริสุทธ์ิแลว้ และผ่านกระบวนการลดค่าสี 
บริษัทผลิตน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ค่าสี ไม่เกิน 45 ICUMSA ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 0.1 เพ่ือจ าหน่ายแก่ย่ีป๊ัวบริเวณชุมชนพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
ในจงัหวดับุรีรัมย ์และต่างจงัหวดัซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีภาคอีสาน ภาคใต ้และเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งในตลาดธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
(Modern Trade) และช่องทาง Food Service 

ตารางจ าแนกค่าสี ค่าโพลาไรเซช่ัน และค่าความช้ืนของน ้าตาลแต่ละประเภทของ BSF 

ผลิตภัณฑ์น ้าตาลทราย ค่าสี (ICUMSA) ค่าโพลาไรเซช่ัน  (ร้อยละ) ค่าความช้ืน (ร้อยละ) 

น ้าตาลทรายดิบเทกอง > 1,001 > 96.00 < 0.6 
น ้าตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ (VHP) 1,000 – 1,500 99.20 - 99.49 < 0.2 
น ้าตาลทรายขาวชั้นคุณภาพท่ี 3 401 – 1,000 > 99.20 < 0.1 
น ้าตาลเกรดพรีเมียม  > 1,000 > 99.20 < 0.2 
น ้าตาลทรายขาวชั้นคุณภาพท่ี 1 < 200 > 99.50 < 0.10 
น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ(น ้ าตาลรีไฟน์) < 45 > 99.80 < 0.04 

ผลิตภัณฑ์จากส่ิงเหลือจากการปลูกอ้อยและการผลิตน ้าตาล 
นอกจากผลผลิตน ้าตาลท่ีไดจ้ากการผลิตของโรงงานน ้าตาลแลว้ โดยทัว่ไปปริมาณออ้ย 14,000 ตนั BSF จะสามารถผลิตน ้าตาล

ไดป้ระมาณ 1,600 ตนั และได้ส่ิงเหลือจากการปลูกออ้ยและการผลิตน ้ าตาล ไดแ้ก่ กากน ้ าตาล ประมาณ 600 ตนั, กากออ้ยประมาณ 3,800 ตนั และ
กากหมอ้กรอง ประมาณ 600 ตนั 

ในฤดูการผลิตปี 2562/63 BSF มีปริมาณออ้ยเขา้หีบประมาณ 1.79 ลา้นตนั สามารถผลิตน ้าตาลได ้219,269.39 ตนั ซ่ึงส่ิงเหลือจากการปลูกออ้ย
และการผลิตน ้าตาลเป็นกากน ้าตาลได ้71,994.20 ตนั, กากออ้ย 503,784.17 ตนั และกากหมอ้กรอง 66,305.13 ตนั  

สัดส่วนผลผลิตน ้าตาลและส่ิงเหลือจากการปลูกอ้อยและการผลิตน ้าตาล 

 

ทั้งน้ี ลกัษณะและการน าไปใชป้ระโยชน์ของส่ิงเหลือจากการปลูกออ้ยและการผลิตน ้าตาล มีรายละเอียดดงัน้ี 

▪ กากน ้าตาล หรือโมลาส (Molasses) 
เป็นส่ิงเหลือท่ีได้จากกระบวนการเคี่ยวน ้ าตาล ซ่ึงเป็นส่วนของเหลวท่ีเหลือหลังจากการแยกเอาผลึกของน ้ าตาลออกแล้ว  

มีลกัษณะเหนียวขน้สีน ้ าตาลเขม้ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน ้ าตาลซูโครสท่ีไม่ตกผลึก ในกระบวนการผลิตน ้ าตาลทรายจะได้กากน ้ าตาล 
ประมาณ 38-42 กิโลกรัมต่อปริมาณออ้ยเขา้หีบ 1 ตนั ทั้งน้ี กากน ้ าตาลสามารถน าไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม อาทิเช่น 
การผลิตแอลกอฮอล์ ยีสต์ ผงชูรส อาหารสัตว ์น ้ าส้มสายชู ซีอ๊ิว และซอสปรุงรส เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั BSF จ าหน่ายกากน ้ าตาลท่ีผลิตได้
ให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

▪ กากอ้อย (Bagasses) 
เป็นส่ิงเหลือท่ีไดจ้ากกระบวนการหีบออ้ย ประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน ซ่ึงมีคุณสมบติั

เหมาะสมท่ีสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงได้อย่างดี เมื่อน ากากออ้ยไปตากจนแห้ง จะสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได ้นอกจาก 
จะใช้เป็นเช้ือเพลิงแลว้ยงัสามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และเคร่ืองใช้จากชานออ้ย กระดาษไมอ้ดั (Fiber Board) แผ่น Particle 
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Board และการผลิตเซลลูโลสได้อีกด้วย โดยปัจจุบัน BSF จ าหน่ายกากออ้ยให้แก่กลุ่มบริษทัโรงไฟฟ้าในเครือ และรับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหลือจาก 
การจ าหน่ายให้แกก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) มาใชใ้นโรงงานน ้าตาลต่อไป 

▪ กากหม้อกรอง (Filter cake) 
เป็นส่ิงเหลือท่ีไดจ้ากกระบวนการกรองน ้ าออ้ยหลงัจากพกัใสแลว้ กากตะกอนจะมีน ้ าตาลติดออกมาพอสมควร มีสารอาหาร 

เช่น โปรตีน และแร่ธาตุต่าง ๆ สามารถใช้ในการปรับปรุงดินได้ เพราะมีความพรุนในตวัจึงช่วยการกระจายน ้ าในดิน นอกจากน้ี ยงัพบว่า
สามารถปรับสภาพดินให้ร่วนซุย มีความเป็นกรดลดลง หรือใช้แก้น ้ าท่ีมีสภาพเป็นกรดได้ นอกจากกากหมอ้กรองจะใช้เป็นปุ๋ ยแลว้ ยงัสามารถ
น าไปใช้ท าอาหารสัตว์ หรือผลิตก๊าซชีวภาพได้อีกด้วย ปัจจุบนั BSF จ าหน่ายกากหมอ้กรองให้แก่บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด (“KBF”) ซ่ึงเป็น
บริษทัในเครือ โดยไดใ้ชก้ากหมอ้กรองเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตปุ๋ ยอินทรียแ์ละจ าหน่ายปุ๋ ยให้แก่บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSF”) 
เพ่ือน าไปส่งเสริมแก่ชาวไร่ออ้ยในพ้ืนท่ีส่งเสริม เพ่ือให้ชาวไร่ออ้ยไดปุ้๋ ยท่ีมีคุณภาพ ท าให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

▪ ไอน ้า (Steam) 

เป็นส่ิงเหลือท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตน ้ าตาลทราย ซ่ึงใชป้ระโยชน์ในการขบัเคลื่อนเคร่ืองจกัร รวมถึงผลิตไฟฟ้า ทั้งน้ี BSF 
มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากไอน ้ าสูงสุดรวม 18.5 เมกะวตัต์ ซ่ึงปัจจุบนัผลิตไฟฟ้าจริงเฉลี่ย 14.5-15 เมกะวตัต์ ส าหรับใชภ้ายในโรงงานน ้ าตาล  
เพื่อช่วยลดตน้ทุนค่าไฟฟ้า และเป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 

2.2 โครงการในอนาคต 
ปลายปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริษทัได้รับอนุญาตให้จดัตั้งโรงงานผลิตน ้ าตาล จ านวน 2 แห่ง ในอ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์และ

อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงมีก าลงัการผลิตแห่งละ 20,000 ตนัต่อวนั จากส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย (“สอน.”) 
โดยโรงงานน ้ าตาลทั้ง 2 แห่งน้ี จดทะเบียนจดัตั้งในนามบริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ ากดั (“CSF”) (ซ่ึงเดิมคือ บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ 
จ ากดั) และบริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSC”) (ซ่ึงเดิมคือ บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี่ จ ากดั)  

ส าหรับบริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากดั (“CSF”) ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
และสรรหาผูร่้วมทุน โดยเมื่อโรงงานสร้างเสร็จส้ิน จะมีก าลงัการผลิตท่ี 20,00 ตนัต่อวนั  

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

➢ กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด  มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการผลิตและจดัจ าหน่ายน ้ าตาลมาเป็นเวลากว่า 57 ปี  

มีสายงานจัดหาวตัถุดิบท่ีด าเนินงานบริหารจัดการวตัถุดิบ โดยส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อสร้างความได้เปรียบใน 
การแข่งขนัทางดา้นธุรกิจ โดยก าหนดกลยทุธ์ในการส่งเสริมท่ีมุ่งเป้าหมายเห็นผลชดัเจนไปพร้อมกบัการพฒันาบุคลากรและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 
มีการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ของคุณภาพออ้ยในการเพ่ิมผลผลิต การทดลอง ทดสอบพนัธ์ุออ้ยท่ีให้ผลผลิตและคุณภาพตา้นทาน 
โรคแมลงศตัรูออ้ย และไวต้อได้ดีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมย ์มีการบริหารจดัการศตัรูออ้ยโดยใช้ชีววิธี  
มีการขยายผลและสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ออ้ยให้เขม้แข็งขึ้นในเร่ืองการบริหารจดัการโรคแมลงศตัรูออ้ย มีการพฒันาเคร่ืองมือ 
ทางการเกษตรเพื่อลดรายจ่าย ลดการใชแ้รงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนใชน้ ้ าเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต มีการส่งเสริมการปลูกออ้ยโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการระบบไร่อ้อยภายใต้การส่งเสริมแบบพนัธสัญญา (Contract Farming) การสร้างกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
ให้เขม้แข็งด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการพฒันาและเพ่ิมผลผลิตในทุกด้าน เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้และเพ่ิมทกัษะ เพ่ือน า
ความรู้ท่ีไดม้าประยุกต์ใชใ้นการผลิตออ้ยของตนเอง อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ชาวไร่ออ้ย และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ คือ “สร้างความมั่นคงด้านผลผลิตและสร้าง
ชีวิตที่ดีแก่ชาวไร่อ้อย” โดยมีการด าเนินการในหลายรูปแบบดงัน้ี 

1. การส่งเสริมการปลูกอ้อยแบบพันธสัญญา (Contract Farming) 

Contract Farming 
บริษัทได้จัดท าสัญญากับชาวไร่อ้อยด้วยระบบ Contract Farming เพ่ือส่งเสริมปัจจัยการผลิตและสินเช่ือ (เงินเก๊ียว) เพ่ือเป็นการสร้าง 

ความมัน่คงทางดา้นวตัถุดิบและผลผลิต โดยมีการพฒันา Application เพ่ือการบริหารกิจกรรมการผลิตเป็นรายแปลง เพ่ือให้ทราบต าแหน่งทางภูมิศาสตร์
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ของแปลงออ้ยเพ่ือช่วยในการบริหารจดัการแปลงออ้ยให้ตอบสนองต่อผลผลิตมากท่ีสุด และเช่ือมต่อกับระบบไร่ออนไลน์ มีการบนัทึกกิจกรรมแปลง
ออ้ยและขอ้มูลของแปลงออ้ย รหัสแปลง ขนาดพ้ืนท่ี ลกัษณะรูปแปลงออ้ย ประเภทออ้ย การใช้ปัจจยัการผลิต และเงินส่งเสริม เป็นตน้ เพ่ือน ามาช่วย
ประกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการดงักล่าว 

พ้ืนที่ส่งเสริม 
พ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ยของบริษทัส่วนใหญ่อยู่ในรัศมี 40 กม.จากโรงงาน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีการปลูกขา้วมาก่อนแต่ไดผ้ลผลิต 

ไม่คุม้ค่า (พ้ืนท่ีนาดอน) จึงมีการปรับตวัและเปลี่ยนพ้ืนท่ีมาเพาะปลูกออ้ย ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักล่าวเหมาะสมต่อการปลูกออ้ย ประกอบกบัการส่งเสริม
ในรูปแบบ Contract Farming ท่ีมีการตรวจติดตามและจ่ายปัจจยัการผลิตรายแปลง จึงท าให้ผลการด าเนินงานทางดา้นส่งเสริมประสบผลส าเร็จ 
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีมีปริมาณเกษตรกรชาวไร่ออ้ย พ้ืนท่ีปลูกและปริมาณ รวมถึงคุณภาพออ้ยท่ีเพ่ิมขึ้นในทุกปี  

 
พ้ืนที่ส่งเสริมส่วนใหญ่ในรัศมี 40 กิโลเมตรรอบโรงงาน 

 

ตารางแสดงจ านวนชาวไร่อ้อยคู่สัญญา พ้ืนที่ปลูกอ้อย และปริมาณอ้อยที่น าเข้าหีบ 

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

จ ำนวนชำวไร่(ครอบครัว) 11,587 11,023 11,780 11,749 10,253               8,055 10,000

พ้ืนท่ีปลูก (ไร่) 189,381.90 185,112.91 239,523 238,074 199,898.19        161,743.35 210,000

ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ(ตนั) 2,060,649.65 2,212,736.63 3,154,586.44 2,931,277.02 1,798,507.71     1,700,000 2,500,000

คุณภำพออ้ย (CCS.) 13.45 13.18 13.71 13.61 13.75 13.75 13.80

น ้ำตำล/ตนัออ้ย 117.06 112.59 119.88 120.54 121.92 122.00 122

หมายเหตุ  :  -  ปีกำรผลิต 2563/64  เป็นกำรคำดกำรณ์เน่ืองจำกอยู่ในช่วงกำรหีบออ้ย 

รายการ
ปีการผลิต

 

2. การส่งเสริมและตรวจติดตามระดับรายแปลง 

บริษทัไดค้ดัเลือกบุคลากรเพื่อท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าในการผลิตออ้ยท่ีเรียกว่า “นักวิชาการส่งเสริมเพ่ิมผลผลิต” (“นักวิชาการฯ”) 
ให้บริการแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยในดา้นการบริหารจดัการปัจจยัการผลิตและการผลิตออ้ย ตั้งแต่เร่ิมปลูกจนกระทัง่ถึงการเก็บเก่ียว ซ่ึงทุกขั้นตอน
ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญ มีการจัดตั้ งส านักงานเขตส่งเสริมในพ้ืนท่ีส่งเสริมของบริษัทกว่า 16 เขตส่งเสริมกระจายตามพ้ืนท่ีท่ีปลูกอ้อย  
เพ่ือใกลชิ้ดกบัเกษตรกรในทุกพ้ืนท่ี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นศูนยเ์รียนรู้ในการผลิตออ้ย การตรวจติดตามกิจกรรมของเกษตรกรเป็น

40 กม. 
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ขั้นตอนในการปฏิบติังานขั้นตอนหน่ึง เพ่ือท่ีจะให้บริษทัสามารถเขา้ถึงสถานะของแปลงออ้ย ระดบัการเจริญเติบโตของออ้ย เพื่อท่ีจะสามารถ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที โดยใชก้ารตรวจกิจกรรมแปลงของพนกังานซ่ึงตรวจตามเส้นทาง (Route) ของแปลงออ้ย เพ่ือให้ทุกแปลง
ไดรั้บการตรวจอยา่งครบถว้น โดยมีรอบการตรวจท่ีแน่นอน ในขณะท่ีท าการตรวจแปลงจะบนัทึกสถานะแปลงผา่นแอปพลิเคชนั (Application) 
และน าขอ้มูลเขา้ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อน าไปประมวลผลแบบโดยทนัที หรือ Real-Time แบบรายคนให้กับผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบขอ้มูลสถานะแปลงออ้ยนั้น ๆ เพื่อการจดัการต่อไป  

Route System 

 

3. การส่งเสริมตามช่วงการเจริญเติบโตของอ้อย (Growth Phase) 
ระยะการเจริญเติบโตของออ้ยแบ่งเป็น 4 ระยะ ซ่ึงแต่ละระยะมีความตอ้งการปัจจยัการผลิตและการจดัการท่ีแตกต่างกัน เพ่ือให้การจดัการ

และการบริหารปัจจยัการผลิตไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด การติดตามงานและการส่งเสริมจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับระยะของการเจริญเติบโตของออ้ย เช่น  
การส ารวจเปอร์เซ็นต์การงอกช่วง 45 วนั การตรวจนับจ านวนหน่อ จ านวนล าออ้ย ช่วงอายุออ้ย 4-5 เดือน และการประเมินผลผลิตและคุณภาพออ้ย 
ช่วงออ้ยอายุ 11-12 เดือน นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีการก าหนดกิจกรรมท่ีจะตอ้งแนะน า ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของชาวไร่ออ้ย ตั้งแต่การบ ารุงรักษา เช่น 
การใส่ปุ๋ ย และการก าจดัวชัพืช เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือให้ชาวไร่ออ้ยเขา้ใจสรีระของออ้ย เพ่ือการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ  ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เขา้ใจธรรมชาติ
และความตอ้งการของออ้ยแต่ละช่วงอายุ สามารถตรวจสอบหรือสอบกลบักิจกรรมท่ีท าไป และเพ่ือท่ีจะประเมินผลผลิตและคุณภาพออ้ย รวมถึงเกษตรกร
จะตอ้งเขา้ใจถึงระยะ Growth Phase ของออ้ย เพ่ือน าไปจดัการออ้ยให้ไดต้ามเป้าหมาย 

 

 

 

 

4. การสร้างระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความส าเร็จและยั่งยืนของเกษตรกร 

สายงานจดัหาวตัถุดิบให้ความส าคญัในการบริหารจดัการวตัถุดิบ เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีมีทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นส่ิงท่ีสร้างผลประกอบการ
ให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยรวมถึงโรงงานน ้ าตาลท่ีเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ การจดัหาวตัถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอต่อก าลงัการผลิตของโรงงานเป็นเร่ือง
ส าคญั ซ่ึงพ้ืนท่ีการปลูกออ้ยในรัศมีไม่เกิน 40 กม.จากโรงงานนั้นเป็นระยะการส่งเสริมท่ีสร้างความยัง่ยืนทั้งชาวไร่ออ้ยและโรงงาน เน่ืองจากเป็นระยะ 
ท่ีสามารถควบคุมการให้บริการและลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งได ้ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการพฒันาด้านผลผลิตและคุณภาพ และเพ่ือความยัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัพนัธกิจของสายงานจดัหาวตัถุดิบท่ีจะพฒันาชาวไร่ออ้ยในพ้ืนท่ี 40 กม. รอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่ท่ีสูง และมีคุณภาพดีด้วยหลกัวิชาการและ
ความรับผิดชอบต่อชาวไร่ออ้ย พฒันาระบบบริหารงานการจดัการเพ่ือความมัน่คงของผลผลิตและผลก าไรของชาวไร่ออ้ย พฒันานวตักรรม เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพขององค์กรและชาวไร่ออ้ย ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและชาวไร่ออ้ยให้เติบโตมัน่คงไปพร้อมกนั และเพ่ือให้ชาวไร่ออ้ยสามารถพฒันา
เพ่ิมผลผลิตไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดกระบวนการ ในการส่งเสริมกลยุทธ์และวิธีการท างาน รวมทั้งกรอบเวลาการปฏิบติังานให้แก่
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บุคลากรและเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ีชัดเจน เพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ในการน้ีจึงมีการก าหนดต้นแบบ “บุรีรัมยโ์มเดล” (Buriram Model)  
เพ่ือก าหนดทิศทางของรูปแบบการด าเนินงานของชาวไร่ออ้ยของบริษทั ซ่ึงโมเดลดงักล่าวประกอบไปดว้ย 

- น ้าตาลสร้างในไร่ 
- สร้างการรวมกลุ่ม “ระบบกลุ่มนกัธุรกิจไร่ออ้ยเขม้แขง็”  
- ใชร้ะบบบริหารจดัการ MIS และใชเ้ทคโนโลยี GIS เพื่อพฒันาศกัยภาพการผลิต 
- ระบบตรวจติดตามออ้ยรายแปลงทุกแปลง ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในต าแหน่งนั้น ๆ สูงสุด (x,y Coordinate) 
- เน้นการพฒันาบุคลากรและนักธุรกิจไร่ออ้ย เพ่ือให้ทุกคนท างานอย่างมีความรู้โดยก าหนดผลลพัธ์และวางแผนงาน

ร่วมกัน ซ่ึงในการพฒันาทรัพยากรบุคคลนั้นได้พฒันาทั้งในส่วนบุคลากรของบริษทัและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ควบคู่กัน 
เพ่ือให้สามารถ ด าเนินงานพฒันาเพ่ิมผลผลิตไปในทิศทางเดียวกนั 

5. การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรและบริษัท 

จากความมุ่งมัน่ในการสร้างความมัน่คง และการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย ในปี 2563 สายงานจดัหาวตัถุดิบมีแนวคิด
ท่ีจะเปลี่ยนจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ย เป็น “นักธุรกิจไร่ออ้ย” เพ่ือสร้างแนวคิดการพฒันาการผลิตออ้ย พฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ยให้เป็นนักธุรกิจไร่ออ้ย 
ท่ีเป็นเลิศดา้นการบริหารจดัการรู้ตน้ทุน รู้ค่าใช้จ่าย รู้การจดัการท่ีเหมาะสม และสามารถพฒันาอาชีพของตนเองได้ ทั้งน้ี เพ่ือให้อาชีพการท าไร่ออ้ยเป็น
อาชีพท่ีมัน่คง สร้างรายได ้และสร้างความสุข เป็นอาชีพท่ีน่าภาคภูมิใจและส่งต่ออาชีพแก่ทายาทได ้

นอกจากนั้น สายงานจดัหาวตัถุดิบมีช่องทางส่ือสารเพ่ือประชาสัมพนัธ์ข่าวสารส าคญั และกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย 
อาทิเช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์กลุ่ม (Line Group) รวมทั้งป้ายประกาศ และวารสาร เป็นตน้ 

                  

6. การท างานวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตอ้อย 
สายงานจัดหาวตัถุดิบมุ่งเน้นการสร้างองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการและการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านผลผลิต และเพ่ือ 

ความเป็นอยู่ท่ี ดีอย่างย ัง่ยืนของชาวไร่อ้อย มีการพัฒนาการผลิตด้วยหลักวิชาการ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ทั้ งในรูปแบบ 
การฝึกอบรม การสาธิต รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนา การท ากิจกรรมเวิร์กชอป (Work Shop) เพ่ือสร้างความร่วมมือและก าหนดทิศทาง 
ในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านวตัถุดิบ โดยได้วางแผนพฒันาบุคลากรและเกษตรกรชาวไร่อ้อย   
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั รวมทั้งจดัการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าความรู้ เทคนิคและวิธีการมาปรับใช ้เพ่ือการพฒันาและเพ่ิม
ผลผลิตต่อไป  

6.1 การบริหารงานส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สายงานจดัหาวตัถุดิบไดพ้ฒันาระบบการบริหารจดัการภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS (Management Information System) 

รวมกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System) ผา่นระบบ Online มีการบนัทึกกิจกรรมผา่น Application 
ท่ีสามารถทราบขอ้มูลไดท้นัที (Real-Time) เพ่ือใชบ้ริหารจดัการผลผลิตออ้ยของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ จากการใชต้น้ทุนและทรัพยากร
ของต าแหน่งแปลง (Coordinate) นั้น ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม ส าหรับแปลงออ้ยกว่า 10,000 แปลง ในทุก 15 วนั จะมีการออกตรวจแปลงและบนัทึก
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ขอ้มูลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเบิกปัจจยัการผลิต การบนัทึกกิจกรรมซ่ึงจะบันทึกลงบนระบบ MIS ทั้งหมด เพ่ือน าขอ้มูลมาประมวลผล
เพื่อให้ทราบสถานะของแปลงส าหรับประกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการแปลงออ้ยทุกแปลงให้มีผลผลิตตามเป้าหมาย 

ระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ MIS (Management Information System) 

 

6.2    การทดสอบและคัดเลือกพันธ์ุอ้อยที่เหมาะสม 

สายงานจดัหาวตัถุดิบไดจ้ดัตั้งหน่วยงานวิจยัขึ้นเพื่อทดลองและทดสอบพนัธ์ุออ้ย เพื่อเป็นการพฒันาองค์ความรู้และคดัสรรพนัธ์ุออ้ย
ท่ีให้ผลผลิตและความหวานสูงเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีเพาะปลูกของจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกออ้ยนั้นค่อนขา้งมีความแตกต่างกนัตามสภาพภูมิ
ประเทศของแต่ละสถานท่ี จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคดัเลือกพนัธุ์ออ้ยท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงแตกต่างกนัทั้งเร่ืองดินและสภาพความสูงต ่า
ของพ้ืนท่ี การคัดสรรพันธุ์อ้อยท่ีเหมาะนั้นมีความส าคัญต่อผลผลิตท่ีจะได้รับ และเพ่ือพัฒนาผลผลิต การคัดเลือกและทดสอบพันธ์ุอ้อยจึง
จ าเป็นตอ้งท าควบคู่กบัวิธีการเพ่ิมผลผลิตอ่ืน ๆ ตามหลกัวิชาการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาของบริษทั โดยบริษทัไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม
เครือข่ายผูผ้ลิตและทดสอบพนัธ์ุออ้ย อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยมีเป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนพนัธ์ุออ้ยพนัธ์ุใหม่ทุก 4-5 ปี 

6.3    การวิจัยพัฒนาเพ่ิมผลผลิต 
สายงานจดัหาวตัถุดิบมีการวิจยัเพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตอ้อย โดยการทดลองและวิจยัเพ่ือหาวิธีการและแนวทางท่ี

เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของผลผลิตและสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย และยงัมีการพฒันานวตักรรมและวิธีการใหม่ ๆ รวมทั้งมีการทดลอง
และวิจยัเพื่อหาแนวทางพฒันาการเพ่ิมผลผลิตและการทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีใชเ้พ่ิมผลผลิตก่อนท่ีจะส่งต่อให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

6.4    การพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงดินและปุ๋ย 
พ้ืนฐานของการเพาะปลูกออ้ยมีปัจจยัหลกัท่ีส าคญัอย่างมากคือ การพฒันาคุณภาพและความสมดุลของดิน นอกจากเป็นวสัดุท่ีใช้

เพาะปลูกออ้ยแลว้ ดินยงัท าให้รากออ้ยยึดเกาะและใช้ประโยชน์ในการดูดซับธาตุอาหาร ทั้งน้ี บริษทัไดพ้ฒันาสูตรปุ๋ ยท่ีมีความเหมาะสมกับ
สภาพดินของพ้ืนท่ีปลูกออ้ยแต่ละพ้ืนท่ีของบริษัท โดยใช้ขอ้มูลการวิเคราะห์ดินจากตวัแทนของทุกพ้ืนท่ีท่ีปลูกออ้ย เพื่อก าหนดสูตรปุ๋ ยท่ี
เหมาะสมกับดินของจงัหวดับุรีรัมย ์การส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยตามเป้าหมายผลผลิตรายแปลง เพราะคุณสมบติัของดินรายแปลงมีความแตกต่างกัน  
จึงตอ้งมีวิธีการจดัการท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

โดยเกษตรกรสามารถเก็บตวัอยา่งดินเพ่ือวิเคราะห์ไดด้ว้ยตนเองจากการฝึกอบรมของบริษทั เช่น การวดัค่า pH การแยกประเภทเน้ือดินและ
กลุ่มดิน เป็นต้น ส่วนตัวอย่างดินท่ีเหลือจะส่งให้กับห้องปฏิบัติการ (Lab) ของส านักงานอ้อย เพ่ือตรวจหาธาตุอาหาร จากนั้นจะน าผล 
การวิเคราะห์มาประมวลผลการเพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายเป็นรายแปลง และน ามาเป็นฐานขอ้มูลเพื่อประมวลผลในระบบ GIS และใช้
ส าหรับการบริหารจดัการในภาพรวมของบริษทัท่ีแม่นย  าและมีประสิทธิภาพต่อไป  

นอกจากนั้น ได้พฒันาแอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือให้เกษตรกรใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจท่ีสะดวกและรวดเร็วและให้
บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั เป็นผูผ้ลิตปุ๋ ยให้กบัเกษตรกรชาวไร่ออ้ย โดยปัจจุบนัมีปุ๋ ยจ านวน 2 สูตรคือ 18-8-18 และ 22-8-18 และไดพ้ฒันาองค์
ความรู้และเผยแพร่ให้เกษตรกร ตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาปรับปรุงดิน โดยส่งเสริมการใชปุ้๋ ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ ยเคมีเพื่อให้ออ้ย 
ไดใ้ชปุ้๋ ยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6.5    การพัฒนาระบบน ้าและการส่งเสริมการใช้น ้าในไร่อ้อย 
สายงานจดัหาวตัถุดิบไดพ้ฒันาและส่งเสริมการใชน้ ้ าในไร่ออ้ยในทุกรูปแบบโดยมีเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าในการเพ่ิมผลผลิตออ้ยเพ่ิมขึ้น 

ทุกปี ซ่ึงในปี 2563/64 มีพ้ืนท่ีใชน้ ้ ากว่าร้อยละ 26 ซ่ึงน ้ าเป็นปัจจยัส าคญัอนัดับตน้ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาเพ่ิมผลผลิต เน่ืองจากพ้ืนท่ีปลูกออ้ย
ของจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีไม่มีระบบชลประทาน การเพาะปลูกส่วนใหญ่จึงอาศยัน ้ าฝนเพียงอย่างเดียว ซ่ึงท าให้ไม่สามารถ
พฒันาเพ่ิมผลผลิตไดต้ามเป้าหมาย จึงท าให้ตอ้งส่งเสริมและพฒันาการใชน้ ้ าของเกษตรกรให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีและแหล่งน ้ าท่ีมี รวมถึงจดัหา
แหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่าของส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและช่วยเหลือด้านปัจจยั 
การผลิต ทั้งวสัดุอุปกรณ์ระบบน ้ า และการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือน าน ้ าใตดิ้นมาใช ้ในกรณีท่ีเกษตรกรไม่มีแหล่งน ้ าธรรมชาติหรือบ่อน ้ าของ
ตนเอง ทั้งน้ี เพ่ือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และพฒันาเพ่ิมผลผลิตโดยไม่ตอ้งรอฝนเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะท าให้ผลผลิตออ้ยของบริษทัเพ่ิมขึ้นทุกปีอีกดว้ย 

 

6.6    การบริหารโรคและแมลงศัตรูอ้อย 
กระบวนการพฒันาเพ่ิมผลผลิตออ้ย จะส าเร็จไดโ้ดยการบริหารจดัการโรคและแมลงศตัรูออ้ยท่ีดี และทนัต่อสถานการณ์การท าลาย 

ท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  ซ่ึงการท าลายของโรคและแมลงศัตรูอ้อยในแต่ละปี 
จะแตกต่างกนัไปตามสภาพอากาศและระยะเวลาท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงบริษทัเตรียมความพร้อมเร่ืองดงักล่าวโดยการจดัตั้งหน่วยงานบริหารจดัการโรค
และแมลงศตัรูออ้ย เพ่ือท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการแบบผสมผสาน และเน้นการส ารวจเพ่ือทราบสถานการณ์และประเมินการท าลายและ 
ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์สภาพการและแนวโน้มความรุนแรงของโรคและแมลงศตัรูออ้ย โดยใช้ขอ้มูลจากการส ารวจและสภาพ
อากาศ และมีการเพาะเลี้ ยงศัตรูธรรมชาติเพ่ือควบคุมโดยชีววิธี (Bio-Control) เช่น การใช้แตนเบียนโคทีเซีย (Cotesia flavipes) ก าจัดหนอนกออ้อย  
การเพาะเลี้ ยงเช้ือราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพ่ือก าจัดด้วงหนวดยาว การขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.)  
เพื่อป้องกันและก าจดัโรครากเน่า รวมทั้งไดอ้บรมให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรโดยการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรให้เขม้แข็ง  
เพื่อผลิตและขยายเช้ือราท่ีเป็นประโยชน์และแมลงศตัรูธรรมชาติ ทั้งน้ี เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความส าคญัของงานอารักษข์าพืช รู้วิธีการ 
ท่ีจะจดัการกบัแปลงออ้ยของตนเอง และสามารถบริหารจดัการแปลงออ้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

แมลงศัตรูธรรมชาติและเช้ือราที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย 

 
 
 
 

Cotesia flaviopes                           Metarhizium  anisopliae                         Trichoderma  spp. 
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การสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารศัตรูอ้อยแบบครบวงจร 

 

6.7    การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
บริษทัเน้นการส่งเสริมเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกร โดยใช้หลกัวิชาการน าหน้าการส่งเสริม ดังนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

นวตักรรมใหม่ ๆ ในการผลิตออ้ย จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งด าเนินการอย่างเลี่ยงไม่ได้ซ่ึงการท่ีจะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้น จะตอ้งมี
เคร่ืองมือและกระบวนการท่ีดีและเหมาะสม  จึงจะสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่าง ๆ ได ้โดยในปี 2563/64 มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

6.7.1 การจัดอบรมและสาธิตการพัฒนาเพ่ิมผลผลิต 

➢ การพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรของบริษัทเป็นกลไกและเคร่ืองมือการท างานท่ีท าให้การส่งเสริมและการพฒันาด้านการผลิตอ้อยประสบ

ผลส าเร็จ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ดูแล ควบคุมและก ากบักิจกรรมตั้งแต่การปลูก และการบ ารุงรักษาออ้ย และส าหรับการพฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 
ให้ประสบผลส าเร็จจะตอ้งด าเนินการให้ความรู้ เพ่ิมทกัษะการผลิตออ้ยให้กบัพนักงานควบคู่ไปดว้ย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถ
เพียงพอท่ีจะถ่ายทอดหรือให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการสร้างองคค์วามรู้และเพ่ิมทกัษะในการผลิตออ้ย บริษัทได้อบรมให้ความรู้กับบุคลากร
ของบริษัท เช่น การอบรมความรู้เร่ืองการพฒันาปรับปรุงดิน ปุ๋ ย การใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในการเตรียมดินและบ ารุงรักษาอ้อย และการอบรม 
การพฒันาเพ่ิมผลผลิต เป็นต้น  
 

การอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของบริษัท 
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➢ การพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
บริษัทได้สร้างกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้มแข็งขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจดัการ และการพัฒนา 

ดา้นผลผลิต เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการผลิตออ้ย ทั้งน้ี เพ่ือให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ยได้รับความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ ในการผลิตออ้ย
ตลอดเวลา บริษทัจึงไดพ้ฒันารูปแบบการอบรมให้หลากหลาย ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้ การฝึกอบรมสาธิตการพฒันาเพ่ิมผลผลิต เทคนิควิธี ความรู้
ใหม่ ๆ  นวตักรรมท่ีมีการน ามาใชใ้นการลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายและให้ผลตอบแทนสูงสุด เพ่ือให้ความรู้และให้ชาวไร่ออ้ยไดส้ัมผสักบัการผลิตจริง รวมถึง
การให้เกษตรกรเขา้ถึงนวตักรรมใหม่ ๆ  ให้สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการผลิตออ้ยของตนเองได ้

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 

 

  จากการพฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ยทั้งดา้นวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท าให้ในปี 2563 มีเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 
ของบริษทัไดรั้บรางวลัต่าง ๆ ดงัน้ี 

นายอมร ทองภาส 

รางวัล: ชาวไร่ออ้ยดีเด่นประจ าปี 2563 รางวลัชนะเลิศประเภทชาวไร่ออ้ยท่ีมีการบริหาร
จดัการปัจจยัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นการจดัการน ้า กลุ่มท่ี 1 (พ้ืนท่ีปลกู 1-59 ไร่)  

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 

ค าอธิบาย: เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ในการบริหารจดัการน ้ า มีการใชน้ ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษาความช้ืนในดิน 
และมีผลผลิตท่ีสูงเมื่อมีระบบการให้น ้า 
 

นายแทน แคน้อย 

รางวัล:      ชาวไร่ออ้ยดีเด่นประจ าปี 2563 รางวลัชนะเลิศประเภทการบริหารจดัการปัจจยั
การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพดา้นการจดัการพนัธ์ุออ้ย กลุ่มท่ี 1 (พ้ืนท่ีปลกู 1-59 ไร่) 

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 

ค าอธิบาย: เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ในการบริหารจดัการดา้นพนัธ์ุออ้ย มีการใชพ้นัธ์ุออ้ยและบริหารจดัการแปลงพนัธ์ุ 
และการจดัการดา้นคุณภาพของท่อนพนัธ์ุ 

นางนุม เสามัน 

รางวัล: ชาวไร่ออ้ยดีเด่นประจ าปี 2563 รางวลัรองชนะเลิศประเภทชาวไร่ออ้ยท่ีมีผลผลิต
และคุณภาพออ้ยดีเด่น กลุ่มท่ี 1 (พ้ืนท่ีปลูก 1-59 ไร่) 

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 

ค าอธิบาย: เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีผลผลิตและคุณภาพออ้ยดีเด่น   
มีการตดัออ้ยสดเกินกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณออ้ยทั้งหมดและเป็นออ้ยท่ีมีคุณภาพ  
ความหวานสูง และมีผลผลิต (ตนั/ไร่) ท่ีสูง 
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นางป่ินประภา  โสมงาม 

รางวัล: ชาวไร่ออ้ยดีเด่นประจ าปี 2563 รางวลัรองชนะเลิศประเภทการบริหารจดัการปัจจยั
การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นการจดัการดินและปุ๋ ย กลุ่มท่ี 1 (พ้ืนท่ีปลกู ตั้งแต่ 1-59 ไร่) 

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 

ค าอธิบาย: เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีความรู้เก่ียวกบัดินและปุ๋ ย   
มีการปรับปรุงบ ารุงดิน และมีการน าปุ๋ ยไปใชใ้นไร่ออ้ยอยา่งมีประสทธิภาพและมีปริมาณ
ผลผลิต (ตนั/ไร่) ท่ีสูง 
 

6.7.2    การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพอ้อย 
การพฒันาดา้นการผลิตและกระบวนการผลิตออ้ย รวมทั้งมีการพฒันาในเร่ืองการเก็บเก่ียว ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกพนัธุ์

ออ้ยท่ีให้ค่าความหวานสูง เมื่อเก็บเก่ียวตามอายุและประเภทของออ้ย การตดัออ้ยตามล าดบัความสุกแก่และประเภทของออ้ย (ออ้ยตน้หีบ กลางหีบ
และปลายหีบ) เพ่ือให้อ้อยสะสมน ้ าตาลและมีคุณภาพสูงสุด การให้ความส าคัญกับการตดัอ้อยคุณภาพ โดยให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อกระตุน้ให้ชาวไร่ออ้ยตดัออ้ยให้ไดคุ้ณภาพ การให้รางวลัเพื่อตอบแทนท่ีให้ความส าคญั ทุ่มเทเสียสละ และร่วมมือกนัท างาน
ในการพฒันาคุณภาพออ้ย รวมถึงช้ีให้เห็นผลกระทบจากการน าออ้ยคุณภาพต ่าเขา้สู่กระบวนการผลิต นอกจากนั้น ยงัให้ความรู้แก่หัวหน้า 
กลุ่มเขม้แขง็ คนตดัออ้ยและพนกังานขบัรถคีบในช่วงท่ีตดัออ้ย มีการรณรงค์ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และไม่ให้เด็กเขา้มาในพ้ืนท่ีท่ีมีการเก็บเก่ียวออ้ย  
เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุและให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎการใชแ้รงงานอีกดว้ย 

 

 
6.8    การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
นอกเหนือจากท่ีมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิตแลว้ ยงัมีการจดัท าส่ือส่ิงพิมพ ์เพ่ือประชาสัมพนัธ์และใช้

เป็นส่ือในการน าเสนอและท าความเขา้ใจเร่ืองกิจกรรมต่าง ๆ กับชาวไร่อ้อยอีกด้วย โดยจดัท าส่ือความรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิต 
รวมทั้งให้มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจในการผลิตออ้ยให้กบัเกษตรกรในทุกดา้น  
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นอกจากนั้น BSF ยงัไดป้รับปรุงรางหีบ โดยปัจจุบนัใช้เป็นระบบรางหีบคู่และเพ่ิมหมอ้ตม้เพ่ือรองรับการเพ่ิมก าลงัการผลิต และเพ่ือ

รักษาความหวานและคงกลิ่นหอมจากน ้ าอ้อย ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเด่นของน ้ าตาลของกลุ่มบริษัท จึงให้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพออ้ยท่ีเขา้หีบ  
โดยเน้นการใชอ้อ้ยสดในการผลิตน ้ าตาล ทั้งยงัมุ่งเน้นการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถผลิตน ้ าตาลไดอ้ย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้ทันต่อออ้ยท่ีรอเข้ากระบวนการหีบ  ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีท าให้ผลผลิตน ้ าตาลต่อตนัออ้ยของ BSF มีประสิทธิภาพสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมน ้าตาลทัว่ประเทศ  

7. การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มบริษัทได้เร่ิมผลิตน ้ าตาลทรายขาว และน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ เพ่ือจัดจ าหน่ายสู่ตลาดทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงราคา 

น ้าตาลทรายขาวในตลาดโลกมีราคาซ้ือขายท่ีสูงกว่าราคาน ้ าตาลทรายดิบ ส่วนตลาดในประเทศราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิมีราคาสูงกว่าราคา
น ้ าตาลทรายขาว  ผ่านช่องทางจ าหน่ายท่ีหลากหลาย  เช่น ตวัแทนจ าหน่ายย่ีป๊ัว, ห้างคา้ปลีกสมยัใหม่, กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มร้านอาหารเคร่ืองด่ืม 
อีกทั้งกลุ่มบริษัทยงัให้ความส าคัญในการพฒันาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ขนาดและรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองให้ตรงตามความต้องการและเป็น
ทางเลือกให้ผูบ้ริโภค ภายใตต้ราสินคา้ “กุญแจคู่” และสินคา้ขายปลีกภายใตต้ราสินคา้ “BRUM” เพ่ือจ าหน่ายไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคและช่องทางจ าหน่าย
ต่าง  ๆทัว่ประเทศ 

8. การสร้างความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้ งจัดส ารวจรับฟัง

ขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนจากกลุ่มลูกคา้  เพ่ือน ามาปรับปรุงพฒันาคุณภาพสินคา้และงานบริการอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการสร้าง 
ความพึงพอใจ และก่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีแก่กลุ่มลูกค้า อีกทั้ งยงัช่วยกระตุ้นให้ เกิดการซ้ือสินค้าอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการรักษาฐานลูกค้า 
และสัดส่วนทางการตลาดโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนั 

➢ ช่องทางการจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในการจ าหน่ายน ้ าตาลทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ไดม้ีการก าหนดกลุ่มลูกคา้และสัดส่วนประเภทผลิตภณัฑ์ในแต่ละ

ช่องทางจ าหน่าย โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าตาลทรายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2560-2563 ดงัน้ี 

ตารางแสดงรายได้การขายน ้าตาลโดยแบ่งเป็นยอดขายในประเทศและต่างประเทศ 
 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ขายในประเทศ         

น ้าตาลทรายขาวสีร า  1,144.94 19.42 658.77 11.27 563.69 13.98 773.41 19.18 

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์     195.91 4.86 78.30 1.94 

น ้าตาลทรายดิบ     259.41 6.43 393.85 9.77 
ขายต่างประเทศ         
น ้าตาลทรายขาว 6.67 0.11 - - 20.34 0.50 - - 

น ้าตาลทรายดิบ 3,114.99 52.83 3,207.49 54.88 2,358.00 58.48 1,340.57 33.25 

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์     188.63 4.68 217.81 5.40 

รวม 4,266.60 72.37 3,866.26 66.15 3,585.98 70.06 2,803.95 69.54 
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1. การขายภายในประเทศ 
การจ าหน่ายน ้ าตาลทรายภายในประเทศ ฤดูการผลิต 2562/2563 จดัสรรจ านวน 2,318,069 ตัน หรือ 23,180,686 กระสอบ ทั้งประเทศ 

โดยปริมาณการจ าหน่ายน ้ าตาลภายในประเทศจดัสรรตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2563 ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSF”)  มีจ านวน 
61,233 ตนั หรือ คิดเป็น 612,330 กระสอบ (100กิโลกรัม/กระสอบ)  

ตารางแสดงปริมาณน ้าตาลทรายจ าหน่ายภายในประเทศที่ BSF ได้รับการจัดสรร 
หน่วย : ตนั   

 
 

 

 
 
บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั ไดก้ าหนดแผนการจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขาวสีร าภายในประเทศ โดยการกระจายสินคา้เขา้สู่ช่องทาง

จ าหน่ายท่ีหลากหลาย ทั้งผ่านตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ (ย่ีป๊ัว) รายใหญ่และรายย่อยในแต่ละภูมิภาค หรือการน าสินคา้เขา้จ าหน่ายในธุรกิจคา้ปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) ท่ีมีหลายสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งการกระจายสินค้าเข้าสู่ร้านอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ภายใต้ตราสินค้า “กุญแจคู่” และ 
“BRUM”  ท่ีมีความหลากหลายของขนาดบรรจุภณัฑ ์

สัดส่วนปริมาณจ าหน่ายน ้าตาลในประเทศจ าแนกรายช่องทางจ าหน่าย ปี 2563 

 
1.1 ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า (ยี่ป๊ัว) 
น ้ าตาลสีร าธรรมชาติ ตรา “กุญแจคู่” เป็นน ้ าตาลทรายอ้อยธรรมชาติ คงความหอมหวานเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสินค้า  

ซ่ึงตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ (ย่ีป๊ัว) ทั้งรายใหญ่และรายย่อยในแต่ละภูมิภาคจะกระจายสินคา้จ าหน่ายต่อไปยงักลุ่มร้านคา้ โรงงานอุตสาหกรรม 
และผูบ้ริโภค โดยรูปแบบการด าเนินธุรกิจของตวัแทนจ าหน่าย (ย่ีป๊ัว) นั้นจะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นคู่คา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจอย่างยาวนาน
ต่อเน่ืองกบัโรงงานผูผ้ลิต จึงมีความส าคญัและเป็นช่องทางจ าหน่ายหลกัในการกระจายสินคา้ให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ทัว่ประเทศ 

สัดส่วนตัวแทนจ าหน่ายสินค้า (ยี่ป๊ัว) ในแต่ละภูมิภาค ปี 2563 
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1.2 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 
ตลาดธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีช่วยกระจายสินคา้ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคทางตรงผา่นตราสินคา้ 

“กุญแจคู่ ” และยังมี ส่วนกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้จดจ าตราสินค้า ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  (Modern Trade) ได้เข้ามาอ านวย 
ความสะดวกสบายให้แก่ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึงสินคา้ท่ีหลากหลายและมีสาขากระจายทัว่ประเทศ และยงัเป็นช่องทางท่ีสามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย
ขยายฐานลูกคา้ทางตรง สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ตราสินคา้ โดยน ้ าตาลตรา “กุญแจคู่” ได้วางจ าหน่ายผ่าน วิลล่ามาร์เก็ต (Villa Market) และ 
เดอะมอลล ์(The Mall) ทุกสาขาทัว่ประเทศ รวมทั้งยงัมีแผนขยายสัดส่วนช่องทางการจ าหน่ายเขา้สู่ห้างสรรพสินคา้ชั้นน าอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

1.3 แผนการขายและกลยุทธ์การตลาดภายในประเทศ  
ในภาวะสถานการณ์ตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงในกลุ่มอุตสาหกรรม การวางกลยุทธ์การตลาดท่ีสอดคลอ้งตรงต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความส าเร็จและส่งผลให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดท่ีตั้ งไว ้โดยมีแผนการขายและกลยุทธ์
การตลาด ดงัต่อไปน้ี 

แผนการขาย : ได้วางสัดส่วนผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทและขนาดบรรจุให้มีความหลากหลายเหมาะสมในแต่ละช่องทาง
จ าหน่าย และติดตามสถานการณ์ตลาดปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อรายได้และปริมาณจ าหน่าย รวมทั้งประเมินยอดขายรายเดือน เพื่อรักษา
ฐานลูกคา้เดิมและเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการกระจายสินคา้ในแต่ละพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 

แผนกลยุทธ์การตลาด : เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู ้บริโภค 
ในปัจจุบนั รวมถึงการรักษาฐานลูกคา้เดิมในพ้ืนท่ีภาคอีสานและการขยายฐานลูกคา้เขา้สู่ช่องทางการจ าหน่ายใหม่ จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
เพ่ือช่วยเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ผลกัดนัยอดขายและการซ้ือสินคา้ต่อเน่ือง อีกทั้งยงัช่วยสร้างการรับรู้และจดจ าตราสินคา้ “กุญแจคู่” และ 
“BRUM”  ท่ีจ าหน่ายออกสู่ตลาด  

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

น ้าตาลสีร าธรรมชาติ ตรา “BRUM” ที่วางจ าหน่ายมีขนาดบรรจุ ดังนี้ 
1. ขนาดบรรจุ 250 กรัม*12 ขวด      

น ้าตาลอ้อยธรรมชาติคัดพิเศษ “BRUM” ที่วางจ าหน่ายมีขนาดบรรจุ ดังนี้ 
1.  ขนาดบรรจุ 300 กรัม*25 ถุง 

น ้าตาลทรายขาว ตรา “กุญแจคู่” ที่วางจ าหน่ายมีขนาดบรรจุ ดังนี้ 
1.  ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม 
2.  ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม 
3.  ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม*25 ถุง 

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา “กุญแจคู่” ที่วางจ าหน่ายมีขนาดบรรจุ ดังนี้ 
1. ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม 
2.  ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม 
3. ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม*25 ถุง 

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา “BRUM” ที่วางจ าหน่ายมีขนาดบรรจุ ดังนี้ 
1. ขนาดบรรจุ 250 กรัม*12 ขวด 
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ในปี 2564 บริษัทมีแผนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลสีร าธรรมชาติและน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิบรรจุขวดท่ีออกแบบ 
โดยค านึงถึงฟังก์ชัน่การใชง้านท่ีสะดวก สะอาด ภายใตต้ราสินคา้ “BRUM” เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายร้านอาหาร (Food Service) และตลาดธุรกิจ
คา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) อีกทั้งผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายขาวบรรจุขนาด 1 กิโลกรัม มีน ้ าหนักกระสอบ 25 กิโลกรัม เพื่อขยายกลุ่ม
ลูกคา้ และสร้างความหลายหลายและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์

 การขายต่างประเทศ  

การขายน ้าตาลไปยงัต่างประเทศ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ น ้าตาลทรายท่ีบริษทัตอ้งส่งมอบให้กบับริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย 
จ ากดั (“อนท.”) เป็นผูข้าย และน ้าตาลทรายส่วนท่ีโรงงานสามารถขายและส่งออกไดอ้ยา่งอิสระ โดย BSF จะสามารถส่งออกน ้าตาลผา่นตวัแทน
การส่งออกท่ีไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย (“กอน.”) จ านวน 7 บริษทั โดยบริษทัร่วมกบัโรงงานน ้ าตาล 19 แห่ง จดัตั้ง
บริษทั คา้ผลผลิตน ้าตาล จ ากดั เพ่ือเป็นตวัแทนส่งออกน ้าตาลของ BSF โดยบริษทัเป็นผูด้ าเนินการติดต่อขายน ้ าตาลกบัลูกคา้ในต่างประเทศเอง 
และบริษทั คา้ผลผลิตน ้าตาล จ ากดั มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

- บริษทั คา้ผลผลิตน ้ าตาล จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการส่งสินคา้ จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกและด าเนินพิธี
การทางศุลกากร รวมถึงการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ของ BSF 

- บริษทั คา้ผลผลิตน ้าตาล จ ากดั เขา้ท าสัญญาสินเช่ือเพ่ือการส่งออกกบัธนาคารพาณิชยใ์ห้แก่ BSF ในนามบริษทั คา้ผลผลิต
น ้าตาล จ ากดั เพื่อรับการสนบัสนุนทางการเงิน  

- บริษทั คา้ผลผลิตน ้ าตาล จ ากดั จะโอนเงินท่ีไดรั้บตามวงเงินสินเช่ือเพ่ือการส่งออกกบัธนาคารพาณิชยใ์ห้ BSF โดย BSF 
ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แก่บริษทั คา้ผลผลิตน ้ าตาล จ ากดัเพ่ือเป็นหลกัฐานการรับเงินโดยอตัราดอกเบ้ียท่ี BSF จ่ายให้กบั
บริษทั ค้าผลผลิตน ้ าตาล จ ากัด ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นอตัราเดียวกับอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทั ค้าผลผลิตน ้ าตาล จ ากัด  
จ่ายให้กบัธนาคารพาณิชย ์

ในการตกลงซ้ือขายน ้ าตาลกบัลูกคา้ในต่างประเทศโควตา ค. BSF จะท าสัญญาในลกัษณะเป็นคร้ัง ๆ ไป ในสัญญาจะมีอายุ
ประมาณ 3 เดือน โดยจะระบุปริมาณท่ีจะตอ้งจดัส่งให้กบัผูซ้ื้อ แต่จะไม่ก าหนดราคา ซ่ึงราคาท่ีตกลงกนัในภายหลงัจะอา้งอิงราคาตลาดโลก  
ณ วนัท่ีมีการท าราคา ลูกค้าของ BSF ส่วนใหญ่เป็นบริษัทผูค้ ้าส่งระหว่างประเทศขนาดใหญ่ เช่น  Sucden, Olam, Wilmar, Alvean, Itochu  
และ Cofco เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีมีฐานะการเงินท่ีดี ทั้งน้ี จะมีการตรวจสอบฐานะการเงินของผูซ้ื้อผา่นทางบริษทั คา้ผลผลิตน ้าตาล จ ากดั  

➢ นโยบายราคา 
นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2561  

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติท่ี 1/2561 เร่ืองการแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทรายทั้งระบบ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. การประกาศให้มีการยกเลิกประกาศคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายเร่ือง ก าหนดราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายพ่ือใช ้
บริโภคในราชอาณาจกัร โดยทนัที ท าให้ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2561 ไม่มีการก าหนดราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายท่ีใชบ้ริโภคภายใน
ราชอาณาจกัร ณ หนา้โรงงาน และโรงงานน ้าตาลสามารถจ าหน่ายน ้าตาลทรายท่ีใชบ้ริโภคภายในราชอาณาจกัรไดโ้ดยเสรี ไม่มีราคา
ท่ีก าหนดบงัคบัแต่จะถูกควบคุมโดยกลไกการคา้จากกระทรวงพาณิชยเ์พื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคภายในประเทศให้ไดรั้บราคาท่ีเป็นธรรม
และเป็นไปตามกลไกทางการคา้ปกติ 

2. ยกเลิกการก าหนดน ้ าตาลทรายโควตา ก. โควตา ข. และ โควตา ค. โดยโรงงานน ้ าตาลสามารถจ าหน่ายน ้ าตาลทราย
ภายในราชอาณาจกัรหรือส่งออกน ้าตาลทรายออกไปนอกราชอาณาจกัรไดโ้ดยเสรี 

3. ยกเลิกการก าหนดปริมาณน ้ าตาลทราย (โควตา ข.) ท่ีทุกโรงงานตอ้งส่งมอบให้บริษัท ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากัด  
โดยให้สมาคมโรงงานด าเนินการจดัสรรปริมาณน ้ าตาลทรายท่ีตอ้งส่งมอบให้บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั ให้กบัทุกโรงงาน
น ้าตาลตามปริมาณท่ีเคยปฏิบติัมาอยา่งเป็นธรรมและให้โรงงานน ้าตาลไปตกลงท าสัญญาส่งมอบน ้ าตาลทรายให้กบับริษทั ออ้ยและ
น ้าตาลไทย จ ากดั โดยตรง 
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4. คณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายจะไดม้ีการก าหนดให้ทุกโรงงานตอ้งมีการส ารองน ้ าตาลทรายไวต้ลอดเวลาโดยจะ
ค านวณจากปริมาณการบริโภคน ้าตาลโดยเฉลี่ยภายในราชอาณาจกัรหน่ึงเดือนของฤดูการผลิตท่ีผา่นมา 

1. การขายภายในประเทศ 
ราคาน ้ าตาลภายในประเทศมีกระทรวงรับผิดชอบทั้งหมด 2 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการออ้ยและ

น ้าตาลทราย เป็นผูก้ าหนดราคาน ้าตาลทราย ณ หนา้โรงงานส่วนกระทรวงพาณิชย ์โดยคณะกรรมการกลางก าหนดราคาสินคา้และบริการ เป็นผู ้
ก าหนดราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขายปลีก ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา ซ่ึงก าหนดราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขาวหน้าโรงงาน 19 บาท/กิโลกรัม ราคา
จ าหน่ายน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิหนา้โรงงาน 20 บาท/กิโลกรัม และก าหนดราคาเพดานน ้าตาลทรายขายปลีกสูงสุดไม่เกิน 23.50 บาท  

ในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ไดม้ีประกาศยกเลิกการก าหนดราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายท่ีใชบ้ริโภคภายในราชอาณาจกัร (ลอยตวัราคา
น ้าตาลทรายท่ีจ าหน่ายหน้าโรงงาน) เพ่ือให้เป็นไปตามกลไกราคาน ้ าตาลทรายในตลาดโลก ส่งผลให้ราคาน ้ าตาลทรายในประเทศประเภทราคาขายหน้า
โรงงานท่ีอยู่ในระดับ 19-20 บาท/กิโลกรัม ปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 17-18 บาท/กิโลกรัม ตามราคาน ้ าตาลทรายในตลาดโลกขณะนั้น โดยราคา
จ าหน่ายน ้ าตาลทรายภายในประเทศจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้นขึ้นกับราคาน ้ าตาลทรายในตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (London Sugar No.5)  อีกทั้งได้
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลรูปแบบใหม่ คือการยกเลิกระบบโควตาน ้ าตาลบริโภคในประเทศ (โควตา ก.) โดยระบบจดัการรูปแบบ
ใหม่จะมีการก าหนดให้โรงงานจดัสรรน ้ าตาลในประเทศให้เพียงพอ การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ระบบอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทรายของ
ประเทศสอดรับกบัขอ้ตกลงทางการคา้ภายใตอ้งคก์รการคา้โลก (WTO) และเขตการคา้เสรีอาเชียน (AFTA)  

ส าหรับสถานการณ์ล่าสุด ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย ได้ออกประกาศเมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 เร่ืองราคา
จ าหน่ายน ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจกัร ประจ าฤดูการผลิตปี 2562/63 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 3 ของประเทศคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาล
ทราย เร่ืองหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการก าหนดราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาล
ทราย จึงไดป้ระกาศราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจกัร ประจ าฤดูการผลิตปี 2562/63 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ดงัต่อไปน้ี 

1) น ้าตาลทรายขาว ราคากิโลกรัมละ 17.25 บาท 
2) น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ราคากิโลกรัมละ 18.25 บาท  
โดยให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 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 า้ตาลทรายทั้งระบบ. สืบค้น 18 มกราคม 2561. http://www.cabinet.soc.go.th/soc 

2. การขายต่างประเทศ  

ราคาขายน ้าตาลท่ีส่งมอบให้กบั บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 
การขายน ้ าตาลไปยงัต่างประเทศในส่วนของบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากัด (“อนท.”) จะขายในปริมาณท่ีอนท. ก าหนด 

ดังนั้น อนท. จะเป็นหน่วยงานท่ีก าหนดราคาน ้ าตาลส่งออก โดยบริษัทยงัใช้นโยบายในการก าหนดสัดส่วนการขาย ราคาขายและอัตรา
แลกเปลี่ยนให้ใกลเ้คียงกบัสัดส่วนการขาย ราคาขายและอตัราแลกเปลี่ยนของอนท. เพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองความผนัผวนของราคาน ้าตาลและ
อตัราแลกเปลี่ยนส าหรับน ้าตาลทรายส่วนท่ีเหลืออีกดว้ย  

ราคาขายน ้าตาลต่างประเทศ 
บริษทัมีนโยบายก าหนดราคาขายน ้าตาลต่างประเทศ โดยอา้งอิงจากราคาน ้าตาลในตลาดโลก ไดแ้ก่ ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

น ้ าตาลทรายหมายเลข 11 ในตลาดล่วงหน้านิวยอร์กส าหรับน ้ าตาลทรายดิบ และราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าน ้ าตาลทรายหมายเลข 5 ใน 
ตลาดล่วงหนา้ลอนดอนส าหรับน ้าตาลทรายขาว 
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2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
1) ภาพรวมอุตสาหกรรมน ้าตาลทราย 

 1.1) อุปสงคแ์ละอุปทานน ้าตาลทรายของโลก 
           หน่วย: ลา้นตนั1 

ปริมาณการผลิต การบริโภค และปริมาณน ้าตาลคงเหลือของโลก (ตุลาคม – กนัยายน) 

2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64* 

174.36 184.18 181.51 180.64 174.17 179.63 194.21 184.66 178.48 183.43 
168.10 171.67 175.95 178.68 179.62 180.19 182.59 182.95 181.14 184.27 
63.96 74.23 78.85 80.20 71.28 69.21 78.88 78.93 73.33 71.64 

ท่ีมา: World Sugar Balances 2011/12  –  2020/21 F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report, 28.09.2020 
หมายเหตุ: *คาดการณ์ 

 
ฤดูการผลิตปี 2562/63 ยงัคงเป็นปีท่ีราคาน ้ าตาลทรายในตลาดโลกมีความผนัผวน จากการสนับสนุนการส่งออกของภาครัฐบาลของ

อินเดีย รวมถึงปริมาณน ้าตาลเกินดุลท่ีแมจ้ะมีปริมาณลดลง แต่หลายภาคส่วนยงัคงคาดการณ์ถึงปริมาณการผลิตน ้ าตาลทัว่โลก แมร้าคาในช่วง
ตน้ปีจะมีการปรับตวัสูงขึ้นจนแตะระดบั 15 เซนต/์ปอนด์ แต่เมื่อมีข่าวของอินเดียท่ีมีการประกาศจะสนบัสนุนการส่งออกน ้าตาลทราย จนส่งผล
ให้การคาดการณ์ปริมาณน ้ าตาลทรายอยู่ในเกณฑ์เกินดุลส่งผลต่อราคาน ้ าตาลในตลาดท่ีเร่ิมปรับตวัลดลงในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเมษายน 
2563 ลงมาแตะจุดต ่าสุดของปีท่ี 9.05 เซนต์/ปอนด์ในปลายเดือนเมษายน 2563 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมหลงัจากช่วงเวลาดังกล่าวราคาน ้ าตาล 
มีการปรับตวัสูงขึ้น จากการคาดการณ์เบ้ืองตน้ว่าปริมาณน ้ าตาลอาจเร่ิมขาดดุล จากผลผลิตน ้ าตาลทัว่โลกท่ีคาดว่าปรับลดลงผลพวงจากระดบั
ราคาท่ีลดระดับลง รวมถึงประเทศไทยท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน ้ าตาลลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต 
ปี 2561/62 

1.2) อุตสาหกรรมน ้าตาลทรายของโลก 
         หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้ผลิตน ้าตาล ผลผลิตน ้าตาล (ตุลาคม – กันยายน) 

รายใหญ่ 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64* 

บราซิล 42.39  33.27  29.85  39.48  38.42  
อินเดีย 22.13  35.30  35.82  29.50  34.50  
สหภาพยุโรป 16.52  20.00  16.66  16.33  15.88  
จีน 10.10  11.21  11.70  11.32  11.60  
สหรัฐอเมริกา 8.13  8.43  8.17  7.25  8.44  
ไทย 10.30  15.03  14.87  8.47  8.00  
ออสเตรเลีย 4.71  4.78  4.55  4.44  4.49  

ท่ีมา: World Sugar Balances 2011/12  –  2020/21 F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report, 28.09.2020  
หมายเหตุ:  *คาดการณ์  
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ฤดูการผลิตปี 2562/63 บราซิลกลับขึ้นมาเป็นผูผ้ลิตน ้ าตาลทรายอนัดับ 1 ของโลก จากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นของบราซิลเอง  
จากปี 2561/62 บราซิลลดปริมาณการผลิตน ้ าตาลทรายลง ซ่ึงได้รับปัจจยัหนุนส าคัญจากส่วนต่างผลก าไรจากการขายเอทานอลเทียบกับ  
น ้าตาลทราย ท าให้ผูผ้ลิตยงัคงหนัไปผลิตเอทานอล รวมถึงการผลิตท่ีลดลงของอินเดีย อยา่งไรก็ตาม นกัวิเคราะห์ยงัคงมองว่าบราซิลและอินเดีย
จะกลับมามีผลผลิตน ้ าตาลทรายท่ีใกล้เคียงกันในฤดูการผลิตปี 2563/64 จากปัจจยัหนุนของราคาน ้ าตาลท่ีปรับตัวสูงขึ้น ท่ีได้รับอานิสงค ์
จากปริมาณการผลิตท่ีลดลงอยา่งมากของไทย และการคาดการณ์ว่าสมดุลน ้าตาลของโลกอาจเร่ิมขาดดุล 

1.3) การบริโภคน ้าตาลทรายของประเทศผูบ้ริโภคส าคญัของโลก 
         หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้บริโภคส าคัญของโลก 
ปริมาณการบริโภค (ตุลาคม - กันยายน) 

2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64* 

อินเดีย 26.70  27.60  28.26  26.80  28.50  
สหภาพยุโรป 16.53  17.11  16.52  16.31  16.26  
จีน 16.65  16.20  16.25  15.80  16.20  
บราซิล 11.59  11.34  11.32  11.30  11.36  
สหรัฐอเมริกา 11.16  11.12  11.10  11.12  11.12  
อินโดนีเซีย 7.42  7.43  7.64  7.74  7.84  
ปากีสถาน 5.54  5.90  6.00  5.90  6.10  

ท่ีมา: World Sugar Balances 2011/12  –  2020/21 F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report, 28.09.2020 
หมายเหตุ:  *คาดการณ์ 

 
อินเดียและสหภาพยุโรปยงัครองต าแหน่งประเทศผูบ้ริโภคอนัดับหน่ึงและสองของโลกตามล าดับ โดยในฤดูการผลิตปี 2562/63 

มีกาารบริโภคของทั้งโลกลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561/62 จากปกติท่ีเติบโตในระดับร้อยละ 2 ต่อปี ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลมากคือการรณรงค์ให้ลด 
การบริโภคน ้ าตาลทรายในหลายประเทศ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและอาหาร ขณะท่ีการบริโภคในครัวเรือนยงัไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงมากนกั ในขณะเดียวกนันกัวิเคราะห์มองว่าการบริโภคน ้าตาลทรายทัว่โลกจะกลบัมาเติบโตราว 2% ในฤดูการผลิตปี 2563/64 
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1.4) การส่งออกน ้าตาลทรายของประเทศผูส่้งออกส าคญั 
         หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้ส่งออก 
ปริมาณการส่งออก (ตุลาคม - กันยายน) 

2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64* 

บราซิล 29.56  23.23  18.45  26.33  26.95  
สหภาพยุโรป 7.24  11.03  8.30  7.17  7.48  
อินเดีย 2.25  2.23  5.34  6.50  6.50  
ไทย 7.08  9.75  10.11  8.60  4.59  
ออสเตรเลีย 3.90  3.50  3.50  3.22  3.25  
กวัเตมาลา 2.05  1.76 1.87  2.08  2.02  
ประเทศอื่น ๆ 19.94  20.15  19.26  19.14  18.46  

ท่ีมา: World Sugar Balances 2011/12  –  2020/21 F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report, 28.09.2020 
หมายเหตุ:   *คาดการณ์  

 

ช่วงปีท่ีผ่านมาบราซิลและไทยยงัครองต าแหน่งผูส่้งออกน ้ าตาลทรายมากท่ีสุดของโลกอันดับหน่ึงและสองตามล าดับ ตลาดส่วนใหญ่ 
ของไทยอยู่ในทวีปเอเชียซ่ึงไทยยงัมีความไดเ้ปรียบเร่ืองท่ีตั้ง อย่างไรก็ตาม ในฤดูการผลิตปี 2563/64 การส่งออกน ้าตาลทรายของไทยถูกมองว่า
อาจลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา จากปัญหาภยัแลง้ท่ีส่งผลกระทบต่อผลผลิตทั้งประเทศอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปรับโครงการ
อุตสาหกรรมในภาพรวมของภายในประเทศเอง จนอาจท าให้ประเทศไทยหล่นลงมาเป็นอนัดบั 4 ของผูส่้งออกน ้าตาลทรายทัว่โลก  

ยอดส่งออกน ้ าตาลทรายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ของไทยอยู่ท่ี 6.099 ล้านตนั ลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจาก
ผลผลิตท่ีลดลงอยา่งมาก โดยตลาดท่ีส าคญัประกอบดว้ย อินโดนีเซีย เวียดนาม กมัพูชา เกาหลีใต ้และจีน 
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1.5) ตารางแสดงการน าเขา้น ้าตาลทรายของประเทศผูน้ าเขา้ส าคญัของโลก 
         หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้น าเข้าส าคัญ 
ปริมาณการน าเข้า (ตุลาคม - กันยายน) 

2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64* 

อินโดนีเซีย 5.11  5.02  5.08  5.65  5.14  
จีน 4.18  4.64  3.58  4.56  4.85  
สหรัฐอเมริกา 2.90  3.03  2.72  3.85  2.70  
สหรัฐอาหรับเอมิเรต 2.58  2.23  1.28  1.98  2.30  
เกาหลีใต ้ 1.76  1.92  1.92  2.01  1.92  
มาเลเซีย 1.97  2.06  1.96  2.02  1.90  
ประเทศอื่น ๆ  52.00  50.80  48.65  50.04  49.60  

ท่ีมา: World Sugar Balances 2011/12  –  2020/21 F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report, 28.09.2020 
หมายเหตุ:   *คาดการณ์ 

 

ส าหรับปี 2563 จีนยงัเป็นประเทศผูน้ าเขา้ท่ีส าคญัจากความตอ้งการบริโภคน ้ าตาลทรายท่ีค่อนขา้งคงท่ีราว 15.80 ลา้นตนั ขณะท่ีมี
ผลผลิต 11.32 ล้านตัน ซ่ึงเป็นไปตามคาดว่าจีนจะกลบัมาน าเข้าน ้ าตาลทรายในปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณเดิมในปีน้ี หลงัจากปีท่ีผ่านมา 
มีปริมาณการน าเขา้ปรับลดลงราว 1 ลา้นตนั จากการขยายตวัของการใช้น ้ าเช่ือมจากขา้วโพดท่ีมีการเติบโตมากขึ้นท าให้การใช้น ้ าตาลทราย
ค่อนขา้งคงท่ี ส่วนอินโดนีเซียก็ยงัคงมีความตอ้งการน าเขา้มากถึง 5.65 ลา้นตนั เพื่อสนองความตอ้งการบริโภคปีละ 7.74 ลา้นตนั ทั้งน้ี ในช่วง
ฤดูการผลิต 2562/63 ไทยส่งออกน ้าตาลทรายไปอินโดนีเซียมากถึง 2.22 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงจากปีก่อนตามสัดส่วนการผลิตท่ีลดลงจากผลกระทบ 
ทางธรรมชาติ 

บทวิเคราะห์  
1) ฤดูการผลิตปี 2562/63 เป็นอีกปีท่ียงัคงมีความผนัผวนดา้นราคาและสถานการณ์การผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย จากความไม่ชดัเจนของ

สถานการณ์การผลิตและนโยบายการจ าหน่ายน ้าตาลทราย รวมถึงสถานการณ์การปรับเปลี่ยนกฎหมายตามพ.ร.บ.ออ้ยและน ้ าตาลทรายของไทย
ท่ี WTO จบัตามองในการตั้งกฏเกณฑ์การดูแลจดัการสินค้าชนิดน้ีอย่างใกลชิ้ด ปัจจยัต่อตวัราคาจากสภาพเศรษฐกิจระดับมหภาคของโลก 
สถานการณ์การแพร่กระจายของเช้ือโควิด-19 ท่ีแมจ้ะไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการบริโภคโดยตรง แต่ก็มีผลกระทบทางออ้มอยูไ่ม่มากก็น้อยนั้น 
รวมถึงการสนับสนุนการส่งออกของอินเดีย โดยปัจจยัมหภาพเหล่าน้ีก่อให้เกิดความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกซ่ึงส่งผลไปถึง 
ความไม่แน่นอนต่อความตอ้งการสินคา้โภคภณัฑ ์
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การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลทรายดิบ NY No. 11 (กุมภาพันธ์ 2563 – มกราคม 2564) 

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

2) ส าหรับปัจจยัพ้ืนฐานหลกัท่ีมีส่วนช่วยผลกัดนัราคาให้กลบัเขา้สู่ช่วงขาขึ้น มาจากผลผลิตน ้ าตาลทรายของไทยท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากภยัธรรมชาติ ท าให้ผลผลิตลดลงราวคร่ึงนึง ส่งผลต่อน ้ าตาลท่ีเขา้สู่ตลาดโลกหายไปอย่างมาก แมว่้าอินเดียและบราซิลจะยงัมีการส่งออก
น ้าตาลทรายในปริมาณใกลเ้คียงกบัปริมาณเดิมแลว้ก็ตาม แต่เมื่อรวมทัว่โลกปรากฏว่ามีปริมาณบริโภคลดลงจากปีท่ีผ่านมาเลก็นอ้ย แต่ปริมาณ
การผลิตลดลงอย่างมีนยัส าคญั และยงันอ้ยกว่าการบริโภคถึง 2.66 ลา้นตนั แมว่้าทัว่โลกยงัมีปริมาณคงเหลือเป็นจ านวนมาก แต่ดว้ยสถานการณ์
ท่ีเกิดขึ้นในปีน้ีเป็นปัจจยัหลักท่ีหนุนให้ราคาน ้ าตาลกลบัสู่เทรนด์ขาขึ้นอย่างชัดเจน แม้จะยงัไม่หวือหวาเท่ากับบางส านักคาดการณ์ แต่มี 
การปรับระดบัราคาอยา่งมีนยัส าคญั 

3) นอกเหนือจากปัจจัยหนุนข้างต้น พบว่าปีท่ีผ่านมายงัปรากฏชัดเจนว่าการเติบโตของการบริโภคน ้ าตาลทรายติดลบราว 1%  
จากปกติจะมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี ปริมาณการบริโภคน ้ าตาลทรายท่ีลดลงเป็นผลบางส่วนจากการรณรงค์ลดการบริโภคหวาน 
เพื่อรักษาสุขภาพ และมาตรการภาษีความหวานท่ีมีการบงัคบัใช้แลว้กว่า 20 ประเทศทัว่โลกรวมทั้งไทยด้วย โดยกลุ่มท่ีมีการปรับลดการใช้
น ้าตาลทรายเป็นหลกัไดแ้ก่อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ขณะท่ีการบริโภคในระดบัครัวเรือนยงัไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงมากนกั 

เมื่อมองในระดับภูมิภาคแลว้ การบริโภคยงัคงมีการเติบโตในแอฟริกาในหลายประเทศ และในเอเชีย แมใ้นฤดูการผลิตปีน้ีจะมี 
การบริโภคน ้ าตาลทรายลดลงจากปีก่อนหน้า แต่คาดว่าปี 2563/64 การบริโภคจะกลบัมาเพ่ิมขึ้นอยู่ท่ี 88.7 ลา้นตนั ส่วนท่ีแอฟริกา คาดว่าอยู่ท่ี 
23.5 ลา้นตนั ส าหรับการบริโภคในยุโรป อเมริกาเหนือและกลาง อเมริกาใต ้และแถบซีกโลกใตร้วมออสเตรเลีย ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงมากนัก  
อยูท่ี่ 30.44 ลา้นตนั, 21.0 ลา้นตนั, 19.0 ลา้นตนั และ 1.6 ลา้นตนั ตามล าดบั 

ปริมาณการบริโภคน ้าตาลทรายของโลก 

 
ท่ีมา: World Sugar Balances 2011/12  –  2020/21 F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report, 28.09.2020 

4) ในส่วนการคา้น ้าตาลทรายนั้น อุปสงคต่์อตวัน ้ าตาลทรายดิบยงัถูกกระทบจากการปรับขึ้นภาษีน าเขา้น ้ าตาลทรายนอกโควตาของ
จีนเป็นร้อยละ 90 จากเดิมร้อยละ 50 ในช่วงเดือนสิงหาคม อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลจีนไดอ้อกประกาศท่ีจะยกเลิกภาษีส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นมาในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2563 ท่ีส าคัญ ประเทศผูส่้งออกยงัถูกผลกระทบจากการอุดหนุนการส่งออกน ้ าตาลทรายของอินเดียท่ีแม้ว่าภาครัฐปรับอัตรา 
การอุดหนุนลดลงเหลือ 79.3 เหรียญ/ตนั จากเดิมท่ีประกาศอุดหนุน 150 เหรียญ/ต่อ แต่นักวิเคราะห์ยงัคงคาดการณ์ว่าอินเดียจะคงปริมาณการ

https://www.barchart.com/futures/quotes/SBH20/interactive-chart
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ส่งออกน ้าตาลทรายในปี 2563/64 ราว 6 ลา้นตนั กล่าวไดว่้า การอุดหนุนการส่งออกของอินเดียส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยค่อนขา้งมาก 
เน่ืองจากตลาดปลายทางเป็นตลาดเดียวกนั โดยเฉพาะในแถบเอเชียใตแ้ละแอฟริกา แมน้ ้ าตาลทรายของไทยจะไดรั้บอานิสงคจ์ากราคาส่วนเพ่ิม
อนัเก่ียวเน่ืองจากอุปทานน ้าตาลทรายของไทยท่ีลดลงอยา่งมาก แต่คาดว่าจะเห็นผลลพัธ์ท่ีชดัเจนในปี 2563/64 เป็นตน้ไป 

เปรียบเทียบปริมาณการส่งออกน ้าตาลทรายของไทย เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 และ 2563 

ประเทศปลายทาง ปี 2562 ปี 2563 

อินโดนีเซีย 3,289,437.341 2,219,706.850 
เวียดนาม 299,830.024 1,273,993.730 
กมัพูชา 744,374.394 429,769.658 
เกาหลีใต ้ 776,982.780 309,141.935 

จีน 880,537.780 274,181.380 
ไตห้วนั 518,866.700 254,946.300 
มาเลเซีย 725,443.952 155,835.346 
ฟิลิปปินส์ 322,493.000 148,949.650 
ญี่ปุ่ น 212,436.850 116,630.000 
อ่ืนๆ 2,266,547.473 915,482.758 
รวม 10,036,950.294 6,098,637.607 

ท่ีมา: บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ ากดั 

 
ส าหรับในปี 2563 อินโดนีเซีย ยงัเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทย แมว่้าปริมาณการส่งออกน ้ าตาลทรายไทยไปอินโดนีเซียจะลดลงจาก 3.29 

ลา้นตนัเหลือ 2.22 ลา้นตนั โดยเฉพาะน ้าตาลทรายดิบ สาเหตุส าคญัคือ บราซิล มีผลผลิตน้อยลงและค่าขนส่งราคาแพงขึ้น ขณะท่ีออสเตรเลียลดการส่งออกใน
ตลาดน้ีและไปเพ่ิมการส่งออกท่ีตลาดญ่ีปุ่ นแทน จากความไดเ้ปรียบเร่ืองขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างญ่ีปุ่ นและออสเตรเลีย ตลาดอ่ืน ๆ  ท่ีมีการส่งออกเพ่ิมเติม
อยา่งมีนยัส าคญัไดแ้ก่ พม่า เกาหลีใต ้มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะเกาหลีใตแ้ละมาเลเซีย ท่ีน าเขา้จากบราซิลและออสเตรเลียลดนอ้ยลง 

ในส่วนของบริษัทนั้น ยอดส่งออกน ้ าตาลทรายของปี 2563 อยู่ท่ี 198,578 ตัน ลดลงจากปี 2562 จ านวน 91,040 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 
31.43 เน่ืองจากปริมาณออ้ยท่ีลดลงอย่างมาก โดยในปีการผลิต 2561/62 อยู่ท่ี 2.94 ลา้นตนั ขณะท่ีปี 2562/63 อยูท่ี่ 1.798 ลา้นตนั ท าให้ไดน้ ้ าตาลทราย
ส าหรับส่งออกลดลง ทั้งน้ี ตลาดส่งออกท่ีส าคัญของบริษัท ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไตห้วนั และเกาหลีใต้ เป็นตน้ ส าหรับในฤดูการผลิตปี 
2563/64 นั้น คาดว่าจะมีออ้ยเขา้หีบประมาณ 1.70 ลา้นตนั มีน ้ าตาลทรายราว 200,000 ตนั โดยภยัแลง้เป็นสาเหตุส าคญัของปริมาณออ้ยท่ีปรับตวัลดลง
อย่างต่อเน่ือง  เมื่อมองในภาพรวมของทั้งประเทศ ในปีการผลิต 2562/63 ไทยมีออ้ยเขา้หีบ 74.89 ลา้นตนั ส่วนในปีการผลิต 2563/64 คาดว่าปริมาณ
ออ้ยจะปรับลดลงอีก โดยคาดว่าจะอยูท่ี่ 67 ลา้นตนั 
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 ส ำหรับสถำนกำรณ์ในปีกำรผลิต 2563/64 นั้น ปริมำณกำรผลิตน ้ ำตำลทรำยทัว่โลกจะยงัคงน้อยกว่ำปริมำณควำมตอ้งกำรบริโภค  
ท ำให้สถำนกำรณ์ในภำพรวมยงัอยู่ในช่วงขำดดุลเป็นปีท่ี 2 ต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกนักวิเครำะห์คำดกำรณ์ว่ำปริมำณกำรบริโภค  
จะกลบัมำเติมโตรำว 2% อีกคร้ังในฤดูกำรผลิตปี 2563/64 และคำดว่ำจะอยู่ในภำวะท่ีอุปสงค์ต่อตวัน ้ ำตำลทรำยสูงกว่ำอุปทำนเป็นระยะเวลำ
อยำ่งนอ้ย 2 ปี ก่อนท่ีจะกลบัมำสู่ภำวะน ้ำตำลทรำยสมดุลหรือมีผลผลิตมำกกว่ำควำมตอ้งกำรอีกรอบ 

 
ท่ีมา: World Sugar Balances 2011/12  –  2020/21 F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report, 28.09.2020 

ภาคผนวก 
ในฤดูการผลิตปี 2562/63 ไทยมีโรงงานน ้ าตาลทรายรวม 57 โรงงาน มีก าลงัหีบออ้ยราว 75 ลา้นตนั/ปี ผลิตน ้ าตาลทรายได ้8.29 ลา้นตนั  

มีระยะเวลาการหีบออ้ยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนเมษายนของปีถดัไป 

กลุ่มบริษัทน ้าตาลของไทย ณ ส้ินสุดฤดูการผลิตปี 2562/63 

กลุ่ม จ านวนโรงงาน ผลผลิตน ้าตาลทราย (ตัน) ส่วนแบ่งตลาด (%) 

มิตรผล 7 1,610,640 19.42% 

ไทยรุ่งเรือง 6 935,224 11.28% 

เกษตรไทย (KTIS) 3 602,337 7.26% 

ขอนแก่น (KSL) 5 581,911 7.02% 

คริสตอลล่า 3 497,416 6.00% 

น ้าตาลโคราช 2 470,274 5.67% 

สระบุรี 4 401,983 4.85% 

น ้าตาลตะวนัออก 2 338,097 4.08% 

น ้าตาลไทยกาญจน์ 2 329,827 3.98% 

น ้าตาลกุมภวาปี 2 244,508 2.95% 
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วงัขนาย 4 223,238 2.69% 

โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์  1 219,269 2.64% 

อุตสาหกรรมมิตรเกษตร 2 177,348 2.14% 

น ้าตาลราชบุรี 2 141,852 1.71% 

น ้าตาลระยอง 2 105,879 1.28% 

อ่ืน ๆ 10 1,414,526 17.05% 

รวม 57 8,294,329 100.00% 

 ท่ีมา: บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ ากดั  
 

(3) ธุรกจิที่ได้จากส่ิงเหลือจากการปลูกอ้อยและการผลิตน ้าตาล  

3.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด าเนินการโดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (“BEC”), บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด (“BPC”) และบริษัท 
บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด (“BPP”) โดยมีแนวคิด “พลังงานไฟฟ้า เพ่ือชุมชนและสังคม” ซ่ึงยึดถือมาโดยตลอด ทั้งน้ี นอกจากการผลิตไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพแลว้ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการค านึงถึงชุมชนและสังคม รวมทั้งผูม้ีส่วนไดเ้สีย ยงัเป็นพนัธกิจส าคญัในการด าเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั โดยเห็นได้จากรางวลัหรือการรับรองคุณภาพท่ีกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าไดรั้บ อาทิ รางวลัธรรมาภิบาลธุรกิจ
ดีเด่นระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2559 การรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวระดบั 2 (ปฏิบติัการสีเขียว Green Activity) และระดบั 3 (ระบบสีเขียว Green 
System) ส าหรับในปี 2562 นั้น BPC ได้รับรางวลัชนะเลิศ  Energy Globe National Award 2019  ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวลจาก Mr. Gunther 
Sucher กงสุลฝ่ายการพาณิชยส์ถานทูตออสเตรียประจ าประเทศไทย โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั ซ่ึงจะมอบให้กับ
โครงการท่ีมีความโดดเด่นดา้นแนวปฏิบติัท่ีให้ความส าคญักบัแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทโรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยมีก าลงัการผลิตติดตั้งสูงสุด 9.9 เมกะวตัต ์ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

หรือ Very Small Power Producer (“VSPP”) โดยใชก้ากออ้ย ซ่ึงไดจ้ากกระบวนการผลิตน ้ าตาลเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ี ยงัสามารถ
ใชใ้บออ้ย ไมส้ับ และแกลบเป็นวตัถุดิบไดอี้กดว้ย ทั้งน้ี ธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัด าเนินงานภายใต ้3 บริษทัในเครือ ไดแ้ก่ 

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

1. บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (“BEC”)  
BEC เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของกลุ่มบริษทั มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต์ โดยผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จ านวน 8 เมกะวตัต์ และใชภ้ายในโรงงาน 1.9 เมกะวตัต ์ทั้งน้ี BEC ไดท้ าสัญญาเปลี่ยนแปลงการจ าหน่ายไฟฟ้ากบั กฟภ. 
จากระบบ Adder เป็นระบบ Feed-in-Tariff (“FiT”) เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ซ่ึงส่งผลให้ราคาจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ ร้อยละ 23 

รางวัลและการรับรองคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารคุณภาพ              ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม              รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2557 
ISO 9001:2015   ISO 14001:2015 
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ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 2   ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3 
(ปฏิบติัการสีเขียว Green Activity)   (ระบบสีเขียว Green System 

 

2. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด (“BPC”)  
BPC จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2554 ปัจจุบนัถือหุ้นโดย BEC ร้อยละ 99.99 ซ่ึงถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 2 ของกลุ่มบริษทั มีก าลงัการผลิต

ติดตั้งขนาด 9.9 เมกะวตัต์ ซ่ึงผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ กฟภ. จ านวน 8 เมกะวตัต์ ในระบบ FiT โดยเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ.ในเดือน
เมษายน ปี 2558 และไฟฟ้าอีก 1.9 เมกะวตัต ์ใชภ้ายในโรงงาน  

รางวัลและการรับรองคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015           รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2558           ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 2 
                                                                                                                                               (ปฏิบติัการสีเขียว Green Activity  

ทั้งน้ี BEC และ BPC ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษัท บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด 

สัญญาเลขท่ี VSPP-PEA 044/2554 VSPP-PEA 008/2556 
วนัท่ีท าสัญญา 30 ธนัวาคม 2554 4 เมษายน 2556 
วนัจ่ายไฟฟ้า 
เขา้ระบบ 
เชิงพาณิชย ์(COD) 

11 พฤษภาคม 2555 7 เมษายน 2558  

ก าลงัการผลิต ปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ท่ีระดบัแรงดนั 22,000 โวลต ์
ระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั 

(อายสุัญญาคงเหลือในแบบ FiT 7 ปี/ สญัญาส้ินสุด 
10 สิงหาคม 2571) 

20 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายเชิงพาณิชย ์
(อายสุัญญาคงเหลือในแบบ FiT 14 ปี/  
สัญญาส้ินสุด 6 เมษายน 2578) 

ราคารับซ้ือไฟฟ้าระบบ FiT 4.54 บาท/หน่วย 4.54 บาท/หน่วย 

3. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด (“BPP”) 
จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2558 หลงัจากการเปลี่ยนโครงสร้างภายในกลุ่มบริษทั ปัจจุบนัถือหุ้น โดย BRR ร้อยละ 99.99 BPP จดัเป็น

โรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 ของกลุ่มบริษทั เร่ิมผลิตไฟฟ้าเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี จดัตั้งขึ้นเพ่ือรองรับก าลงัการผลิตของโรงงานน ้ าตาลท่ีเพ่ิมขึ้น 
และหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรอบการเจรจารับซ้ือไฟฟ้า บริษทัคาดว่าจะเขา้เจรจาจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ต่อไป อยา่งไรก็ตาม 
ขณะน้ีบริษทัได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า และเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ หากภาครัฐเปิดให้ยื่นขอ้เสนอ 
เพ่ือพิจารณาคุณสมบติัรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดเลก็มากในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) 
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รางวัลและการรับรองคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบบริหารคุณภาพ           รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2561         ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 1       ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว   
ISO 9001:2015                                                                                      (ปฏิบติัการสีเขียว Green Commitment)       ระดบั 2 (ปฏิบติัการสีเขียว   
                                                                                                                                                                                            Green Activity) 
       

ส าหรับท่ีตั้ งของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกับโรงงานน ้ าตาลของกลุ่มบริษัท ซ่ึงท าให้สะดวกในการขนส่ง 
กากออ้ยท่ีได้จากกระบวนการผลิตน ้ าตาลมาใช้เป็นเช้ือเพลิง และเป็นการลดตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบ ทั้งยงัสะดวกในการจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า
ให้แก่โรงงานน ้าตาลอีกดว้ย 

3.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
➢ กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

ต้นทุนการผลิตที่ต ่าและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
BEC, BPC และ BPP ผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากกากออ้ย ซ่ึงเป็นส่ิงเหลือจากการปลูกออ้ยและการผลิตน ้ าตาลของ BSF โดยไฟฟ้า

ท่ีผลิตไดส่้วนหน่ึง รวมถึงไอดีและไอเสียท่ีไดจ้ากการใชร้ะบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) จะส่งกลบัไปใชใ้นโรงงานน ้าตาล 
และไฟฟ้าอีกส่วนหน่ึงจะขายให้แก่ กฟภ. ทั้งน้ี การใชก้ากออ้ยซ่ึงเป็นส่ิงเหลือจากการปลูกออ้ยและการผลิตน ้ าตาลของ BSF และการใชร้ะบบ
ผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของพลงังานเหลือใชจ้ากการผลิตไฟฟ้าถือเป็นการบริหารจดัการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกับโรงงานน ้ าตาลของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเป็นแหล่งจ าหน่ายวตัถุดิบ  
จึงใช้ระบบสายพานล าเลียงกากอ้อยจากลานกองเช้ือเพลิงของโรงงานน ้ าตาลมาเก็บไวใ้นอาคารเก็บเช้ือเพลิง (Fuel Storage Building)  
ของโรงไฟฟ้า ทั้งน้ี จึงท าให้สะดวกในการขนส่งกากออ้ย และลดตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบ 

ความใส่ใจชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  
ดว้ยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าให้สามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ย่างย ัง่ยืน ตลอดจนสามารถด าเนินธุรกิจได้

อย่างราบร่ืน กลุ่มโรงไฟฟ้าจึงให้ความส าคญัในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยในปี 2561 โรงไฟฟ้า BEC ไดป้รับปรุงให้มีระบบมาตรฐาน ISO 14001 :  2015 
ซ่ึงเป็นการรับรองว่าเป็นองค์กรท่ีมีความตระหนักถึงความส าคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการพฒันาธุรกิจ 
โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในปี 2562 โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่ง ยงัได้รับรางวลั Energy 
Globe National Award 2019 จากสถานทูตออสเตรียประจ าประเทศไทย โดยความร่วมมือกับโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้รับ
รางวลัชนะเลิศประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล นอกจากนั้น ยงัได้รับรางวลัอ่ืน ๆ ซ่ึงรางวลัท่ีได้รับนั้นเป็นการยืนยนัว่ากลุ่มบริษัทตระหนักและใส่ใจ 
ในการด าเนินงานดา้นดงักล่าวอย่างแทจ้ริง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
BEC รับรางวลั Thailand Energy Awards 2017   
จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน 
(เป็นรางวลัดีเด่น ดา้นพลงังานทดแทน ประเภทโครงการพลงังานความร้อนร่วม 
(Cogeneration)) 
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       BEC รับรางวลั ASEAN Energy Awards 2017 
       จากงาน 35th ASEAN Ministers on Energy Meeting (35 AMEM) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
       (เป็นรางวลัชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม) 
 
 

 
 
BPC รับรางวลั Thailand Energy Awards 2018 
จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน 
(เป็นรางวลัดีเด่น ดา้นพลงังานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและ 
ความร้อนร่วม (Cogeneration) 
 
 
 
BPC รับรางวลั ASEAN Energy Awards 2018 
จากงาน 36th ASEAN Ministers on Energy Meeting (36 AMEM) ณ ประเทศสิงคโปร์ 
(เป็นรางวลัรองชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม) 
 
 
 

         BPC รับรางวลั Energy Globe National Award 2019 
         จากสถานทูตออสเตรียประจ าประเทศไทย โดยความร่วมมือกบัโครงการส่ิงแวดลอ้ม 
         แห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
         (เป็นรางวลัชนะเลิศประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล มอบให้กบัโครงการท่ีมีความโดดเด่น 
         ดา้นแนวปฏิบติัท่ีให้ความส าคญักบัแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน) 
 

➢ ลักษณะลูกค้า ช่องทางการจ าหน่าย  
BEC และ BPC ด าเนินการผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าชีวมวล มีก าลังการผลิตติดตั้ งรวมกันทั้ งส้ิน 19.8 เมกะวตัต ์ 

โดยกระแสไฟฟ้า ขนาด 16 เมกะวตัต ์จะจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ภายนอกเพียงรายเดียวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเมื่อวนัท่ี 
30 ธนัวาคม 2554 และ 4 เมษายน 2556 โดยกระแสไฟฟ้าส่วนท่ีเหลืออีก 3.8 เมกะวตัต์ จะใชเ้พื่อด าเนินงานภายในกลุ่มบริษทั ส่วน BPP จะผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตของโรงงานน ้ าตาล โดยมีก าลงัการผลิตสูงสุด 9.9 เมกะวตัต ์และจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ BSF 8 เมกะวตัต ์
นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ยงัจ าหน่ายไอดีและไอเสียให้แก่ BSF อีกดว้ย 

➢ นโยบายราคา  
ราคาขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการก าหนดไวใ้นนโยบายของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)  

ตามหัวข้อราคาขายไฟฟ้า โดย BEC และ BPC จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตามราคารับซ้ือไฟฟ้าระบบ FiT ซ่ึงมีราคาประมาณ 4.54 บาท 
ต่อหน่วย (กิโลวตัตต่์อชัว่โมง) และ BPP จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงานน ้าตาลโดยใชร้าคาอา้งอิงราคารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT ของ กฟภ. 

3.1.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ภาครัฐและฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังมากขึ้ น และส่งเสริมให้มีการใช้

ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลงังานหมุนเวียน เน่ืองจากเป็นพลงังานท่ีสะอาดและสามารถน ามาใชไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง 
อีกทั้งวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้ามีตน้ทุนต ่า การสนับสนุนดา้นพลงังานหมุนเวียน สามารถลดการพ่ึงพาการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานเชิงพาณิชย์  
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ซ่ึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการน าเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระดา้นการลงทุนของรัฐ 
ในระบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  

โดยในปี 2563 โรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท VSPP ในประเทศไทยมีทั้งหมด 2,073 โครงการ ซ่ึงจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) 
แลว้ 983 โครงการ มีก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 11,160.09 เมกะวตัต ์และมีปริมาณขายไฟฟ้าตามสัญญารวม 8,893.86 เมกะวตัต ์

ตารางแสดงสถานะและจ านวนโรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท VSPP ในประเทศไทย ปี 2563 

สถานะ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท VSPP  

โครงการ ก าลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณขายตามสัญญา (MW) 

ย่ืนค าขอแต่ยงัไม่ไดต้อบรับซ้ือ  0 0 0 
ตอบรับซ้ือแลว้ ยงัไมล่งนาม PPA  0 0 0 
ลงนาม PPA แลว้ ยงัไม่ COD 34 197.09 172.68 
COD แลว้ 983 5,270.08 4,026.41 
ยกเลิกตอบรับซ้ือ 134 429.60 378.44 
ยกเลิกแบบค าขอ  265 1,357.75 1,113.33 
ยกเลิกสัญญา 656 3,902.56 3,199.99 
โครงการอยูร่ะหว่างพิจารณาคดี  1 3 3 
โครงการท่ีอยูร่ะหว่างการอุทธรณ์  0 0 0 

รวม 2,073 11,160.09 8,893.86 
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)  http://www.erc.or.th/ERCSPP/ 

นอกจากนั้น กระทรวงพลงังานร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดจ้ดัท าแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 - 2579 (แผน PDP 2015) โดยเน้นการเสริมความมัน่คงระบบไฟฟ้า ด้วยการกระจายเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การลดการพ่ึงพา 
ก๊าซธรรมชาติ การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การจดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน รวมทั้งการพฒันาระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือรองรับการพฒันาพลงังานทดแทน และการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ทั้งน้ี ส าหรับขอ้มูลการผลิตและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยของแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 - 
2579 (PDP 2015) สรุปไดโ้ดยสังเขปดงัน้ี  

- ก าลงัการผลิตไฟฟ้า ณ ธนัวาคม 2557     37,612 เมกะวตัต ์
- ก าลงัการผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579    57,459 เมกะวตัต ์
- ก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2558 - 2579   -24,736 เมกะวตัต ์
- รวมก าลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งส้ิน ณ ส้ินปี 2579     70,335 เมกะวตัต ์

เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า  

พลังงานทดแทน 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 
พลงัน ้าขนาดเลก็ 101.75 108.80 142.01 172.12 376.00 
พลงัน ้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.) 

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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การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
การจดัท าค่าพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศ โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ได้จดัท าประมาณการแนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 2557 - 2579 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.94 ต่อปี โดยใชอ้ตัราการเพ่ิมของ
ประชากรเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี และมีการประยุกต์ใชแ้ผนอนุรักษพ์ลงังาน (EEDP)โดยมีเป้าหมายลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ณ ปี 2579 เท่ากบั 
89,672 ลา้นหน่วย รวมทั้งได้พิจารณากรอบของแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) ส าหรับภาคการผลิตไฟฟ้าในปี 
2579 ซ่ึงจะมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเขา้ระบบจ านวน 19,634.40 เมกะวตัต ์

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าท่ีใช้ในการจดัท าแผน PDP 2015 เมื่อรวมผลของแผนอนุรักษ์พลงังานและแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือกแลว้ ในช่วงปี 2557 - 2579 ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.67 
ต่อปี ในปี 2579 ค่าพยากรณ์ ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak) ของประเทศมีค่าประมาณ 
326,119 ลา้นหน่วย และ 49,655 เมกะวตัต ์

 
ท่ีมา : กองส่ือสารภายนอก ฝ่ายส่ือสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ทั้งน้ี ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนธันวาคมเกิดขึ้น เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. มีค่าเท่ากบั 25,924.10 
เมกะวตัต ์ลดลงจากเดือนท่ีผา่นมา 1,508.90 เมกะวตัต ์หรือลดลงร้อยละ 5.50 

3.1.4 การจัดหาวัตถุดิบ 

โรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบริษทัใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า โดยกากออ้ยเป็นส่ิงเหลือท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต
น ้ าตาลของโรงงานน ้ าตาล นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าชีวมวลไดอ้อกแบบเพ่ือรองรับวตัถุดิบชนิดอ่ืน ๆ เช่น ใบออ้ย ไมส้ับ และแกลบ ทั้งน้ี จากท่ี
กลุ่มบริษทัสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายก าลงัการผลิตน ้ าตาล ท าให้มีความตอ้งการวตัถุดิบในปริมาณมากขึ้น โดยในปีกำรผลิต 
ท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษทัไดรั้บซ้ือใบออ้ยจำกเกษตรกรชำวไร่ออ้ยมำกกว่ำ 20,000 ครอบครัว เพ่ือน ำใบออ้ยมำใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เน่ืองจำกใบออ้ยมีค่ำ
ควำมช้ืนต ่ำกว่ำกำกออ้ย จึงท ำให้น ำมำเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้สำมำรถควบคุมควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนวตัถุดิบ 
ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได ้  

ทั้งน้ี ในปีการผลิต 2562/63 บริษัทมีกำกอ้อยหลงักำรหีบสกัดประมำณ 503 ,784.17 ตนั คิดเป็นร้อยละ 28.01 ของปริมำณออ้ยท่ี 
เขำ้หีบ อยำ่งไรก็ตำม นอกจำกกำรใชก้ำกออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกัในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำแลว้ บริษทัยงัใชว้ตัถุดิบเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนทดแทน ซ่ึงใน
ปีท่ีผ่ำนมำมีกำรใช้ไมส้ับ (Woodchip) และจำกกำรท่ีกลุ่มโรงไฟฟ้ำเป็นบริษทัในเครือของบริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกัด (มหำชน) เช่นเดียวกับ 
BSF ซ่ึงเป็นโรงงำนน ้ ำตำล ส่งผลให้กลุ่มโรงไฟฟ้ำมีควำมได้เปรียบเทียบในด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่งวตัถุดิบ และสำมำรถคำดกำรณ์วตัถุดิบ 
ท่ีสำมำรถจดัหำไดล้่วงหนำ้ โดยกระบวนกำรดงักล่ำวจึงเป็นวิธีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นกำรขำดแคลนวตัถุดิบ 
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3.1.5 แผนงานในอนาคต 
ภายหลงัจากท่ีกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) ของกลุ่มบริษัท ได้รับอนุมติัให้จดทะเบียน

จดัตั้งเมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 จากส านกังาน ก.ล.ต. และเสนอขายหน่วยลงทุนไดท้ั้งหมดแลว้นั้น บริษทัไดน้ าเงินจากการระดมทุนดงักล่าวมา
ใชเ้พ่ือขยายกิจการโรงไฟฟ้า โครงการน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และโครงการบรรจุภณัฑ์ชานออ้ย รวมทั้งศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
อ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความเติบโตให้กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  

นอกจากนั้น ส าหรับโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 (BPP) ขณะน้ีภาครัฐเปิดให้ย่ืนขอ้เสนอเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ขนาดเลก็มากในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) บริษทัจึงไดเ้ตรียมความพร้อมในดา้นขอ้มูลระบบและ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน (ตามเง่ือนไขการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว) และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ หากภาครัฐ
เปิดให้ยื่นขอ้เสนอบริษทัก็มีความพร้อมในการด าเนินการโดยทนัที 

3.2 ธุรกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด าเนินการโดยบริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด (“KBF”)   

3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  

บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั หรือ KBF จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 15 ลา้นบาท KBF ไดเ้ร่ิม
ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรีย ์เมื่อเดือนธันวาคม 2555 โดยใชก้ากหมอ้กรองซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดจ้ากการผลิตน ้ าตาลของ
กลุ่มบริษัท มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ และได้เร่ิมผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีในปีต่อมา เพ่ือตอบสนองความต้องการของชาวไร่อ้อย 
อยา่งครบถว้น เพื่อการบ ารุงออ้ยให้มีประสิทธิภาพ 

โรงงานของ KBF ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีใกลเ้คียงโรงงานน ้ าตาล เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งกากหมอ้กรอง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกั 
ในการผลิตปุ๋ ย ทั้งยงัสามารถประหยดัค่าขนส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัได้อีกด้วย โดย KBF ผลิตและจดัจ าหน่ายปุ๋ ยซ่ึงแบ่งตามชนิดของปุ๋ ยได ้ 
4 ชนิด คือ ปุ๋ ยอินทรียช์นิดเม็ด ปุ๋ ยอินทรียช์นิดผง ปุ๋ ยอินทรียเ์คมีชนิดเม็ด และปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด อีกทั้งบริษทัไดเ้พ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ ดินปลูก  
ซ่ึงไดว้างจ าหน่ายเป็นท่ีเรียบร้อยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ท่ีผา่นมา และไดผ้ลการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ 

เปรียบเทียบสัดส่วนการผลิตและจัดจ าหน่ายปุ๋ยแต่ละประเภทให้แก่ BSF 

 
เปรียบเทียบสัดส่วนการผลิตและจัดจ าหน่ายปุ๋ยแต่ละประเภทให้กับตลาดภายนอก 
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3.2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
➢ กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

KBF มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโดยเน้นให้ชาวไร่ออ้ยไดใ้ชปุ้๋ ยคุณภาพดี ราคาถูก เพ่ือช่วยลดตน้ทุนให้แก่ชาวไร่ออ้ย และ
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ท าให้ชาวไร่ออ้ยมีรายไดม้ากขึ้น  

▪ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่แต่ละแปลง 
KBF มุ่งเน้นการปลูกออ้ยให้ได้คุณภาพและการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในอตัราสูง จึงไดวิ้จยัและพฒันาสูตรปุ๋ ยร่วมกบัฝ่ายจดัหา 

วตัถุดิบของ BSF เพ่ือให้ได้สูตรท่ีเหมาะกับสภาพดินและผลผลิตในแต่ละแปลง  ซ่ึงในปี 2562/63 ทางบริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด ร่วมกับ  
ฝ่ายจดัหาวตัถุดิบของ BSF ไดพ้ฒันาสูตรปุ๋ ยขึ้นจากการวิเคราะห์ดินเพ่ือให้ออ้ยไดรั้บการบ ารุงสารอาหารอย่างครบถว้น 

▪ มีศูนย์กระจายสินค้าทั่วถึงทุกเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย  
KBF ได้ร่วมกับ BSF จดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ทัว่ทุกเขตส่งเสริมการปลูกออ้ยของ BSF เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ชาวไร่ออ้ย 

ในการรับปุ๋ ย และความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือและรับปุ๋ ยนั้น จะท าให้ชาวไร่ออ้ยสามารถปรับปรุงดินไดต้รงเวลาและเหมาะสมกบัสภาพดิน 
ซ่ึงจะส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมสูงขึ้นและมีคุณภาพท่ีดี ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ในดา้นการมีปริมาณวตัถุดิบ
ท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 

3.2.3 ลักษณะลูกค้า ช่องทางการจ าหน่าย  

▪ ชาวไร่อ้อยของบริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (“BSF”) 

ปัจจุบนั KBF จ าหน่ายปุ๋ ยอินทรียช์นิดผงคิดเป็นร้อยละ 100 และปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ดคิดเป็นร้อยละ 100 ให้แก่ BSF เพ่ือให้ BSF น าไป
จ าหน่ายต่อให้แก่ชาวไร่ออ้ย ในรูปแบบการส่งเสริมด้านปัจจยัการผลิต หรือการปล่อยสินเช่ือสนับสนุนการปลูกออ้ย (“เงินเก๊ียว”) เพ่ือให้ชาวไร่ออ้ย
สามารถลดตน้ทุนในการปลูกออ้ย ได้ผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี รวมทั้งท าให้ชาวไร่ออ้ยสามารถน าผลผลิตส่งโรงงาน เพ่ือหักช าระ 
เงินเก๊ียวท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้ไวแ้ลว้ ซ่ึงส่งผลดีทั้งต่อชาวไร่ออ้ยและบริษทั  

ผลิตภณัฑ์ของ KBF ร้อยละ 99 ได้จ าหน่ายให้กับ BSF เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อให้แก่ชาวไร่ออ้ย ทั้งน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกและ 
ท าให้ชาวไร่ออ้ยได้รับปุ๋ ยอย่างทัว่ถึง KBF จึงจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ในเขตพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ยของ BSF โดยแบ่งเป็น 16 ศูนยก์ระจาย
สินคา้ตามพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ยในจงัหวดับุรีรัมย ์ดงัน้ี 

เขตส่งเสริม ศูนย์กระจายสินค้า 
1.1 5 กม.ต าบลหินเหลก็ไฟ 
1.2 บา้นสาวเอ ้อ าเภอคูเมือง 
2 บา้นหนองเครือ อ าเภอเมือง 

3.1 บา้นโนนเขวา อ าเภอสตึก 
3.2 บา้นหนองไผ ่อ าเภอสตึก 
4 บา้นละกอ อ าเภอสตึก 
5 บา้นล าทะเมนชยั อ าเภอล าปลายมาศ 

6.1 บา้นนาศรีนวล และบา้นลุงม่วง อ าเภอล าปลายมาศ 
6.2 ตลาดโพธ์ิ อ าเภอล าปลายมาศ 
7.1 บา้นหนองไผ ่อ าเภอสตึก 
7.2 บา้นสวายตางวน อ าเภอสตึก 
8.1 บา้นโนนจ าปา อ าเภอสตึก 
8.2 บา้นทุ่งวงั อ าเภอสตึก 
9 บา้นชายแดน และบา้นกระเด่ือง อ าเภอนางรอง 

10.1 บา้นปลดัปุ๊ ก อ าเภอบา้นด่าน 
10.2 บา้นด่าน อ าเภอบา้นด่าน 
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▪ ตลาดภายนอก 
KBF ไดข้ยายตลาดสู่ภายนอกโดยเร่ิมจากจงัหวดัใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีตั้งของโรงงานเป็นอบัดบัแรก ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา KBF ไดเ้ร่ิมด าเนิน

แผนการตลาดในการจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรียช์นิดผง ปุ๋ ยอินทรียช์นิดเม็ด ปุ๋ ยอินทรียเ์คมี ปุ๋ ยเคมี และปุ๋ ยเคมีน ้ า ผ่านร้านคา้การเกษตรหลายแห่งและ
ผ่านช่องทางออนไลน์ ตรงเขา้สู่ผูใ้ช้โดยตรง เพ่ือให้เกษตรกรทัว่ไปได้ลองใชผ้ลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างแบรนด์สินคา้ให้เป็น 
ที่รู้จกัในหมู่เกษตรกรทัว่ไป โดยในปี 2563 พ้ืนท่ีจงัหวดัท่ีมีการส่งเสริมการขายมีทั้งหมด 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.คูเมือง อ.แคนดง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ 
อ.พุทไธสง อ.หนองหงส์ อ.ปะค า และอ.เมือง (จงัหวดัสุรินทร์) ซ่ึงแบ่งเป็นเขตพ้ืนท่ี 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ รวมทั้งมีการออกบูธ
จ าหน่ายสินคา้และแนะน าผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึ้น ทั้งการประชุมนอกสถานท่ีกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการลงพ้ืนท่ีเย่ียมเกษตรกร 
ซ่ึงพืชหลกัท่ีเกษตรกรใชปุ้๋ ยอินทรียข์อง KBF ไดแ้ก่ ยางพารา มนัส าปะหลงั เมล่อน ขา้ว ดอกมะลิ อินทผาลมั และพืชผกัสวนครัว เช่น มะนาว 
ถัว่ และกลว้ย เป็นตน้ 

3.2.4 นโยบายราคา 

เน่ืองดว้ยปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรียเ์ป็นหน่ึงในปัจจยัท่ี BSF ให้การส่งเสริมแก่ชาวไร่ออ้ย ดงันั้น การก าหนดราคาปุ๋ ยจึงแบ่งเป็น 2 กรณี 
โดยปุ๋ ยเคมีส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาเพ่ือจ าหน่ายจะก าหนดราคาตามปุ๋ ยเคมีท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาด ในขณะท่ีราคาปุ๋ ยอินทรียท่ี์ผลิตขึ้นเองจะก าหนดราคา
โดยคิดเป็นส่วนเพ่ิมจากต้นทุนการผลิต (Cost Plus Method) ทั้ งน้ี เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยได้ใช้ปุ๋ ยคุณภาพดี ราคาถูก และเป็นสูตรท่ีตรงตาม 
ความตอ้งการในการเจริญเติบโตของออ้ย 

3.2.5 แผนส่งเสริมการขาย 

ในปี 2563 KBF ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมระหว่างบริษัทกับลูกคา้คือ BSF และร้านค้า โดยก าหนดแผนงานร่วมกันและส่งเสริม 
การขายในพ้ืนท่ีมากขึ้น ทีมส่งเสริมการขายของ KBF จะท างานร่วมกับลูกค้าในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีเพาะปลูก วิเคราะห์ปัญหาและ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคลอ้งกบัแต่ละพ้ืนท่ี และการตรวจติดตามแปลงเพาะปลูกของลูกคา้อยา่งเป็นระยะ  

นอกจากน้ี KBF ยงัมีแผนการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เวบ็ไซต์ของ KBF และของ BRR รวมทั้งช่องทีวี
ทอ้งถิ่น วิทยุชุมชน และส่ิงพิมพ์ เช่น นิตยสารเคหะการเกษตร และได้สนับสนุนสปอนเซอร์รายการมวยไทยช่อง 7 สี และ Facebook เป็นตน้ 
เพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ าในแบรนดสิ์นคา้ รวมถึงความน่าเช่ือถือของสินคา้ ตลอดจนการตอกย  ้าให้ชาวไร่ออ้ยมีความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้มากขึ้น 

3.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศเกษตรกรรม เน่ืองจากมีบทบาทส าคญัต่อ 

การเพ่ิมผลผลิตในภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ในขณะท่ีประเทศไทยกลบัไม่สามารถผลิตปุ๋ ยเคมีไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการ เพราะตน้ทุน
การผลิตสูง จึงตอ้งพ่ึงพาการน าเขา้จากต่างประเทศ 

จากการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในเร่ืองการใชปุ้๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรียใ์ห้เกิดความสมดุล
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสภาพดิน และสนบัสนุนให้เกษตรกรผสมปุ๋ ยเคมีใชเ้อง และให้มีการผลิตปุ๋ ยอินทรียจ์ากวสัดุเหลือใชใ้นไร่นาให้มากขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ ยแบบผสมผสาน คือใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรียห์รือปุ๋ ยชีวภาพในอตัราท่ีเหมาะสมกับการผลิตพืชแต่ละชนิด  
ซ่ึงการใช้ปุ๋ ยแบบผสมผสานจะช่วยลดการใช้ปุ๋ ยเคมีได้ส่วนหน่ึง และยงัเป็นการช่วยเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นอีกหน่ึงมาตรการในการช่วยลดตน้ทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรไดท้างหน่ึง เพราะปุ๋ ยเคมีเป็นหน่ึงปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั 
ท่ีส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น 

ตามท่ีเกษตรกรทั้ งประเทศประสบปัญหาจากสภาวะภัยแล้งท่ียาวนาน และราคาพืชผลท่ีตกต ่ าท าให้ภาครัฐหันมาส่งเสริม 
การเพาะปลูกพืชอินทรีย ์เพ่ือจ าหน่ายให้แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการบริโภคเพ่ือสุขภาพ นอกจากน้ี ยงัสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่า
ผลผลิตพืชทัว่ไป ซ่ึงส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจในตลาดปุ๋ ยอินทรียข์อง KBF โดยตรง 

ดา้นราคาปุ๋ ย เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิตแม่ปุ๋ ยเคมีไดเ้องภายในประเทศจึงจ าเป็นตอ้งน าเขา้จากประเทศผูผ้ลิตปุ๋ ยเคมี  
แต่อยา่งไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดม้ีการติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ ย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร 
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3.2.7 การจัดหาวัตถุดิบ 

KBF ใช้กากหม้อกรองซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน ้ าตาลของ BSF เพ่ือน ามาเป็นวตัถุดิบผสมในการผลิตปุ๋ ยเพ่ือจ าหน่าย  
กากหมอ้กรองท่ีไดน้ั้นจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของปริมาณออ้ยเขา้หีบของปีการผลิตนั้น ๆ ซ่ึงในตอนน้ีวตัถุดิบเพียงพอกบัความตอ้งการ
ของชาวไร่อ้อย แต่อย่างไรก็ตาม KBF ได้มีการศึกษาวตัถุดิบชนิดใหม่ ๆ เพ่ือหาวตัถุดิบทดแทนวตัถุดิบหลกั กรณีวตัถุดิบไม่เพียงพอต่อ 
ความตอ้งการของชาวไร่ออ้ย ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนการทดลอง 

3.2.8 แผนงานในอนาคต 

ปัจจุบนัแผนการผลิตและจดัจ าหน่ายปุ๋ ยของ KBF เป็นไปตามความตอ้งการของชาวไร่ออ้ยท่ีไดรั้บการส่งเสริมการปลูกออ้ยจาก BSF 
โดยใช้วตัถุดิบซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน ้ าตาลเพ่ือน ามาผลิตปุ๋ ย เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผลิตภณัฑ ์อยา่งไรก็ดี KBF มีเป้าหมายในการพฒันาองค์กรและยกระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยไดว้างแผนขยายตลาด เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ โดยเน้นการประชาสัมพนัธ์ให้ชาวไร่รู้จักปุ๋ ยและพฒันาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการต่อยอด
ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ทางการเกษตร อาทิเช่น การศึกษาการปลูกกัญชง และกญัชา รวมทั้งการน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อเป็น 
การสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัเพ่ิมมากขึ้น โดยแผนการขยายตลาดมปีระเด็นส าคญั ดงัน้ี 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตและจัดจ าหน่ายปุ๋ยให้แก่ตลาดภายใน โดยการผลิตสูตรปุ๋ยที่มีความหลากหลายให้เหมาะสม
กับสภาพดินในแต่ละพ้ืนที่เพาะปลูก  
เพื่อตอบโจทยก์ารเพาะปลูกออ้ยท่ีมีสภาพดินและปัจจยัแวดลอ้มในแต่ละแปลงปลูกท่ีแตกต่างกนัให้เจริญเติบโตและมีคุณภาพ
ท่ีดี KBF จึงไดร่้วมกบัฝ่ายจดัหาวตัถุดิบของ BSF ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและคุณภาพของออ้ย โดยปัจจุบนั
ไดผ้ลิตปุ๋ ยสั่งตดัรายแปลงตามสภาพพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ย เน่ืองจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยในแต่ละเขตมีสภาพดินท่ีแตกต่างกนั การใช้
ปุ๋ ยสูตรเดียวกนัอาจไม่สามารถท าให้ออ้ยเจริญเติบโตและมีคุณภาพดีไดอ้ยา่งเต็มท่ี ดว้ยเหตุน้ี KBF จึงมุ่งมัน่ท่ีจะสนองนโยบาย
การส่งเสริมการเพาะปลูกออ้ยเชิงลึก โดยผลิตปุ๋ ยสูตรใหม่และมีความหลากหลายตามความตอ้งการของชาวไร่ออ้ยเพื่อบ ารุงดิน
ให้สามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และมีค่า CCS สูง โดยในปี 2563 ได้มีการผลิตปุ๋ ยเคมีสูตร 21-10-18 ซ่ึงได้รับการตอบรับ 
จากชาวไร่ออ้ยเป็นอยา่งดี  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจ าหน่ายสู่ตลาดภายนอก โดยการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างครบวงจร 
KBF ได้พฒันาการผลิตปุ๋ ยอินทรียช์นิดเม็ดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง และจะพฒันาคุณภาพของปุ๋ ยให้ดีย่ิงขึ้น  
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรให้ไดม้ากท่ีสุด โดยในปี 2563 บริษทัยงัไดอ้อกผลิตภณัฑช์นิดใหม่เพ่ิมขึ้น ทั้งหมด 2 ประเภท 
คือ ปุ๋ ยอินทรียช์นิดเม็ดขนาด 1 กิโลกรัม และดินปลูกขนาด 5 กิโลกรัม นอกจากน้ี ไดม้ีการขึ้นทะเบียนปุ๋ ยเคมี 2 สูตร คือ 17-17-17MGO 
และ 20-5-28 ซ่ึงอยู่ระหว่างการอนุมัติ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2564 อย่างไรก็ ดี  บริษัทยังคงมุ่งมั่น 
ประชาสัมพนัธ์ให้ปุ๋ ยปลาบินเป็นท่ีรู้จกัของเกษตรกรทัว่ไป เพ่ือขยายตลาดการจ าหน่ายปุ๋ ยให้กบัเกษตกร และเป็นท่ียอมรับมากขึ้น 

 รางวัลและการรับรองคุณภาพ 

 

 

 

ใบรับรองมาตรฐานสินคา้ Q ปุ๋ ยหมกั ใบรับรองมาตรฐานสินคา้ Q ปุ๋ ยหมกั  รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2561 
(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขท่ี 11150/2561  (เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขท่ี 11192/2561 
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ใบรับรองมาตรฐานสินคา้ Q ปุ๋ ยหมกั  ใบรับรองมาตรฐานสินคา้ Q ปุ๋ ยหมกั 
(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขท่ี Q63-00066  (เกรด 2) ชนิดผง เลขท่ี Q63-00067 
(เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2563)   (เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2563) 

กิจกรรมส่งเสริมการขายของ KBF 

กิจกรรมออกบูทงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563   กิจกรรมออกบูธยอ่ยให้ความรู้เร่ืองปุ๋ ยชาวไร่ออ้ย 
ของสมาคมชาวไร่ออ้ยบุรีรัมย ์และ BRR    แต่ละโซนส่งเสริม 
ปี 2563 
 

 

 

 
 

ลูกคา้สวนใหญ่ ส่งสินคา้ปลาบินท่ีจงัหวดับึงกาฬ       ส่งสินคา้ปลาบินท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 
ลูกคา้สวนยางพาราประจ าปี 2563     ลูกคา้การยางแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 

 

 

 

 
 

กิจกรรมเยี่ยมลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตราปลาบิน ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 
 

 
 

51 
 

ส่งสินค้าดินปลูกตราปลาบินปี 2563 

 

3.3 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม ด าเนินการโดยบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด (“SEW”)  

3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  

บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด หรือ “SEW” จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2561 ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท และในปี 2563  
ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 285,000,000 บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน โดยด าเนินธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ประเภทบรรจุอาหาร 
ปัจจุบันจัดจ าหน่ายทั้ งทางตรงและทางอ้อมให้กับ Modern Trade ร้านค้าส่ง รวมถึงร้านอาหาร โรงแรม และอ่ืน ๆ ซ่ึงใช้ชานอ้อยเป็นวตัถุดิบหลัก 
ในการผลิต มีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ประมาณ 200 - 250 ลา้นช้ินต่อปี  

ปัจจุบนัโครงการไดด้ าเนินการก่อสร้างโรงงานในส่วนของการขึ้นรูปผลิตภณัฑ์เสร็จเส้ินแลว้เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2562 และจะ
เร่ิมด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของการผลิต SEW ยงัคงตอ้งซ้ือเย่ือชานออ้ยจากคู่คา้ 
เพื่อเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ออกจ าหน่ายสู่ตลาด ส่วนแผนการผลิตเย่ือของบริษทั บริษทัไดก้่อสร้างโรงงานเย่ือขนาดเล็กเพ่ือท าการวิจยั
และทดลองการผลิตเย่ือชานออ้ยแลว้เสร็จในปี 2563 ทั้งน้ี บริษทัก าลงัด าเนินการก่อสร้างโรงเย่ือขนาดใหญ่ เพ่ือผลิตเย่ือชานออ้ยส าหรับเป็น
วตัถุดิบให้แก่โรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์ของบริษทัเอง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแลว้เสร็จช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 หากบริษทัผลิตเย่ือได้เองจะมี
ตน้ทุนวตัถุดิบในราคาท่ีต ่าลง และจะเป็นส่วนท่ีท าให้บริษทัไดเ้ปรียบคู่แข่งทางการคา้ในดา้นตน้ทุนวตัถุดิบ 

อยา่งไรก็ตาม ในปี 2563 บริษทัไดรั้บผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออก
ได้ตามเป้าหมาย ท าให้ตอ้งปรับกลยุทธ์โดยการหาตลาดใหม่ภายในประเทศเพ่ือทดแทนยอดขายของการส่งออกแต่ก็ยงัไม่เพียงพอ จึงท าให้
ไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่งเต็มท่ี  

 ปัจจุบนับริษทัมีรูปแบบของสินคา้เพ่ือจ าหน่ายทั้งส้ิน 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. 
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 คุณลกัษณะเด่นของบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ยมีดงัน้ี 

- ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ยอ่ยสลายในธรรมชาติได ้100% ใน 45 วนั 
- ไม่มีสารปนเป้ือนก่อมะเร็งในบรรจุภณัฑ ์
- ไม่ใชค้ลอรีนในการฟอกสี (ECF) 
- เขา้เตาอบไมโครเวฟได ้800 วตัต ์ท่ี 5 นาที และและเตาอบได ้
- ใชใ้นช่องแช่แขง็ท่ีอุณหภูมิ -40 ºC 
- ใส่น ้าร้อนและน ้ามนัไดถ้ึง 100 ºC 
- เก็บรักษาไดน้าน 5 ปี 

 ทั้งน้ี หากโรงเยื่อขนาดใหญ่ก่อสร้างแลว้เสร็จในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 นอกจากบริษทัจะมีตน้ทุนวตัถุดิบในราคาท่ีต ่าลงแลว้ 
บริษทัจะผลิตบรรจุภณัฑช์านออ้ยท่ีเป็นออร์แกนิค ซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑช์านออ้ยไม่ฟอกสีและไร้สารเคมี 

 
 
 
 

 

 รางวัลและการรับรองคุณภาพ 

ใบรับรองคุณภาพดา้นระบบวิเคราะห์อนัตราย   ใบรับรองคุณภาพ   ใบรับรองคุณภาพดา้นการจดัการ  
และจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)  มาตรฐานการผลิต (GMP) ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3.2     การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
 ปัจจุบันความต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายทางชีวภาพ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมขึ้นและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑท่ี์อยู่ในแนวโนม้ความตอ้งการของโลกท่ีตอ้งการเปลี่ยนแปลงการใชผ้ลิตภณัฑ์
เพ่ือส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น ดังนั้น ผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มจะเขา้มาแทนท่ีโฟมและพลาสติกในสัดส่วนท่ีเพ่ิมมากขึ้น เป็นสาเหตุให้มีผูผ้ลิต 
รายใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยงัคงเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ส่งขายทั่วโลกในราคาท่ีมีการแข่งขันรุนแรง อย่างไรก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ยงัคงสามารถแทรกตวัเขา้สู่ตลาดได้ด้วยภาพลักษณ์ของการผลิตสินค้าในประเทศไทย ซ่ึงยงัคงได้รับการยอมรับจากตลาดโลก  
และหากบริษทัผลิตสินคา้โดยใชเ้ยื่อชานออ้ยของบริษทัเองได ้ก็จะก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุนของสินคา้ ส่งผลให้บริษทัสามารถเขา้
แข่งขนัในตลาดต่างประเทศได ้ส่วนตลาดในประเทศนั้น การต่ืนตวัของผูบ้ริโภคในสินคา้ประเภทน้ียงัคงอยู่ในระดบัท่ีไม่สูงนัก แมว่้ารัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐไดม้ีการประกาศแผนการลดใชโ้ฟมและพลาสติก รวมทั้งรณรงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ใชบ้รรจุภณัฑ์ย่อยสลายได ้แต่ราคา
ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงมกัไปเปรียบเทียบกบัราคาโฟมท่ีต ่ากว่าอยูเ่สมอ ท าให้ตลาดในประเทศยงัไม่
เติบโตเท่าท่ีควรเมื่อเทียบกบัการบริโภคและการใชข้องประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ ยโุรป และญี่ปุ่ น เป็นตน้ 
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➢ กลยุทธ์ทางการตลาด 

1. ลักษณะลูกค้า ช่องทางการจ าหน่าย  

ระยะส้ัน บริษทัไดท้ าการตลาดในกลุ่มร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ร้านคา้ส่ง ตลอดจนร้านคา้ทัว่ไป รวมถึงร้านอาหาร โรงแรม และอ่ืน ๆ  ท่ีท า
ธุรกิจเก่ียวกบัอาหาร โดยเป็นการขายทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งการโปรโมตสินคา้ผ่านช่องทางทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ  

ระยะยาว การเขา้สู่ตลาดระดับล่างเพ่ือใช้ทดแทนบรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากโฟมและพลาสติก ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมียอดการบริโภค 
สูงท่ีสุด โดยมีปัจจยัพ้ืนฐานคือ 

▪ ผูบ้ริโภคตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งโทษของบรรจุภณัฑ์ท่ีท าจาก
โฟมและพลาสติก 

▪ ราคาของผลิตภณัฑจ์ะตอ้งสามารถแข่งขนักบับรรจุภณัฑท่ี์ท าจากโฟมและพลาสติกได้ 
▪ แบบของผลิตภณัฑต์อ้งมีให้เลือกหลากหลายตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2. นโยบายราคา 
สืบเน่ืองจากสินค้าประเภทน้ีเป็นสินค้าพ้ืนฐานท่ีมีการแข่งขันท่ีสูงพอสมควร การก าหนดราคาจึงถูกก าหนดโดยผูผ้ลิต 

รายใหญ่โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศจีนท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง ท าให้บริษทัไม่สามารถก าหนดราคาเองได้ จึงตอ้งตั้งราคาขายตามราคา
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงราคาท่ีว่าน้ีบริษทัยงัสามารถแข่งขนัได้ อย่างไรก็ตาม หากโรงเยื่อขนาดใหญ่เพ่ือผลิตเยื่อชานออ้ย
ส าหรับเป็นวตัถุดิบให้แก่โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเองก่อสร้างแลว้เสร็จในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 บริษัทจะผลิตเยื่อได้เอง  
และจะมีตน้ทุนวตัถุดิบในราคาท่ีต ่าลง ซ่ึงจะท าให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งทางการคา้ในดา้นตน้ทุนวตัถุดิบ 

 3. แผนส่งเสริมการขาย 
การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีจะส่ือสารถึงผูใ้ชสิ้นคา้โดยตรง โดยเน้นการออกงาน Event ทั้งในและต่างประเทศ และเขา้

ร่วมกับโครงการต่าง ๆ ของทางภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ทั้งในตวัผลิตภณัฑ์และบริษทั นอกจากน้ียงัมีการระบุถึง
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ด้วยขอ้ความบนฉลากของบรรจุภณัฑ์ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านความปลอดภยัต่อ
สุขภาพโดยปราศจากสารพิษปนเป้ือน ความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม และความสามารถในการยอ่ยสลายในธรรมชาติไดห้มดภายใน 45 วนั 
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4. การจัดหาวัตถุดิบ   

บริษทัมีความมัน่คงในเร่ืองการจดัหาวตัถุดิบ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิตน ้ าตาล ท าให้มีปริมาณชานออ้ยมากถึง 900,000 
ตนัต่อปี ซ่ึงบริษทัมีความตอ้งการใชช้านออ้ยในการผลิตเย่ือและน าไปขึ้นรูปเพียง 18,000 ตนัต่อปี ดงันั้น บริษทัจึงมีวตัถุดิบเพียงพอต่อ
การผลิต 

 5. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคมีการปรับเปลี่ยน โดยความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้คร้ังเดียวเพ่ิมขึ้ น 
อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการพฒันาบรรจุภณัฑป์ระเภทใชค้ร้ังเดียวจึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในปัจจุบนัและ
ในอนาคต ซ่ึงความใส่ใจทางด้านส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคค านึงถึง โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์อาหารประเภทใช้คร้ังเดียวท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้มีการคิดคน้บรรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขา้งตน้  ทั้งทางดา้นการพฒันาวตัถุดิบ
และกรรมวิธีการผลิต เพ่ือให้เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ ซ่ึงถือเป็นนวตักรรมของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต โดยสามารถประยุกต์เป็น 
บรรจุภณัฑข์องสินคา้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากบรรจุภณัฑใ์ส่อาหารไดอี้กดว้ย 

3.3.3     ภาพรวมของอุตสาหกรรม 

ปัจจุบนัความตอ้งการใช้บรรจุภณัฑ์ประเภทใชค้ร้ังเดียวเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการพฒันาวตัถุดิบและกรรมวิธีการผลิตในหลาย
รูปแบบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ส่วนใหญ่บรรจุภณัฑ์ประเภทดังกล่าวผลิตจากโฟมและพลาสติก  
แต่เน่ืองจากผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น โดยขอ้มูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 
2555-2559 พบว่าปริมาณขยะประเภทโฟมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจาก 56 ลา้นใบต่อวนัเป็น 61 ลา้นใบต่อวนั โดยในปี 2559 มีปริมาณขยะประเภท
โฟมเกิดขึ้นประมาณ 1.3 ลา้นตนัต่อปี เฉลี่ยวนัละ 3,704 ตนัต่อวนั รวมประมาณ 61 ลา้นใบตอ่วนั โดยคนไทยสร้างขยะประเภทโฟม 1 ใบต่อคนต่อวนั 

โฟมใชเ้วลาย่อยสลายหลายร้อยปีเมื่อเทียบกับวสัดุอ่ืน ซ่ึงโฟมส่วนใหญ่ท่ีใช้ในปัจจุบนัจะใชเ้ป็นภาชนะบรรจุอาหาร โดยเมื่อผ่าน
การใช้งานแลว้จะน ามารีไซเคิลจะตอ้งผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนส่งผลให้มีตน้ทุนสูง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงพยายามแก้ปัญหาเร่ืองน้ี  
โดยส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกับฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้หารือถึงมาตรการลดการใช้โฟม ทั้งน้ี คาดว่าภายในไม่ก่ีปีขา้งหน้า 
จะเร่ิมมีการบงัคบัใช ้นอกจากน้ี ปัญหาสารพิษปนเป้ือนท่ีพบไดจ้ากบรรจุภณัฑ์ประเภทพลาสติกและโฟมท่ีใชเ้ป็นภาชนะบรรจุอาหารยงัส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิต ทั้งทางดา้นสุขภาพและอนามยัของผูบ้ริโภคในระยะยาวอีกดว้ย 

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

แนวโน้มของตลาดในประเทศ ปัจจุบนัรัฐบาลไดเ้ห็นความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงมีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม ผู ้ประกอบการยงัคงต้องการการสนับสนุนและผลกัดนัจากภาครัฐอย่างต่อเน่ืองในการกระตุน้ให้เกิด
การต่ืนตวัและปลูกจิตส านึก ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กับผูบ้ริโภค ให้ตระหนักถึงความส าคญัของการใช้บรรจุภณัฑ์  
ย่อยสลายได ้เพื่อให้ผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นท่ียอมรับ  

ส่วนแนวโนม้ของตลาดโลก หลายประเทศในทวีปยุโรปและเอเชียมีมาตรการลดการใชพ้ลาสติกและโฟม ซ่ึงมาตรการดงักล่าว ท าให้
ผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต้องรับภาระค่าก าจัดขยะเพ่ิมมากขึ้ น ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ราคาบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ิมสูงขึ้ น ขณะเดียวกัน 
ความต้องการของผูใ้ช้บรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมมีมากขึ้น แต่มีผูผ้ลิตเพียงน้อยรายที่จะสามารถผลิตสินค้าดังกล่าวเพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึ้นไดอ้ย่างเพียงพอ จึงเห็นไดว่้าประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือยกระดบัความเป็นอยูข่อง
ประชากรในประเทศ บริษทัจึงมุ่งเน้นท าตลาดไปยงัประเทศท่ีให้ความส าคญักบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศท่ีออกกฎหมาย
ห้ามไม่ให้ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ท าจากโฟม หรือประเทศท่ีก าลงัจะออกกฎหมายบงัคบัใช ้เช่น จีน ญี่ปุ่ น สหรัฐอเมริกา และทวีปยโุรป เป็นตน้ 

 จากแนวโน้มท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นแนวโน้มท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้นจึงมีการคิดคน้และพฒันาทั้งวตัถุดิบและกรรมวิธี
การผลิต ก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว  
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 ด้านการช่วยเหลือสังคม  

 ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 บริษทัเล็งเห็นว่าในช่วงท่ีประเทศและประชาชน อีกทั้ง 
เจา้หน้าท่ีทางการแพทยป์ระสบภาวะวิกฤตดงักล่าว บริษทัสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมได้  จึงไดจ้ดัท าโครงการน าบรรจุภณัฑ์
ชานออ้ยบริจาคให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่เช้ือดงักล่าว โดยสนบัสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในจงัหวดับุรีรัมย ์และใน
จงัหวดัอ่ืน ๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลบุรีรัมย,์ สถาบนับ าราศนราดูร และโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

(4) ธุรกจิสนับสนุน 

4.1 ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ด าเนินการโดยบริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (“BRLM”) 

บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (“BRLM”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2562 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท 
เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน ซ่ึง BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.98 โดยด าเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยกิจการขนส่งและขนถ่าย
สินคา้ ทั้งทางบกและทางน ้ า ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการน าของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร โดยมีวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจ ดงัน้ี 

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นทางเลือกในการบริหารดา้น Logistics เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้ลูกคา้ทั้งในกลุ่ม BRR และนอกกลุ่ม 

พันธกิจ (Missions) : 
B : Best Practices >> มุ่งมัน่ในการกา้วสู่ความเป็นผูน้ าท่ีดีดา้นการขนส่ง  
R : Reliable Services >> สร้างความน่าเช่ือถือในบริการดา้น Logistics  
L :  Logistics Transformation >> ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการดา้น  Logistics สู่ความทนัสมยัและตอบโจทยท์างธุรกิจ 
M : Meet and Beyond Expectation >> ให้บริการดว้ยคุณภาพท่ีเหนือความคาดหวงัของลูกคา้ 

4.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  

BRLM ให้บริการดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยกิจการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ ทั้งทางบกและทางน ้า ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งรับบริการน าของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร โดยให้บริการทั้งภายในกลุ่มบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) อาทิเช่น การขนส่งน ้ าตาลทราย และกากน ้ าตาล นอกจากนั้น ยงัไดใ้ห้บริการภายนอกกลุ่มบริษทั โดยเร่งขยายตลาดและ
ฐานลูกคา้ เช่น การขนส่งกากน ้าตาล และแร่ทรายแกว้ 
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4.1.2   การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลยุทธ์ทางการตลาด และการขยายตลาดและฐานลูกค้า 

การให้บริการของบริษทัด้านโลจิสติกส์นั้น นอกจากการให้บริการแก่บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เดียวกันแล้ว ยงัมีการบริการแก่ลูกค้าภายนอก รวมทั้งการมีเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ท่ีครบวงจร จึงสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทนัเวลา ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนัในยุคปัจจุบนั ด้วยจุดแข็งท่ีมีตน้ทุนในการบริหารท่ีแข่ งขนัได้ อีกทั้ง 
การขนส่งแบบการท าการค้าระหว่างธุรกิจท ากับธุรกิจด้วยกัน หรือ B2B  เช่น การจดัการขนส่งขากลับ และ Multi Modal Transportation  
อาทิเช่น การขนส่งทางรถไฟ รวมทั้งความเขา้ใจในการจดัการเร่ืองการบริหารระยะเวลาในการรอคอยสินคา้หลงัจากท่ีผูซ้ื้อได้ตกลงสั่งสินคา้
จากผูข้าย (Lead time) ดว้ยเครือข่ายผูข้นส่งมืออาชีพในแต่ละเส้นทาง และในแต่ละภูมิภาคครอบคลุมทัว่ประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือให้ความมัน่ใจว่า
ลูกคา้จะไดรั้บบริการท่ีดีและความพึงพอใจในการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ของบริษทั 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย รวมทั้งการวิจยัและพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกและบ ารุงออ้ย ซ่ึงด าเนินการ 
 โดยบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSF”) 

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

เพาเวอร์ จ ากดั (“BPC”)  และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั (“BPP”) 
- ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรียแ์ละเคมี ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั  (“KBF”) 
- ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่าย บรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั  (“SEW”) 

3. ธุรกิจสนบัสนุนของบริษทั ไดแ้ก่ 
- ธุรกิจบริหารจดัการโลจิสติกส์และให้บริการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั บีอาร์อาร์ 

โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ากดั(“BRLM”) 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (“BSF”)  

1.1 ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบ 

บริษัทเป็นผู ้ผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายดิบ น ้ าตาลทรายขาวสีร า และน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ซ่ึงใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต  
แต่เน่ืองจากบริษทัมิไดม้ีไร่ออ้ยเป็นของตวัเองท่ีเพียงพอต่อการผลิต การจดัหาออ้ยเขา้หีบให้เพียงพอกบัก าลงัการผลิตจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษทั ปริมาณออ้ยจะจดัหาเขา้หีบในแต่ละฤดูการหีบออ้ยจะขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลกัดงัน้ี 

ก. ปัจจยัเส่ียงเร่ืองปริมาณพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกออ้ยท่ีเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจเกิดจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน
ท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า หรืออาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐผ่านนโยบายส่งเสริมการจดัพ้ืนท่ีเพาะปลูกให้เหมาะสมหรือโซนน่ิง อย่างไรก็ตาม 
จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัในการน าร่องการเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขา้วให้เป็นพ้ืนท่ีปลูกออ้ยตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากน้ี บริษทัมี
การส ารวจและประเมินการเปลี่ยนแปลงหาสาเหตุ และได้แก้ไขในจุด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นท่ีผ่านมา ตั้ งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ซ่ึงในปี 2563 มีพ้ืนท่ี 
ในการปลูกออ้ยเพ่ิมขึ้นอยู่ท่ี 199,898.19 ไร่ และผลผลิตลดลง อยูท่ี่ 8.71 ตนั/ไร่ เน่ืองจากประสบภยัแลง้ ทั้งน้ี ค่าเฉลี่ยรวมของทั้งประเทศอยู่ท่ี 7.09 
ตนั/ไร่ ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี  
 

ปีการผลิต พ้ืนที่ปลูกอ้อย (ไร่) จ านวนแปลง (แปลง) ผลผลิต (ตัน/ไร่) 
2555/56 129,571.31 21,876.00 13.51 
2556/57 168,763.90 28,460.00 10.43 
2557/58 177,167.67 30,934.00 11.01 
2558/59 185,062.64 32,876.00 12.15 
2559/60 181,202.71 30,872.00 13.22 
2560/61 247,090.68 40,003.00 13.76 
2561/62 197,360.15 30,173.00 12.26 
2562/63 199,898.19 30,457.00 8.71 
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ข. ปัจจยัเส่ียงเร่ืองสภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระบบชลประทาน ความสมบูรณ์ของดิน พนัธ์ุออ้ย และโรคของออ้ยอ่ืน ๆ ต่างส่งผล
ต่อปริมาณออ้ยท่ีจะปลูกไดต้่อไร่ หากปัจจยัต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะท าให้ปริมาณออ้ยต่อไร่ลดลงได ้จากสภาพภูมิอากาศและปริมาณน ้ าฝน 
บริษัทได้ให้การส่งเสริมการให้น ้ าออ้ยในช่วงท่ีแห้งแล้งผ่านระบบน ้ าหยดในไร่อ้อย โดยร่วมกับกองทุนอ้อยและน ้ าตาลทราย (กอน.) ให้เงินกู้
ดอกเบ้ียต ่าร้อยละ 2 ต่อปี และผอ่นช าระในระยะยาว เพื่อให้ชาวไร่น าไปใชติ้ดตั้งระบบน ้าหยดในไร่ออ้ย 

ค. ปัจจยัความเส่ียงเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของดิน บริษทัมีนโยบายให้ความส าคญัในการปรับปรุงบ ารุงดิน ฟ้ืนฟูสภาพความอุดมสมบูรณ์
ในพ้ืนท่ีปลูกออ้ย เช่น การตดัออ้ยสด คืนอินทรียวตัถุกลบัลงดิน การปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุ้๋ ย โดยบริษทัผลิต
ปุ๋ ยอินทรียจ์ากผลพลอยไดจ้ากการผลิตน ้าตาลนัน่คือกากหมอ้กรอง 

ง. ปัจจยัความเส่ียงเร่ืองพนัธ์ุออ้ย บริษทัได้จดัหาพนัธุ์ออ้ยให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูก มีแปลงทดสอบพนัธุ์ออ้ยและคดัเลือกพนัธุ์
ออ้ยใหม่ ๆ เพื่อทดแทนพนัธ์ุออ้ยท่ีเส่ือมสภาพ มีการใชก้ารจดัสัดส่วนพนัธ์ุออ้ยปลูก และใชพ้ันธ์ุออ้ยท่ีให้ผลตอบแทนชาวไร่สูง และสามารถผลิต
น ้าตาลต่อตนัออ้ยไดม้ากขึ้น 

จ. ปัจจยัเส่ียงดา้นการแย่งออ้ยในพ้ืนท่ี หากโรงงานน ้ าตาลบริเวณใกลเ้คียงเสนอราคารับซ้ือออ้ยจากชาวไร่ท่ีราคาสูงกว่าท่ี BSF 
เสนอให้ ชาวไร่ออ้ยอาจน าออ้ยไปขายให้แก่โรงงานนั้น ๆ แทน ท าให้ BSF มีจ านวนออ้ยเขา้หีบลดลง ฝ่ายจดัหาวตัถุดิบจึงมีการบริหารจดัการเร่ือง
การจดัหาอ้อย โดยการส่งเสริมแบบมีสัญญาระหว่างบริษทัและชาวไร่ ทั้ งในรูปเงินและปัจจยัอ่ืน ๆ อาทิ ปุ๋ ย สารเคมี พนัธ์ุอ้อย และเคร่ืองจกัร
เคร่ืองมือทางการเกษตรในพ้ืนท่ีส่งเสริมซ่ึงมีรัศมีครอบคลุมระยะ 40 กิโลเมตรรอบโรงงาน เพ่ือให้ชาวไร่ยกกรรมสิทธ์ิออ้ยให้แก่โรงงานล่วงหนา้ก่อนถึง
ฤดูหีบอ้อย มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับชาวไร่อ้อย โดยส่งนักส่งเสริมเกษตรกร ซ่ึงประกอบด้วย  17 โซน กระจายลงพ้ืนท่ีแบบรายแปลง  
เพื่อแนะน าพนัธุ์ออ้ยให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูก บริหารจดัการตรวจสอบสภาพดินและน ้ า และช่วยดูแลในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่การปลูก
จนกระทัง่ถึงการเก็บเก่ียวและขายให้แก่ BSF ณ แปลงออ้ย ดว้ยระบบออนไลน์และระบบดาวเทียมส ารวจพิกดัพ้ืนท่ีปลูกออ้ยเพ่ือให้แปลงปลูกออ้ย
ทุกแปลงไดรั้บการตรวจติดตาม และให้การสนับสนุนตามความเป็นจริง ท าให้ชาวไร่ไดอ้อ้ยท่ีมีคุณภาพ มีผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนท่ีของชาวไร่สูง  
มีรายได้ท่ีมัน่คง และเป็นพนัธมิตรท่ีดีของบริษัท จากการบริหารจดัการดังกล่าวท าให้ท่ีผ่านมา BSF ไม่เคยมีปัญหาในการจัดหาออ้ยให้ได้เพียงพอ 
ในฤดูการหีบออ้ย 

 นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการจดัตั้งแนวเขตการแบ่งพ้ืนท่ีหรือการสร้างโซนน่ิง ระหว่างพ้ืนท่ีปลูกออ้ยและโรงงานน ้ าตาลดว้ยกนั ซ่ึงอยูใ่นเขต
จงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์ และนครราชสีมา เพ่ือป้องกนัปัญหาการแยง่ออ้ยระหว่างโรงงานน ้าตาล 

 ฝ่ายจดัหาวตัถุดิบมีแผนจดัการความเส่ียงเพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดผ้ลผลิตของชาวไร่ออ้ยเพ่ิมขึ้น และมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้กบัชาวไร่ออ้ย
ในแต่ละแปลง โดยเนน้นโยบายเกษตรแม่นย  า ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ ระบบสารสนเทศ (Information Technology) เทคโนโลยี (Know-how) 
และการบริหารจดัการ (Management) โดยตั้งอยู่บนแนวคิดท่ีว่า พืชท่ีน ามาปลูก และสภาพแวดลอ้ม เช่น ดิน น ้า แสง และอากาศในไร่ โดยพ้ืนท่ีในไร่
เดียวกนัมีความแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มโดยรอบ และในความแตกต่างกนัน้ีท าให้ผลผลิตท่ีไดม้ีความแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นการดูแลพ้ืนท่ีในไร่
เดียวกันจึงมีความแตกต่างกัน ซ่ึงต้องท าให้เกิดประสิทธิผลด้านผลผลิตให้ได้มากท่ีสุด  โดยในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ทางฝ่ายจดัหาวตัถุดิบมี
นโยบายการส่งเสริมระบบน ้ าในไร่ออ้ยแบบครบวงจร โดยใช้ระบบน ้ าเพ่ือการบริหารจดัการน ้ าในไร่ออ้ยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมผลผลิตออ้ย 
ให้สูงขึ้น และสร้างความยัง่ยืนในการผลิตออ้ย 

เป้าหมายของฝ่ายจดัหาวตัถุดิบตอ้งการท าไร่ออ้ยทุกแปลงให้เป็นเกษตรแม่นย  า เพ่ือสร้างผลผลิตให้เพ่ิมมากขึ้น และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
ตามมาคือ ตน้ทุนลดลง ผลผลิตเพ่ิมขึ้น คุณภาพท่ีไดเ้ป็นท่ียอมรับ ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

1.2 ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาน ้าตาลในตลาดโลก 

 การซ้ือขายน ้ าตาลในตลาดโลกนั้น น ้ าตาลจดัเป็นสินคา้ทางการเกษตรชนิดหน่ึงท่ีมีความผนัผวนดา้นราคาค่อนขา้งสูงเมื่อเทียบกบัสินคา้
เกษตรอ่ืน ๆ ซ่ึงการผนัผวนของราคาน ้าตาลในตลาดโลกนั้นขึ้นอยู่กบัปัจจยัดา้นอุปสงค์และอุปทานของประเทศผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ปริมาณน าเขา้และ
ส่งออกในแต่ละประเทศ รวมถึงการเก็งก าไรจากนักเก็งก าไรในตลาดสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity Market) อีกทั้งยงัเก่ียวพนักบัสภาพภูมิอากาศท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูกของแต่ละประเทศท่ีมีนโยบายในการส่งเสริม การแทรกแซง การส่งออก การน าเขา้ของกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ าตาลของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประเทศท่ีพฒันาแลว้ นอกจากน้ี ปัจจุบนัราคาน ้ าตาลยงัมีส่วนหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ย เน่ืองจากน ้ าออ้ย
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รวมถึงกากน ้าตาลยงัสามารถน าไปผลิตเป็นเอทานอลเพ่ือใชผ้สมกบัน ้ามนัเป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตไ์ด ้ดว้ยเหตุปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ราคาซ้ือขาย
น ้าตาลในตลาดโลกมีความผนัผวนไปตามปัจจยัหลายประการดงัท่ีไดก้ล่าวมา 

 ภายใตพ้ระราชบัญญัติออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 โรงงานน ้ าตาลในประเทศไทยจะส่งออกน ้ าตาลไปจ าหน่ายในต่างประเทศได ้
จะต้องส่งออกผ่านบริษทัตวัแทนตามท่ีได้ระบุไวเ้ท่านั้น และราคาขายในการส่งออกจะใช้ราคาน ้ าตาลในตลาดโลกเป็นหลกั ซ่ึงราคาน ้ าตาลใน
ตลาดโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกโดยรวม รายได้ของบริษัทจึงได้รับผลกระทบหากราคาน ้ าตาลในตลาดโลก
เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2563 ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 มีความเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ท่ี 12.87 เซนต์ต่อปอนด์ และราคาน ้ าตาลทรายขาว
ตลาดลอนดอนหมายเลข 5 มีความเคลื่อนไหวเฉลี่ยท่ี 375.69 เหรียญสหรัฐ/เมตริกตนั ซ่ึงบริษทัมีการติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม รวมถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้าตาลตลาดโลก 

 

ราคาเฉลี่ยน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 

ปีบัญชี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ราคาเฉลี่ย 
(เซนต์/ปอนด์) 

22.14 27.09 21.55 17.47 16.32 13.12 18.18 15.78 12.24 12.35 12.87 

ราคาเฉลี่ยน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 

ปีบัญชี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ราคาเฉลี่ย 
(เหรียญสหรัฐ/เมตริกตัน) 

614.79 706.39 587.68 489.71 440.04 373.40 500.39 433.25 343.79 332.93 375.69 

ท่ีมา: Investing.com   

อย่างไรก็ดี จากเดิมท่ีผลประกอบการของบริษทัขึ้นอยู่กบัธุรกิจน ้ าตาลและกากน ้ าตาลเพียงอยา่งเดียว ท าให้ความผนัผวนของราคาน ้ าตาล
ตลาดโลกส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท ทั้ งน้ี บริษัทและบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท”) จึงได้ลงทุนในโครงการต่อเน่ืองจากน ้ าตาลและ
กากน ้ าตาล ไดแ้ก่ โรงงานไฟฟ้าจากกากออ้ย โรงงานผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรียแ์ละเคมี และล่าสุดมีการลงทุนในโรงงานบรรจุภณัฑย์่อยสลายไดจ้าก
ชานออ้ย ซ่ึงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านการด าเนินงานและบริหารพอร์ตรายไดเ้พ่ือลดความผนัผวนจากสถานการณ์ราคาน ้ าตาลในตลาดโลก 
ซ่ึงท าให้ช่วยลดผลกระทบท่ีมีต่อรายได ้หรือผลประกอบการของบริษทัท่ีอา้งอิงกบัราคาน ้าตาลในตลาดโลกนอ้ยลง  

1.3 ความเส่ียงจากการเกิดหนี้เสียจากการให้เงินสนับสนุนชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว) 

สายงานจดัหาวตัถุดิบ พิจารณาสินเช่ือและติดตามหน้ีสินไดใ้ห้การสนับสนุนชาวไร่ออ้ย โดยการปล่อยเงินเก๊ียวออ้ยเป็นรายแปลงและ
ปล่อยเงินเก๊ียวตามกิจกรรมการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายขุองออ้ย ณ แปลงออ้ย ดว้ยระบบฐานขอ้มูลและใชร้ะบบพิกดัดาวเทียมในการส ารวจพิกดั
พ้ืนท่ีปลูกออ้ย (GPS: Global Position System) เพ่ือให้พ้ืนท่ีแปลงปลูกออ้ยทุกแปลงไดรั้บการตรวจและติดตาม เพ่ือให้การสนับสนุนสอดคลอ้งกับ
ความเป็นจริง 

การปล่อยเงินสนับสนุนให้ชาวไร่ออ้ยจะเป็นในรูปแบบโอนเงินเขา้บญัชีของชาวไร่ออ้ย เพ่ือให้ชาวไร่ออ้ยน าไปลงทุนเร่ืองพนัธ์ุออ้ย ท่ีดิน 
ระบบชลประทาน และปุ๋ ย เป็นตน้ โดยการปล่อยเงินเก๊ียวจะเป็นเสมือนการจองออ้ยของชาวไร่ท่ีไดรั้บการสนับสนุนเงินเก๊ียว โดยชาวไร่ออ้ยท่ีไดรั้บเงินเก๊ียว
จะน าออ้ยมาขายให้โรงงานภายหลงัจากท่ีออ้ยโตขึ้นพร้อมตดั ซ่ึงจะเป็นช่วงเดียวกบัท่ีโรงงานน ้ าตาลเร่ิมเปิดหีบออ้ย เกษตรกรชาวไร่ออ้ยจะตดัออ้ย
และส่งออ้ยให้กบัโรงงาน และโรงงานจะจ่ายค่าออ้ยให้ชาวไร่ออ้ยและหกัเงินเก๊ียวท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้ไว ้  



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

60 
 

จากการให้การสนับสนุนเงินเก๊ียวดงักล่าว หากชาวไร่ออ้ยไม่สามารถน าออ้ยมาเขา้หีบไดต้ามท่ีตกลงไวซ่ึ้งอาจมีสาเหตุจากหลายประการ อาทิ 
การเกิดภยัแลง้ อุทกภยั หรือโรคระบาด เป็นตน้ ท าให้บริษทัมีความเส่ียงในเร่ืองชาวไร่ออ้ยไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีคืนไดต้ามท่ีก าหนด ส่งผลให้บริษทั
ตอ้งตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น ทั้งยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของ BSF โดยในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 บริษทัไดม้ีการตั้งค่า
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดงัน้ี   

(หน่วย:ลา้นบาท) 
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ 3.44 0.74 10.28 4.56 5.14 4.31 
ลูกหน้ีชาวไร่ (เก๊ียว) 782.61 1,069.92 957.07 682.56 299.77 460.04 
ร้อยละของหน้ีสงสัยจะสูญ 0.44 0.07 1.07 0.67 1.71 0.94 

ทั้งน้ี ร้อยละของหน้ีสงสัยจะสูญในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 โดยเฉลี่ยคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.94 ของลูกหน้ีชาวไร่ออ้ย ณ วนัส้ินงวด 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัและบริหารความเส่ียงดงักล่าว โดยในการพิจารณาการให้สินเช่ือแก่ชาวไร่ออ้ย จะมีการก าหนดคุณสมบติัและแบ่งเกรดของ
ชาวไร่ มีระบบการพิจารณาการให้เงินสินเช่ือ โดยจ่ายเงินเก๊ียวตามงวดงานของชาวไร่ ท่ีปฏิบติัไดใ้นแต่ละงวดงาน รวมถึงก าหนดหลกัทรัพยแ์ละ
บุคคลค ้ าประกัน นอกจากน้ี บริษัทยงัติดตามดูแลชาวไร่อ้อยอย่างทั่วถึงโดยนักส่งเสริมการเกษตร และระบบดาวเทียมในการส ารวจพิกัดพ้ืนท่ี 
ปลูกออ้ย ซ่ึงจะสามารถติดตามขอ้มูลพ้ืนท่ีปลูกออ้ยรายแปลงได้อย่างแม่นย  า ทราบความคืบหน้าของงวดงาน ทราบถึงขอ้มูลว่าออ้ยแปลงใดเกิด
ปัญหาอยา่งไร ท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

1.4 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในปี 2563 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มหดตวัลดลง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่โลกท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัในไตรมาสท่ี 3 แต่สถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ก็ส่งผลกระทบอย่างมากกบัเศรษฐกิจโลก ซ่ึงส่ิงส าคญัประเด็นหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบ คือ อตัราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่าง ๆ ท่ีมี
ความผนัผวน รวมถึงค่าเงินบาทท่ีมีการแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ซ่ึงบริษทัรับรู้รายได้จากการส่งออกน ้ าตาลเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายได้จากการจ าหน่ายน ้ าตาลทั้งหมด ดังนั้น รายได้ของบริษัทจะผนัผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการป้องกันความเส่ียงโดยเข้าท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับ
สถาบนัการเงิน เพื่อลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยอตัราแลกเปลี่ยนท่ีท าสัญญาจะพยายามให้เท่ากบัหรือมากกว่าอตัรา
แลกเปลี่ยนท่ีบริษัท อ้อยและน ้ าตาลไทย จ ากัด (อนท.) ใช้ในการค านวณราคาจ าหน่ายโควตา ข. แต่ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร 
ในการพิจารณาถึงแนวโนม้อตัราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นดว้ย 

นอกจากน้ี บริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่ออตัรา
แลกเปลี่ยนอย่างใกลชิ้ด รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบท่ีอาจจะส่งผลต่อองค์กร เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใต้
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 
1.5 ความเส่ียงจากการควบคุมจากภาครัฐ 

1.5.1 ความเส่ียงจากนโยบายภาครัฐ  

ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 จะใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการจดัท าประมาณการรายได้ การก าหนดและการช าระราคาออ้ยและ  
ค่าผลิตน ้าตาลทราย และอตัราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่ออ้ยและโรงงาน ซ่ึงจะมีผลต่อการค านวณส่วนแบ่งรายไดจ้ากการขายน ้าตาลทราย 
และจากการค านวณใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงน้ีจะท าให้ “ราคาน ้ าตาลทราย” ท่ีใชเ้ป็นตวัแปรในการค านวณส่วนแบ่งระหว่างชาวไร่ออ้ยกบัโรงงานน ้ าตาลทราย
เพ่ิมขึ้นเป็น 17.25 - 18.25 บาท ตามประกาศของอนท.วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 
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ทางบริษทัได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด ผ่านคณะท างานบริหารจดัการออ้ยและน ้ าตาลท่ีก าหนดขึ้น ท าให้สามารถร่วมกัน
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ และมีแผนรองรับกบัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดงักล่าว ทั้งยงัมีการปรับกลยุทธ์การขายและแผน 
การผลิตให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งในแต่ละสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการท างานในขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงช่วยให้
บริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนได ้

อย่างไรก็ตาม ในฤดูการผลิตปี  2563/2564 จะยงัคงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดท าประมาณการรายได้ การก าหนดและ 
การช าระราคาออ้ยและค่าผลิตน ้ าตาลทราย และอตัราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่ออ้ยและโรงงาน โดยราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายยงัคงอยู่
ในช่วง 17.25 - 18.25 บาท ตามประกาศของอนท.ดงักล่าว 

1.5.2 ความเส่ียงจากการผันผวนของรายได้จากการขายน ้าตาล 

เน่ืองจากฤดูการหีบออ้ยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ดงันั้น บริษทัจะเร่ิมทยอยขายน ้ าตาลทรายตั้งแต่เดือนธันวาคม
หรือมกราคมเป็นตน้ไป และจะทยอยขายไปเร่ือย ๆ จนถึงส้ินปี โดยบริษทัจะพิจารณาจงัหวะในการขายน ้ าตาลทรายตามปัจจยัต่าง ๆ อาทิ ระดับ 
สต๊อกน ้ าตาล ปริมาณผลผลิต ราคาน ้ าตาลในตลาดโลก รวมถึงราคาขายท่ีทางบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั (อนท.) ขายน ้ าตาลไปยงัตลาดโลก 
เพื่อเป็นมาตรฐานในการพิจารณาราคาขายท่ีส่งออกไปต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในแต่ละช่วงของปีมีปริมาณการขายน ้ าตาลไม่เท่ากนั ดังนั้น รายได้
จากการขายน ้าตาลของบริษทัแต่ละไตรมาสอาจจะเพ่ิมหรือลดลงขึ้นอยูก่บัปัจจยัดงักล่าว และปริมาณการขายในแต่ละไตรมาส  

ทั้งน้ี บริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาน ้ าตาลและแนวโน้มตลาดโลกอย่างใกลชิ้ด รวมถึงมีการจดัตั้งคณะท างาน
บริหารจดัการอ้อยและน ้ าตาล เพ่ือพิจารณาปริมาณน ้ าตาลท่ีขาย และปริมาณน ้ าตาลคงเหลือ โดยท าการประชุมทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลไปใชร่้วมกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

1.6 ความเส่ียงจากราคาต้นทุนวัตถุดิบ  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายใช้ออ้ยเป็นวตัถุดิบหลกั ความผนัผวนของปริมาณอ้อยเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อปริมาณการผลิต  
หากปริมาณออ้ยเขา้หีบนอ้ยลง ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วยก็จะสูงขึ้นกระทบต่อก าไรของบริษทัท่ีลดลง และการท่ีจะเพ่ิมปริมาณออ้ยเขา้หีบให้ไดม้ากขึ้นนั้น 
อาจจะตอ้งมีการแยง่ซ้ือออ้ยทางไกลจากโรงงานน ้ าตาลบริเวณใกลเ้คียง ย่ิงท าให้บริษทัมีค่าใชจ่้ายตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงขึ้นตามไปดว้ย ทั้งน้ี ราคาออ้ยได้
มีการก าหนดในแบบระบบจดัสรรผลประโยชน์ในการแบ่งปันรายได้ระหว่างชาวไร่ออ้ยกบับริษทั ดงันั้น ถา้หากบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากัด 
(อนท.) ขายน ้ าตาลไดใ้นราคาสูง ราคาวตัถุดิบก็จะสูงตามไปดว้ย แต่ในทางกลบักนัหาก อนท. ขายน ้ าตาลไดใ้นราคาต ่า ราคาวตัถุดิบก็จะลดลงตาม 
ซ่ึงความผนัผวนของราคาวตัถุดิบก็จะส่งผลต่ออตัราก าไรของบริษทัเช่นเดียวกนั  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง บริษัทตอ้งขายน ้ าตาลให้ได้ราคาสูงกว่าราคาขายเฉลี่ยของ อนท. เพ่ือให้บริษทัไม่ได้รับผลขาดทุน 
จากราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้น โดยบริษทัมีการบริหารความเส่ียงในเร่ืองราคาขายน ้ าตาล โดยให้มีทีมงานติดตามการขายของ อนท. อย่างใกลชิ้ด เพ่ือให้
บริษทัสามารถบริหารจดัการการขายน ้าตาลให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัราคาเฉลี่ยของ อนท.  

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีคณะท างานบริหารจดัการออ้ยและน ้ าตาลประกอบดว้ยตวัแทนจากแต่ละฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์ 
และประเมินสถานการณ์ในการขาย โดยจะพิจารณาถึงปริมาณน ้าตาลท่ีขาย และปริมาณน ้าตาลคงเหลือ ซ่ึงมีการจดัประชุมหารือร่วมกนัทุก 2 สัปดาห์ 

 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่ิงเหลือที่ได้จากกระบวนการปลูกอ้อยและผลิตน ้าตาล 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด าเนินการโดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (BEC), บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด (BPC) และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส 
จ ากัด (BPP) 

1.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ปัจจุบนั บริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด หรือ BSF เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบกากออ้ย ซ่ึงเป็นส่ิงเหลือท่ีได้จากกระบวนการผลิตน ้ าตาล 
ให้แก่ BEC, BPC และ BPP เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น ในกรณีท่ีฤดูการผลิตมีปริมาณออ้ยในระดับต ่า จะส่งผลต่อ
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ปริมาณกากออ้ยท่ีน าส่งโรงไฟฟ้า ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีจะขาดเช้ือเพลิงในการผลิต และอาจส่งผลให้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงกัได ้  
โดยในปีการผลิต 2562/2563 บริษทัมีกากออ้ยหลงัการหีบสกดัประมาณ 503,784.17 ตนั คิดเป็นร้อยละ 28.01 ของปริมาณออ้ยท่ีเขา้หีบ ในส่วนของ
โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีความตอ้งการเช้ือเพลิงในแต่ละช่วงท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

(หน่วย:ตนั) 

ความต้องการใช้เช้ือเพลิง BEC BPC BPP 

ช่วงฤดูการหีบออ้ย (Crushing Season) 900 1,000 950 

ช่วงฤดูการละลายน ้าตาล (Melting Season) 650 600 700 

ช่วงผลิตไฟฟ้าอยา่งเดียวแบบ Fully Condensing 430 470 - 
 

ตารางแสดงปริมาณการใช้เช้ือเพลิง ปีการผลิต 2562/2563 

(หน่วย:ตนั) 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 
BEC BPC BPP 

กากอ้อย ไม้สับ กากอ้อย ไม้สับ กากอ้อย ไม้สับ 

ช่วงฤดูการหีบออ้ย (Crushing Season) 698 54 747 68 823 271 

ช่วงฤดูการละลายน ้าตาล (Melting Season) 460 89 810 138 - - 

ช่วงผลิตไฟฟ้าอยา่งเดียวแบบ Fully Condensing 325 195 531 225 - - 
 
 นอกจากการใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ บริษทัมีการใชว้ตัถุดิบเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนทดแทน ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา 
มีการใช้ไมส้ับ (Woodchip) และจากการท่ีกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นบริษทัในเครือของบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) เช่นเดียวกับ BSF ซ่ึงเป็น
โรงงานน ้ าตาล ส่งผลให้กลุ่มโรงไฟฟ้ามีความได้เปรียบเทียบในด้านการเข้าถึงแหล่งวตัถุดิบ และสามารถคาดการณ์วตัถุดิบท่ีสามารถ จดัหาได้
ล่วงหนา้ โดยกระบวนการดงักล่าวจึงเป็นวิธีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบ  

1.2 ความเส่ียงจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

 การประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองการควบคุมมลพิษทั้งทางดิน 
น ้ า และอากาศ ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษทัไดด้ าเนินมาตรการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ อาทิ ระบบการระบาย
สสารออกจากโรงงาน ระบบควบคุมมลสาร ระบบการจดัการน ้ าทิ้ง ระบบก าจดักากและของเสีย ประกอบกบัมีพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการโรงไฟฟ้า 
ในพ้ืนท่ี 25 ไร่ ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างใกลชิ้ด เพ่ือให้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และลดมลภาวะดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมีการใชไ้อน ้ าดกัจบัฝุ่นกลายเป็นดิน โดยใชร้ะบบก าจดัฝุ่ น
แบบม่านน ้ า (Wet Scrubber) และมีการน าไอเสียจากปล่องไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์น ้ าตาล ท าให้ช่วยลดปริมาณไอเสีย 
ท่ีเกิดขึ้น 

 ท่ีผ่านมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทาง BEC ไดรั้บรางวลัปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) ระดบัท่ี 2 จากนั้นในเดือนเดียวกนัของปี 
พ.ศ. 2559 ไดเ้ลื่อนขั้นรางวลัปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) เป็นระดบัท่ี 3 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมระดบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2559 ยงัไดรั้บผลการรับรองระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 อีกดว้ย   
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ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 BPC ได้รับรางวลัความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) เป็นระดับท่ี 2 จากระดับท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2558  
ในโครงการโรงไฟฟ้าสีเขียว (Green Industry Certificate) จากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัและนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดั  นั่นหมายถึงการให้
ความส าคญัต่อการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

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

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

ในปี 2562 บริษัทในกลุ่มโรงไฟฟ้าได้รับรางวลัชนะเลิศ Energy Globe National Award 2019 ในประเภทโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จากกงสุล 
ฝ่ายการพาณิชยส์ถานทูตออสเตรีย ซ่ึงเป็นรางวลัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญมอบให้กับโครงการท่ีมีความโดดเด่นด้านแนวปฏิบัติท่ีให้ความส าคญักับ 
แนวทางการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน ทั้ งน้ี Energy Globe National Award ก่อตั้ งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 โดย Mr. Wolfgang Neumann ผูบุ้กเบิกด้านพลังงานของ
ประเทศออสเตรียและเป็นความร่วมมือกบั โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ปัจจุบนัมี 187 ประเทศเขา้ร่วมในโครงการน้ี 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และเคมี ด าเนินการโดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด (KBF) 

1.1 ความเส่ียงอันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่มีอยู่เดิม 
 บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด หรือ KBF เร่ิมด าเนินการผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์พ่ือมุ่งเน้นการปรับปรุงดินเพ่ิมธาตุอาหารในดิน โดยเร่ิมจดัตั้ ง 
ในเดือนธันวาคม 2555 ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ออ้ย และช่วงระยะเวลา 3-7 ปีท่ีผ่านมา ชาวไร่ออ้ยมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปรับปรุงดิน
ด้วยอินทรียวตัถุ และปรับสภาพดินท่ีเป็นกรดด้วยโดโลไมท์มากขึ้ น ซ่ึงเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ ยเคมีและปรับปรุงคุณสมบัติ 
ทางกายภาพและทางเคมีของดินค่อนขา้งมาก 

ปัจจุบนั บริษทัได้มีวิธีการใส่ปุ๋ ยอินทรียช์นิดผงท่ีจะช่วยให้การท างานของชาวไร่อ้อยมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงได้พฒันามาตลอด
ระยะเวลา 5 ปี โดยจากเดิมท่ีพฒันาเพียงเคร่ืองจกัร ทั้งน้ี ยงัพฒันาในดา้นการลดขั้นตอนการท างาน ลดระยะเวลาการเตรียมแปลงเพาะปลูกให้ทนัฤดูฝน 
และเพ่ิมปริมาณการใชปุ้๋ ยอินทรียช์นิดผงไดแ้พร่หลายมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ทางบริษทัยงัมีการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีการให้ความรู้เก่ียวกบัปุ๋ ยอินทรีย ์และพาชมแปลงตวัอยา่งท่ีใชปุ้๋ ยอินทรีย ์
รวมทั้งให้ขอ้มูลสนบัสนุนทางวิชาการ ซ่ึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของชาวไร่ในการน าไปใชม้ากขึ้น 

1.2 ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม 

การประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายสารอินทรีย์ปรับปรุงดินของบริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด อยู่ภายใต้กฎหมายและ พ.ร.บ.ปุ๋ ย  
พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ ย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 เก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพเพื่อรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์ของเกษตรกรและภาคการเกษตร 
ซ่ึงกฎหมาย และ พ.ร.บ. ดังกล่าวครอบคลุมถึงเร่ืองการควบคุมมลพิษทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และสารพิษ การก าจดัขยะและของเสีย สุขภาพและ 
ความปลอดภยัในการท างานและการจดัการวตัถุท่ีเป็นอนัตรายซ่ึงขอ้ก าหนดดงักล่าวมีความซบัซอ้นมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งต่อเน่ือง และการบงัคบัใช้
กฎหมายและ พ.ร.บ.ดงักล่าว บางกรณีขึ้นอยูก่บัการตีความของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ีผา่นมา KBF ไดรั้บใบอนุญาตตั้งโรงงาน และใบอนุญาตผลิตปุ๋ ยอินทรียอ์ย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไดม้ี
มาตรการด าเนินการป้องกนัผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ทั้งจากตวัพนักงานและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงต่าง ๆ อาทิ การฉีดจุลินทรียเ์ร่งการย่อยสลายและก าจดักลิ่น การ
จดัท าบ่อเก็บน ้ าเสียในฤดูฝน การจดัท าห้องดักฝุ่ นและมีระบบสเปรยน์ ้ า การจดัรถฉีดน ้ าบริเวณพื้นที่รอบโรงงาน และการจดัเตรียมอุปกรณ์ 
ความปลอดภยัให้พนกังาน เพื่อลดผลกระทบจากระดบัเสียงเคร่ืองจกัร 
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การเขา้ร่วมกิจกรรม CSR เพื่อร่วมพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยืน ประกอบกบัสถานท่ีตั้งของโรงงานผลิตสารอินทรียป์รับปรุงดินตั้งห่างไกลจาก
บริเวณชุมชน ท าให้ KBF มีความเช่ือมัน่ว่า ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัต ่า โดยเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2561 KBF ไดรั้บรางวลั
สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ในโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

ธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย ซ่ึงด าเนินการโดยบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด (“SEW”) 

1.1 ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบ 

 บริษทัใชว้ตัถุดิบหลกัในการผลิต คือ เยื่อจากไมยู้คาลิปตสั และเยื่อจากชานออ้ย ซ่ึงความเส่ียงจากการจดัหาวตัถุดิบจะเกิดจากการพ่ึงพา 
การจดัซ้ือวตัถุดิบจากคู่คา้ (“Supplier”) รายใหญ่ ไดแ้ก่ KTIS และ SCG เน่ืองจากในประเทศไทยมี Supplier นอ้ยรายท่ีสามารถผลิตเยื่อจากยคูาลิปตสั
และเยื่อชานออ้ยได ้จึงมีโอกาสท่ีบริษทัจะประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ และไม่สามารถผลิตสินคา้ไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของตลาด รวมถึง
ตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอีกดว้ย อย่างไรก็ตาม การจดัหาวตัถุดิบท่ีผา่นมาของบริษทัยงัไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ เน่ืองจากปัจจุบนั
บริษทัได้มีโรงงานวิจยัและพฒันาซ่ึงด าเนินการผลิตเยื่อชานออ้ยส่วนหน่ึงได้ด้วยตนเอง โดยน าชานออ้ยมาจากโรงงานน ้ าตาลในเครือ ซ่ึงถือว่า
สามารถเขา้ถึงแหล่งวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตเยื่อชานออ้ยไดง่้าย 

 อย่างไรก็ตาม SEW มีมาตรการในการบริหารความเส่ียง โดยมีการสรรหา Supplier รายอ่ืนเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแผนการผลิตและท าสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะมีวตัถุดิบเพียงพอต่อการผลิต และไม่ประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ ในระหว่างการก่อสร้างโรงเยื่อใหญ่ท่ีจะผลิต
เยื่อจากชานออ้ยเอง โดยคาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จในช่วงกลางปี 2564  

1.2 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศ 

 เน่ืองจาก SEW จดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑช์านออ้ยส่งออกไปยงัต่างประเทศประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณยอดขายบรรจุภณัฑท์ั้งหมด ซ่ึงจะ
มีค่าเงินของสกุลเงินในการขายแตกต่างกันออกไป ท าให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงิน อันเน่ืองมาจากเศรษฐกิจโลก  
ในปี 2563 ซ่ึงมีแนวโนม้หดตวั จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  

 อย่างไรก็ตาม SEW มีมาตรการในการป้องกันความเส่ียงโดยเข้าท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)  
โดยครอบคลุมรายการท่ีมีหน่วยเป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมด รวมทั้งมีการติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง และ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปลี่ยนอยา่งใกลชิ้ด  
 
1.3 ความเส่ียงจากพฤติกรรมผู้บริโภค 

ในปัจจุบนัมีการผลิตสินคา้ทดแทน อาทิ บรรจุภณัฑ์จากโฟม บรรจุภณัฑ์จากพลาสติก บรรจุภณัฑ์จากใบทองกวาว โดยสามารถบรรจุ
อาหารได้ 2-3 วนั ก่อนจะเส่ือมสภาพ ซ่ึงบรรจุภณัฑ์ดังกล่าวอาจมีตน้ทุนและราคาขายต ่ากว่าบรรจุภณัฑ์จากชานออ้ย ประกอบกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค ถึงแมว่้าบรรจุภณัฑ์จากชานออ้ยจะเป็นมิตรกับมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัไม่เป็นท่ีนิยมในประเทศไทยมากนัก จึงส่งผลต่อ
ตน้ทุนการผลิตและราคาของบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย ท าให้ผูบ้ริโภคหนัไปซ้ือสินคา้อ่ืนทดแทนได ้

อยา่งไรก็ตาม SEW ยงัคงมุ่งมัน่สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ เพื่อตอบสนองแนวโนม้การรักษาสุขภาพของผูบ้ริโภคและดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเน้นขยายฐานลูกคา้ไปยงัประเทศท่ีไดรั้บความนิยม เช่น ประเทศในแถบยุโรป อเมริกา หรือ
ญี่ปุ่ น เป็นตน้  
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ความเส่ียงเกีย่วกับการประกอบธุรกิจสนับสนุน 

ธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์และให้บริการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด าเนินการโดยบริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ 
จ ากัด (“BRLM”)  

1.1            ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของรายได้ 

 ลูกคา้และรายไดส่้วนใหญ่ของ BRLM มาจากการให้บริการขนส่งสินคา้ประเภทน ้ าตาล ซ่ึงผลผลิตน ้ าตาลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจยั 
ต่าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาวะภูมิอากาศ ท าให้เกิดความผนัผวนของปริมาณน ้ าตาลในแต่ละปี ส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อรายได ้
ส่วนใหญ่ของ BRLM ซ่ึงเกิดจากการขนส่งน ้ าตาลเหล่าน้ี อยา่งไรก็ตาม BRLM มีการบริหารจดัการความเส่ียงน้ี โดยการขยายการให้บริการขนส่งแก่
สินคา้อ่ืน ๆ เช่น วสัดุก่อสร้าง, หินบด, ทรายแกว้, โมลาส และสินคา้ประเภทบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

1.2            ความเส่ียงจากการแข่งขัน 

 ปัจจุบนัธุรกิจขนส่งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ สภาวะการแข่งขนัทางการคา้ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ผูป้ระกอบการและผูผ้ลิต
ต่าง ๆ มีความตอ้งการใชร้ะบบการขนส่งครบวงจรและตอบสนองความตอ้งการไดสู้งขึ้น และการท่ี BRLM ไดเ้ป็นผูใ้ห้บริการทางดา้นการบริหาร
จดัการระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง จึงเป็นโอกาสในการแข่งขนัเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม 
BRLM ยงัคงมีความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งน้ี เพื่อการปรับตวักบัสถานการณ์ดังกล่าว BRLM จึงมีการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมี 
การขยายการให้บริการแก่ลูกคา้ให้ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจากการแข่งขนั
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

1.3            ความเส่ียงจากการสรรหาจากคู่ค้า (“Supplier”) 

 เน่ืองจาก BRLM เป็นผูใ้ห้บริการทางด้านการบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นเพียง
ตวักลางในการสรรหา Supplier ท่ีมีประสิทธิภาพ ให้สอดคลอ้งและเหมาะสมตามความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งทางดา้นสินคา้ ประเภทรถ ระยะเวลา 
ในการขนส่ง เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม BRLM ยงัคงมีความเส่ียงจากการสรรหา Supplier ทั้งน้ี เพื่อเป็นการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ BRLM จึงมีการบริหารจดัการความเส่ียงโดยก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือก Supplier ท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ี BRLM 
ก าหนด และด าเนินการประเมิน Supplier ภายหลงัการให้บริการอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจากการสรรหา Supplier ได ้ 
 

ความเส่ียงอ่ืน ๆ 

1.1 ความเส่ียงจากการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นเท่ากับ 3.67 และ 4.06 เท่า ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากบริษทัเป็น Holding Company สัญญาเงินกู้ท่ีมีกับธนาคารพาณิชย ์การท าสัญญากับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาล
บุรีรัมย ์และบริษทัย่อยท่ีด าเนินธุรกิจ เช่น BSF เป็นตน้ จะมีขอ้ก าหนดดา้นการรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นแยกรายบริษทัไม่ไดน้ ามา
คิดรวมทั้งกลุ่มบริษทั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของ BSF ยงัคงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสัญญาเงินกูท่ี้มี
กบัธนาคารพาณิชย ์ 

ส่วนอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นดงักล่าว ทางบริษทัสามารถแยกการค านวณไดด้งัต่อไปน้ี 
กรณีท่ี 1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (Debt to Equity: D/E Ratio) เท่ากบั 3.67 เท่า 
กรณีท่ี 2  อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt to Equity: IBD/E Ratio) เท่ากบั 3.24  เท่า 
กรณีท่ี 3 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (Debt to Equity: D/E Ratio) Excluding Infrastructure Fund เท่ากบั 1.96 เท่า 
กรณีท่ี 4 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt to Equity: IBD/E Ratio) Excluding Infrastructure Fund เท่ากบั 1.55 เท่า 
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โดยในปี 2560 บริษทัออกหน่วยลงทุนใน “กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์หรือ Buriram Sugar Group Power 
Plant Infrastructure Fund (BRRGIF)” ให้แก่สถาบนัการเงินและประชาชนทัว่ไปในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่เน่ืองจากยงัไม่มีมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรองรับการบนัทึกบญัชีในส่วนของกองทุนรวม ยกเวน้แต่ให้บนัทึกบัญชีเป็นภาระหน้ีสิน จึงมีผลท าให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ 
ผูถ้ือหุ้นของบริษทัสูงขึ้น 

ส าหรับมาตรการลดความเส่ียงของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ทางบริษทัได้มีขอ้ตกลงกนัเร่ืองอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น และส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีข้อก าหนดในการรักษาอัตราส่วนทางการเงินอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 

1.2 ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจและบริษัท ทุนบุรีรัมย ์จ ากัด ท่ีกลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกันในบริษทัคิดเป็น 
ร้อยละ 74.95 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้หลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัในคร้ังน้ี และกลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ ยงัด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้ริหารและกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามของบริษทัดว้ย บริษทัและ/หรือผูถ้ือหุ้นรายย่อยอาจมีความเส่ียงจากการท่ีกลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่จะมีอิทธิพล
ต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง  และสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษทัได้ รวมถึงสามารถ
ควบคุมการอนุมติัมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีตอ้งการเสียงส่วนใหญ่ได ้ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 
ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผูถ้ือหุ้นรายอ่ืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีกลุ่มผู ้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้  
อย่างไรก็ตาม บริษทัได้ก าหนดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารได้ปฏิบติัตาม ทั้งการค านึงถึงสิทธิของผูถ้ือหุ้น  
และการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส เป็นตน้ 

ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจัดการและการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจผูบ้ริหารและกรรมการบริษัท บริษัทมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit ) ภายใตค้ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก (External Audit) 
ทั้งน้ี เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุลอ านาจการตดัสินใจ และพิจารณาอนุมติัรายการต่าง ๆ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อมิให้เกิดรายการ 
ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ และเพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษทั และมีส านักบริหารความเส่ียง (Risk Management Unit) ภายใต้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ดูแลเร่ืองการบริหารความเส่ียงขององค์กรทั้งกลุ่มบริษทัให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้
(Risk Appetite) นอกจากน้ี บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความชดัเจน และรักษาประโยชน์สูงสุดของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563สินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) มีมูลค่าสุทธิหลงัหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสมตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทรวมทั้งหมดเท่ากับ 5,532,248,300 บาท โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

รายการ 
มูลค่าสุทธิหลังหัก 
ค่าเส่ือม (บาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

งบการเงินรวม    
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 466,747,037 เป็นเจา้ของ/ เช่าระยะยาว เป็นหลกัประกนัการกูย้ืม1 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,072,164,596 เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัการกูย้ืม1 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง 
อุปกรณ์ และยานพาหนะ 

 
3,931,959,027 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัการกูย้ืม1 

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 61,377,640 เป็นเจา้ของ - 
รวมทั้งหมด 5,532,248,300   

หมายเหตุ: 1 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไวก้บัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกู ้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ทั้งน้ี รายละเอียดท่ีตั้งพ้ืนท่ีใชง้าน และวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท่ี์ส าคญัในการด าเนินกิจการของกลุม่บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

4.1.1  ที่ดิน 

สินทรัพย์ ที่ตั้ง พ้ืนที่ 
วัตถุประสงค์ 

การถือครอง 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 
 

- ต.หินเหลก็ไฟ  
 อ.คูเมือง  
    จ.บุรีรัมย ์

- 1,251 ไร่  4 งาน  
    75 ตารางวา 

ใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงานส าหรับ
การผลิตน ้าตาล 

เป็นเจา้ของ 
 

บางส่วนเป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้ืม1 

ท่ีดิน 
 

- ต.หินเหลก็ไฟ  
 อ.คูเมือง  
    จ.บุรีรัมย ์

- 636ไร่  1 งาน  
26 ตารางวา  

ใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล และโรงงานผลิต
ปุ๋ ยอินทรีย ์

เป็นเจา้ของ  
และบางส่วนท า

สัญญาเช่า 
ระยะยาว 

บางส่วนเป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้ืม1 

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

- 660 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา ใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงานส าหรับ
การผลิตน ้าตาล 

เป็นเจา้ของ - 

ท่ีดิน 
 

- ต.ไทยเจริญ  
อ.ละหานทราย 
จ.บุรีรัมย ์

-  51 ไร่ 3 งาน  
 93 ตารางวา  

ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีปลกูออ้ย
ส าหรับเป็นแปลงทดลอง 
เพื่อใชใ้นการวิจยัและ
พฒันา 

เป็นเจา้ของ 
 

- 

ท่ีดิน - ต.นานวน 
อ. สนม จ.สุรินทร์ 

- 188 ไร่ 2 งาน  
94 ตารางวา 

ใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงานส าหรับ
การผลิตน ้าตาล 

เป็นเจา้ของ - 

รวม 
2,786 ไร่ 12 งาน  
362 ตารางวา 

   

หมายเหตุ: 1  บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินบางส่วนไวก้บัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

68 
 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว เป็นสัญญาเช่าระหว่างบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 
และผูบ้ริหาร (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 12 รายการระหว่างกนั) ทั้งน้ี สัญญาเช่ามีระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง
วนัท่ี 1 มกราคม 2579  

4.1.2  อาคารและส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท 

สินทรัพย์ สถานที่ตั้ง 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน1 

โรงงานน ้าตาล BSF 
- อาคารโรงงานน ้ าตาล พ้ืนท่ีรวม 11,967 ตารางเมตร 
-   อาคารผลิตน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 
- โกดงัเก็บน ้าตาลและวตัถุดิบ พ้ืนท่ีรวม 24,236 ตารางเมตร 
-  อาคารส านกังาน อาคารซ่อมบ ารุง  
-  อาคารท่ีพกัพนกังาน ป้อมยาม อาคารพสัดุ และอ่ืน ๆ 

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิตและ
จดัเก็บน ้าตาล 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นหลกัประกนั 
ในการกูย้ืม 

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 าหน่ายไฟฟ้า 
 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนั 
ในการกูย้ืม 

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 าหน่ายไฟฟ้า 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นหลกัประกนั 
ในการกูย้ืม 

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 าหน่ายไฟฟ้า 
 

เป็นเจา้ของ 
 

 

โรงปุ๋ ย 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 ์

ใชใ้นการผลิตและ
จดัเก็บปุ๋ ย 
 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนั 
ในการกูย้ืม 
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สินทรัพย์ สถานที่ตั้ง 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน1 

ส านกังานเขตส่งเสริม 16 เขต 13 สถานี (ควบกิจการBSF) 
- 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  
บา้นปลดัปุ๊ ก  
อ.บา้นด่าน 
บา้นด่าน  
อ.บา้นด่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นท่ีตั้งส านกังานเขต
ส่งเสริมให้บริการ
ชาวไร่เก่ียวกบั 
การเพาะปลูก 

 
 
 
 

เช่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- ส านกังานส่งเสริมเขต 5 
 

จ.นครราชสีมา 
บ.หนองบวัวงษ ์
อ. ล าทะเมนชยั  

 
เช่า 

 
- ส านกังานส่งเสริมเขต 1.1 และ 1.2 
- ส านกังานส่งเสริมเขต 3.2 และ 7.1  
- ส านกังานส่งเสริมเขต 6.1  
     
- ส านกังานส่งเสริมเขต 6.2  
 
- ส านกังานส่งเสริมเขต 7.2 
 
- ส านกังานส่งเสริมเขต 8.1   
- ส านกังานส่งเสริมเขต 8.2 

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

 
 
 
 

เป็นเจา้ของ 

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

ชั้น 7 นิติบคุล 
อาคาร พญาไท
พลาซ่า 
 

ใชเ้ป็นท่ีตั้งส านกังาน 
สาขากรุงเทพฯ 
 

เป็นเจา้ของ  
- 

โรงงาน SEW 
- โกดงัเก็บสินคา้ ขนาด 30*250 ม.(อาคาร

คลงัสินคา้) 
- โกดงัเก็บสินคา้ ขนาด 30*250 ม. (ห้องแพค็กิ้ง) 
- โกดงัเก็บสินคา้ ขนาด 30*250 ม.(อาคารขึ้นรูป

ผลิตภณัฑ)์ 
- โกดงัเก็บสินคา้ ขนาด 30*250 ม. (อาคารเตรียม

เยื่อ) 
- แทงคน์ ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ส าเร็จรูป ขนาด 8 ชั้น 

จ านวน 15 แทงค ์
- อาคารโรงเยื่อเลก็ 
- อาคารพสัดุ ขนาด 12*18 ม. 

ต.หินเหลก็ไฟ  

อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย ์

ใชเ้ป็นท่ีตั้งส านกังาน 
และใชใ้นการผลิต 
 
 

เป็นเจา้ของ  
- 

หมายเหตุ:  1 บริษทัไดจ้ดจ านองอาคารไวก้บัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
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4.1.3 เคร่ืองจักรของกลุ่มบริษัท 

สินทรัพย์ ที่ตั้ง 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกผัน 1 

เคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นการผลิตน ้าตาลของ BSF  
- เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการหีบสกดัน ้าออ้ย 

ขนาด 17,000 ตนัออ้ยต่อวนั 
▪ เคร่ืองลงออ้ยจ านวน 7 เคร่ือง 
▪ เคร่ืองเตรียมออ้ยจ านวน 2 เคร่ือง 
▪ ชุดหีบออ้ยจ านวน 10 ชุด 

- กระบวนการท าน ้าออ้ยให้ใสขนาด 14,000 ตนัน ้าออ้ย 
ต่อวนั 
▪ หมอ้อุ่นจ านวน 6 หมอ้ 
▪ ชุดหมอ้ตม้จ านวน 3 หมอ้ 
▪ หมอ้กรองจ านวน 4 หมอ้ 

- กระบวนการตม้เคี่ยวน ้าตาลให้ตกผลกึขนาด 1,680 ตนั 
น ้าตาลต่อวนั 
▪ หมอ้เคี่ยวน ้าเช่ือมให้ตกผลึกจ านวน 6 หมอ้ 

- กระบวนการป่ันแยกน ้าตาลและท าใหแ้ห้งขนาด 1,680 
ตนัน ้าตาลต่อวนั 
▪ หมอ้ป่ันแยกน ้าเลี้ยงออกจากน ้าตาลจ านวน 11 หมอ้ 

- กระบวนการอบแห้งน ้าตาล 1,680 ตนัน ้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 3ชุด 
- Liquor Liming Unit (ถงัปูนขาว) 
- Raw Liquor Liming Tank (ถงัน ้าเช่ือมผสมปูนขาว) 
- Carbonator Tank 3ชุด (with calandria) 
- Circulated Pumps 3ชุด 
- HPA Prepare Tank 1-2 (ถงัเก่า) 
- Carbonate Liquor Pump 1 (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี1 HPD) 
- Carbonate Liquor Pump 2 (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี1 HPD) 

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง  
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต 
น ้าตาล 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนั
ในการกูย้ืม 
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สินทรัพย์ ที่ตั้ง 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกผัน 1 

- Gas Scrubber 2 ชุด 
- Damper 1-6 
- Sweet Water Pump 2ชุด 
- Plate Heater 
- Condensate Plate Evap. 1-3 Pump 
- Scrubber Spray Water Pump 2ชุด 
- CO2 Gas Storage Tank 1-3 (หลงัป๊ัม CO2) 
- Gas Separator 3ชุด (ดกัไอ Gas ท่ีท่อ CO2) 
- CO2 Gas Compressors 3ชุด 
- Scrubber Water Tank 
- Scrubber Water Pumps 2ชุด 
- In-line Static Mixer (ก่อนลงถงั Carbonator) 
- HPD Mixing Tank 
- Carbonate Liquor Tank 
- Carbonate Liquor Pump 3 (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี1 HPD) 
- Carbonate Liquor Pump 4 (ป๊ัมไปกรองชุดท่ี1 HPD) 
- Filter Press for First Filtration 5ชุด 
- 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 Filtration3ชุด 
- Raw Sugar Storage Bin & Hopper (Recovery 
Station) 
- Clear Liquor-2 Tank 
- Clear Liquor-2 Pump 2ชุด 
- Check Filters 6ชุด 
- Fine  Liquor Tank 
- Fine Liquor Pump 2ชุด 
- Cake Hopper 
- Cake Belt Conveyor 
- Filter Cake Bin 
- Milk of Lime Supply Pump 2ชุด 
- Preheater Plate 
- Plate Evaporator Effect 1st  2nd 3rd 
- Hot Water HI Pressure Pumps 4ชุด 
- Hot Water Preparation Tank 
- Hot Water Supply Pump 2,3 
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สินทรัพย์ ที่ตั้ง 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกผัน 1 

- Sweet Water Tank 
- Condensate Water Tank 
- Condensate Water Pumps 2ชุด 
- Concentrated Liquor Pumps 2ชุด 
- Condenser 
 - R1 Refined Massecuite Vacuum Pan No.5,6 
- R1 Massecuite Receiver 2ชุด 
- R1 Massecuite Distributor 
- R1 TSK Massecuite Centrifugals 
- Raw Sugar Belt Conveyor & Masscuite Distributor 
- R1 Molasses Receiving Tank 
- R1 Molasses Pumps 2ชุด 
- R2 Refined Massecuite Vacuum Pan No.4 
- R2 Massecuite Receiver 
- R2 Massecuite Distributor 
- R1/R2 Sugar Belt Conveyor 
- R2 Molasses Receiving Tank 
- R2 Molasses Pumps 2ชุด 
- 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 2ชุด 
- 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 
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สินทรัพย์ ที่ตั้ง 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกผัน 1 

- Pump Seal Water AHU 
- Wet Scrubber 
- Transformers for CO2 Plant 
- 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 เป็นหลกัประกนั
ในการกูย้ืม 

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 เป็นหลกัประกนั
ในการกูย้ืม 

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 เป็นหลกัประกนั
ในการกูย้ืม 
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สินทรัพย์ ที่ตั้ง 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกผัน 1 

โรงปุ๋ ย KBF 
- เคร่ืองคดัเม็ดปุ๋ ยจ านวน 2 เคร่ือง 
- เคร่ืองตีวตัถุดิบป้ันใหม่จ านวน 3 เคร่ือง 
- เคร่ืองมือและเคร่ืองใชโ้รงงาน เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์
ส านกังานและยานพาหนะ 

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง  
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิตปุ๋ ย เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนั
ในการกูย้ืม 

โรงผลิตเยื่อพืชและบรรจุภณัฑ ์SEW 
- เคร่ืองยอ่ย HAIGH 
- เคร่ืองขึ้นรูปพร้อมแม่พิมพ ์
- เคร่ืองป่ันไฟดีเซล CUMMINS ขนาด 600 KVA 
- เคร่ืองบดเยื่อไม ้
- 2500 Pcs/Hour Paper Pulp Forming Production Line,    
   Machinery Supply Service  
- Supply on piping & Installation materials for pulp  
   Preparation 
- Electric Control Cabinet & Soft-start 
- Cooling Pad System 
- Ventilation System 
- Environment Controller 
- Electric Cables 
- Platform:3.5*2.04*5.5m 
- Hopper SUS304 1000L with PVC Piping at site 
- Electrical for Level control with wiring at site 
- Screw Pump 10CU.M/HR(SUS304) 7.5Hp 6 ชุด 
- สายพานล าเลียงโครงสร้างอลูมิเนียม W=1400 x L=4000 x  
   H950mm 
- HIVAC liquid ring vacuum pump mode 2BV-111- 
- Mixer unit 
- Conveyor feed (Capacity :100kg./Min) 
- Ribbon Mixer (Capac: 1000 kg./Batch) (SUS304) 
- Chemical Feed Pump 
- Platform:3.0 x6.0x5.5 m. (Structure  Sheel ) 
- Mettler Toledo-Load Cell (Weight control) for Ribbon  
  Mixer1000kg/Batch 
- Compressor pump7.5HP with Piping at site 
- Electrical control with wiring at site 
- Air Compressor 11 KW 
- Mixer unit (ส าหรับกวนชานออ้ยให้ผสมกบัน ้า) 2 ชุด 
- Screw Pump 10CU.M/HR (SUS 304) 4ชุด 
- Swing Hopper Feed to storage tank 
- Hopper 
- Storage tank 20 Ton 2 ชุด 
- Sludge Feed Pump 6" 10 HP 2 ชุด 

ต.หินเหลก็ไฟ  
อ.คูเมือง  
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต
ภาชนะบรรจุ
ภณัฑ์ 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนั
ในการกูย้ืม 
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สินทรัพย์ ที่ตั้ง 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกผัน 1 

-Thermal Oil Pipe Supply 5 ชุด 
-Thermal Oil Pipe Return 5 ชุด 
-Thermal Oil Pipe Machine 3 ชุด 
- Allweiler pump 
- Globe valve DN150 PN16 
- Ari Y-Strainer DN150 PN16 
- Check valve DN150 PN16 
- Fitting & Accessories 
- Support for hot oil pipe across the road pipe thickness 3.2t  
   height7.5m x12m.painting 
- Hot oil 2,000,000 Kcal/hr 
- ถงั Expansion Tank 
- งานสถานีแก๊ส 
- ถงัเหลก็กวนผสมเยื่อ โรงเยื่อเลก็ 8 ชุด 
- A3-Automatic (LD-12-1560) 
- A6-Automatic (LD-12-1560) 
- A3-Mold for Vacuum Forming Machine 
- A6-Mold for Vacuum Forming Machine 
- A3-Electricity-Heating/Oil Heating Mold 
- A6-Electricity-Heating/Oil Heating Mold 
- Hydro Extractor Model TL-1000 
- ใบกวนเยื่อ-โรงเยื่อเลก็ 2 ชุด 
- เคร่ืองกรองทรายเลก็หลงัถงัเยื่อ 
- ป๊ัมส าหรับเย่ือ 5.5 Kw2 ชุด 
- เคร่ืองก าจดัทราย (เคร่ืองใหญ่ 
- B038 PRODUCTION MOLD (9INCH CLAMSHELL  
  BOX) 
- Pulp Filter and Thickener Machine (เคร่ืองกรองเยื่อและ 
   รีดเยื่อ) 
- เคร่ืองแยกตะกอน STATIC SCREEN 
- L038 Bowl Hot Sealing Mold 2 ชุด 
 

หมายเหตุ: 1บริษทัไดจ้ดจ านองเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัไวก้บัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

4.1.4 อุปกรณ์ 
 

อุปกรณ์ของ BSF วัตถุประสงค์ในการถือครอง มูลค่าสุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รถตดัออ้ย 3 คนั ใชเ้พ่ิมบริการรับจา้งตดัออ้ยแก่เกษตรกร
ชาวไร่ออ้ย 

5,465,449.58 
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4.1.5  สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท 
 

สินทรัพย์ วัตถุประสงค์ในการถือครอง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นงานทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงโปรแกรม

บญัชี โปรแกรมบนัทึกขอ้มลูฝ่ายไร่ และขอ้มูลการผลิตน ้าตาล เป็นตน้ 

 

4.1.6 เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัท 

เคร่ืองหมายการค้า วัตถุประสงค์ในการถือครอง วันที่ได้รับการจดทะเบียน 

 
 
 

 

ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับ 
น ้าตาลทรายสีร าและน ้าตาลทรายดิบ 

น ้าตาลทรายขาว 
วนัท่ียื่นค าขอ : 11 กนัยายน 2556 
วนัท่ีประกาศโฆษณา : 18 กรกฎาคม 2557 

 

ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับปุ๋ ยอินทรีย ์ รายการปุ๋ยอินทรีย์ 
วนัท่ียื่นค าขอ : 28 สิงหาคม 2556 
วนัท่ีประกาศโฆษณา : 26 มิถุนายน 2557 

 ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับปุ๋ ยเคมี รายการปุ๋ยเคมี 
วนัท่ียื่นค าขอ : 20 พฤษภาคม 2557 
วนัท่ีประกาศโฆษณา : 20 สิงหาคม 2557 

 
 

ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับปุ๋ ยอินทรีย ์
และปุ๋ ยเคม ี

รายการปุ๋ ยอินทรีย ์และปุ๋ ยเคม ี
ไดรั้บจดทะเบียน ณ วนัท่ี 3 กนัยายน 2556 
(ทางบริษทัซ้ือเคร่ืองหมายการคา้ และได้
ด าเนินการโอนสิทธิบตัรการคา้เรียบร้อยแลว้) 

 ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับน ้ าตาล น ้าตาลทราย 
วนัท่ียื่นค าขอ : 16 กนัยายน 2558 
วนัท่ีประกาศโฆษณา : 27 เมษายน 2559 

 

หมายเหตุ :       นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนไวใ้นหนังสือประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ ท่ีออกโดย
ส านักเคร่ืองหมายการคา้ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์เป็นระยะเวลา 90 วนั หากไม่มีการคดัคา้น เจ้าหน้าท่ีจะ 
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ต่อไป 
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4.2  ประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 กรมธรรม์ประกนัภยัของกลุ่มบริษทั เป็นประเภทกรมธรรม์ประกนัความเส่ียงภยั และกรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั โดยกลุ่มบริษทัมี
จ านวนเงินเอาประกนัตามกรมธรรมร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทั้งหมดเป็นจ านวน 9,524,110,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

 
บริษัท รายละเอียดทรัพย์สิน 

เอาประกัน 
ลักษณะการ
ประกันภัย 

ผู้รับ
ผลประโยชน์ 

วันที่เร่ิมท า
ประกันภัย 

วันหมดอายุ วงเงินประกัน 
(บาท) 

BSF 
 

- ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวมรากฐาน) 
อาคารโกดงัเก็บน ้าตาล 

- เคร่ืองจกัรในการผลิตน ้าตาล 
- สต๊อกสินคา้น ้าตาลทรายขาว,  
น ้าตาลทรายดิบ, กากน ้าตาล 
และกากออ้ย  

ประกนัเส่ียง
ภยัทรัพยสิ์น 

สถาบนัการเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2563 31 ตุลาคม 2564 6,730,000,000 
 
 
 
 
 

 

BEC  - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวมรากฐาน)  

- เคร่ืองจกัรในการผลิตไฟฟ้า 
- อุปกรณ์ส านกังาน 
- สต๊อกวตัถุดิบ 

ประกนัเส่ียง
ภยัทรัพยสิ์น 

สถาบนัการเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2563 31 ตุลาคม 2564 819,700,000 
 
 
 
 

 
 
 

BPC - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวมรากฐาน)  
อุปกรณ์ส านกังาน 

- เคร่ืองจกัรในการผลิตไฟฟ้า 
- สต๊อกวตัถุดิบ 

ประกนัเส่ียง
ภยัทรัพยสิ์น 

สถาบนัการเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2563 31 ตุลาคม 2564 957,200,000 
 

BPP - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวมรากฐาน)  
อุปกรณ์ส านกังาน 

- เคร่ืองจกัรในการผลิตไฟฟ้า 
- สต๊อกวตัถุดิบ 

ประกนัเส่ียง
ภยัทรัพยสิ์น 

BPP 31 ตุลาคม 2563 31 ตุลาคม 2564 527,010,000 
 
 
 

 

KBF - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวมรากฐาน) 

- เคร่ืองจกัรในการผลิตปุ๋ ย 
- สต็อคสินคา้ 

ประกนั 
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น 

สถาบนัการเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2563 31 ตุลาคม 2564 90,200,000 
 

  

SEW -  ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร    
   โรงงาน (ไม่รวมรากฐาน) 
-   เคร่ืองจกัรในการผลิต 
-   สต็อคสินคา้ 

ประกนัเส่ียง
ภยัทรัพยสิ์น 

สถาบนัการเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2563 31 ตุลาคม 2564 400,000,000 

รวมทั้งหมด   9,524,110,000 
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ประกันอัคคีภัย บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (BSF) มีการท าประกนัภยัเสริมเพ่ิมเติมจากการประกนัอคัคีภยั ดงัต่อไปน้ี 

ความรับผิด จ านวนเงินจ ากัด 
ความรับผิดแต่ละคร้ัง 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บความเสียหาย เน่ืองจากหรือเป็นเพราะการเดินเคร่ืองเกินก าลงั การใชค้วามกดดนัเกิดก าหนด การเดิน
ลดัวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหมข้องสายไฟในตวัเอง การร่ัวของกระแสไฟฟ้า หรือการเดิน
ลดัวงจร ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงฟ้าผา่ 

สูงสุด 100 ลา้นบาท ต่อคร้ัง 
และตลอดระยะเวลา  
เอาประกนัภยั 

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

สูงสุด 100 ลา้นบาทต่อคร้ัง 
และตลอดระยะเวลา 
เอาประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัอนัเน่ืองมาจากการลกัทรัพยท่ี์ท าให้เกิดร่องรอย
ความเสียหายท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนต่อตวัอาคารหรือต่ออาณาเขตสถานท่ีเอาประกนัภยั 

สูงสุด100 ลา้นบาทต่อคร้ัง 
และตลอดระยะเวลา 
เอาประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเน่ืองมาจากลม ฝน ลูกเห็บ น ้ าคา้งแข็ง หิมะ น ้ าท่วม ทรายหรือฝุ่น ซ่ึงท า
ให้เกิดความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงอยูก่ลางแจง้หรือท่ีเก็บอยูใ่นอาคารโปร่ง หรืออาคารท่ีมีผนงัดา้นใดดา้นหน่ึง
เปิดโล่ง หรือต่อร้ัว หรือประตูร้ัว 

สูงสุด 20 ลา้นบาทต่อคร้ัง และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ/หรือ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ สูงสุด 25 ลา้นบาทต่อคร้ัง และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อหม้อก าเนิดไอน ้ า และถังอัดความดัน อันเน่ืองมาจากการระเบิด  
การฟุบแบน จากแรงอดัภายในหรือแรงดนัภายนอก 

สูงสุด 50 ลา้นบาทต่อคร้ัง และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูล 
อันเน่ืองมาจากการลักทรัพย์ท่ีปรากฏร่องรอย หรือการลักทรัพย์ท่ีไม่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานท่ี  
เอาประกนัภยั รวมถึงภยัเน่ืองจากน ้า และอุบติัเหตุต่าง ๆ เช่น การตกหล่น การชน การกระแทก 

สูงสุด 20 ลา้นบาทต่อคร้ัง และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ชดใชค้่าสินไหมทดแทนในนามของผูเ้อาประกนัภยั ส าหรับ
จ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย ท่ีจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายส าหรับความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือ
การเสียชีวิต หรือความเสียหาย หรือสูญเสียต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก อนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของผูเ้อา
ประกนัภยั และ/หรือลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
กระท าการใด ๆ 

สูงสุด 5 ลา้นบาทต่อคร้ัง และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินของบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากัด (BEC) และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากัด (BPC) เป็นกรมธรรม์
ประกนัภยั ท่ีคุม้ครองความเสียหายโดยตรงต่อสินทรัพยท่ี์เอาประกนัภยั อนัมีสาเหตุโดยตรงจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า ภยัลมพายุ ภยัน ้ าท่วม ภยัลูกเห็บ  
ภยัแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใตน้ ้ า หรือสึนามิ ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัทางอากาศยาน ภยัระเบิด ภยัเน่ืองจากน ้ า  
ภยัจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอนัมีเจตนาร้าย ภยัจากการลุกไหม ้หรือการระอุ หรือการระเบิดตามธรรมชาติ และอุบติัเหตุต่าง ๆ  
ท่ีมิอาจคาดถึงจากปัจจยัภายนอก และขยายความคุม้ครองถึง  

 

ความรับผิด 
จ านวนเงินจ ากัด 

ความรับผิดแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงินจ ากัด 
ความรับผิด 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
พร้อมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บความเสียหายเน่ืองจาก หรือ
เป็นเพราะการเดินเคร่ืองเกินก าลัง การใช้ความกดดันเกินก าหนด การเดิน
ลดัวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหมข้องสายไฟในตวัเอง 
การร่ัวของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลดัวงจร ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุใด 
ก็ตามรวมถึงฟ้าผา่ 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

79 
 

ความรับผิด 
จ านวนเงินจ ากัด 

ความรับผิดแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงินจ ากัด 
ความรับผิด 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย 
คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งถาวรและกระจกท่ี
ไม่ไดติ้ดตั้งถาวร เคร่ืองแกว้ เคร่ืองกระเบ้ือง เคร่ืองเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือ
วตัถุอ่ืนท่ีเปราะหรือแตกง่าย อันเน่ืองมาจากการโจรกรรม การปล้นทรัพย์  
การชิงทรัพย์ การลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุอ่ืน ๆ เช่น การตกหล่น การชน  
การกระแทก 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย  
อันเน่ืองมาจากการลักทรัพย์ท่ีไม่ท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นได้ 
อยา่งชดัเจนต่อตวัอาคารหรือต่ออาณาเขตสถานท่ีเอาประกนัภยั 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเน่ืองมาจากลม ฝน ลูกเห็บ  
น ้ าค้างแข็ง หิมะ น ้ าท่วม ทรายหรือฝุ่น ซ่ึงท าให้ เ กิดความเสียหายต่อ
สังหาริมทรัพยซ่ึ์งอยูก่ลางแจง้ หรือท่ีเก็บอยูใ่นอาคารโปร่ง หรืออาคารท่ีมีผนัง
ดา้นใดดา้นหน่ึงเปิดโล่ง หรือต่อร้ัว หรือประตูร้ัว 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

คุ ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อเคร่ืองจักรอุปกรณ์ และ/หรือ 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ และความเสียหายต่อหมอ้ก าเนิดไอน ้ า และถงัอดั
ความดนั อนัเน่ืองมาจากการระเบิด การฟุบแบน จากแรงอดัภายใน หรือแรงดนั
ภายนอก 

สูงสุดไม่เกิน 100 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

คุ ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล อันเน่ืองมาจากการลักทรัพย์ 
ท่ีปรากฏร่องรอย หรือการลกัทรัพยท่ี์ไม่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานท่ี 
เอาประกันภัย รวมถึงภัยเน่ืองจากน ้ า และอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น การตกหล่น  
การชน การกระแทก 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในนามของผูเ้อาประกนัภยั ส าหรับจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับ
ผิดตามกฎหมายท่ีจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายส าหรับความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือ
การเสียชีวิต หรือความเสียหายหรือสูญเสียต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  
อนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของผูเ้อาประกันภยั และ/หรือลูกจ้างของผูเ้อา
ประกนัภยั และ/หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
กระท าการใด ๆ จากผูเ้อาประกนัภยัภายในบริเวณสถานท่ีเอาประกนัภยั 

สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

 
 
ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินของบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั (BPP) เป็นกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีคุม้ครองความเสียหายต่อ

สินทรัพยท่ี์เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุโดยตรงจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัทางอากาศยาน ภยัเน่ืองจากน ้ า ภยัจากไฟป่า 
ภยัระเบิด ภยัลมพายุ ภยัน ้ าท่วม ภยัลูกเห็บ ภยัแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใตน้ ้ า หรือสึนามิ ภยัจากการนัดหยุดงาน การจลาจล  
หรือการกระท าอนัมีเจตนาร้าย ภยัจากการลุกไหม ้หรือการระอุ หรือการระเบิดตามธรรมชาติและอุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีมิอาจคาดถึงจากปัจจยัภายนอก  
และขยายความคุม้ครองถึง 
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ความรับผิด 
จ านวนเงินจ ากัด 

ความรับผิดแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงินจ ากัด 
ความรับผิด 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย 
- ความเสียหายต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งอยูก่บัตวัอาคาร สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
- ความเสียหายจากการลกัทรัพยท่ี์ไม่ท าให้เกิดร่องรอยชดัเจน สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
- ภยัลมพาย ุภยัแผน่ดินไหว ภยัจากลูกเห็บ สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่อเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ/หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่อหมอ้ก าเนิดไอน ้าและถงัอดัความดนั สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท 
- ความเสียหายจากการโจรกรรมท่ีปรากฏร่องรอยงดัแงะ การชิงสินทรัพย ์ 
การปลน้สินทรัพย ์

สูงสุดไม่เกิน 0.50 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 0.50 ลา้นบาท 

-   ความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์     
ประมวลผลขอ้มูล 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

- ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และสินทรัพยต์่อบุคคลภายนอก  
อนัเน่ืองมาจากความบกพร่อง ความประมาทเลินเล่อของบริษทั 

สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

 

ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินของบริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั (KBF) เป็นกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีคุม้ครองความเสียหายต่อสินทรัพย์
ท่ีเอาประกันภยัอนัมีสาเหตุโดยตรงจากไฟไหม ้ ฟ้าผ่า ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัทางอากาศยาน ภยัเน่ืองจากน ้ า ภยัจากไฟป่า  
ภยัระเบิด ภยัลมพายุ ภยัน ้ าท่วม ภยัลูกเห็บ ภยัแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใตน้ ้ า หรือสึนามิ ภยัจากการนัดหยุดงาน การจลาจล  
หรือการกระท าอนัมีเจตนาร้าย ภยัจากการลุกไหม ้หรือการระอุ หรือการระเบิดตามธรรมชาติและอุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีมิอาจคาดถึงจากปัจจยัภายนอก 
และขยายความคุม้ครองถึง 

ความรับผิด 
จ านวนเงินจ ากัด 

ความรับผิดแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงินจ ากัด 
ความรับผิด 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย 

- ความเสียหายต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งอยูก่บัตวัอาคาร สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
- ความเสียหายจากการลกัทรัพยท่ี์ไม่ท าให้เกิดร่องรอยชดัเจน สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
- ภยัลมพาย ุภยัแผน่ดินไหว ภยัจากลูกเห็บ สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่อเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ/หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ประมวลผลขอ้มูล 

สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

- ความเสียหายจากการโจรกรรมท่ีปรากฏร่องรอยงดัแงะ การชิงสินทรัพย ์ 
การปลน้สินทรัพย ์

สูงสุดไม่เกิน  0.50 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 0.50 ลา้นบาท 

- ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และสินทรัพยต์่อบุคคลภายนอก  
อนัเน่ืองมาจากความบกพร่อง ความประมาทเลินเล่อของบริษทั 

สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

 ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินของบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด (SEW) เป็นกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีคุม้ครองความเสียหายต่อ
สินทรัพยท่ี์เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุโดยตรงจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัทางอากาศยาน ภยัเน่ืองจากน ้ า ภยัจาก 
ไฟป่า ภยัระเบิด ภยัลมพาย ุภยัน ้าท่วม ภยัลูกเห็บ ภยัแผน่ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใตน้ ้า หรือสึนามิ ภยัจากการนัดหยุดงาน การจลาจล 
หรือการกระท าอนัมีเจตนาร้าย ภยัจากการลุกไหม ้หรือการระอุ หรือการระเบิดตามธรรมชาติและอุบติัเหตุต่าง ๆ  ท่ีมิอาจคาดถึงจากปัจจยัภายนอก 
และขยายความคุม้ครองถึง 
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ความรับผิด 
จ านวนเงินจ ากัด 

ความรับผิดแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงินจ ากัด 
ความรับผิด 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย 
- ความเสียหายต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งอยูก่บัตวัอาคาร สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
- ความเสียหายจากการลกัทรัพยท่ี์ไม่ท าให้เกิดร่องรอยชดัเจน สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
- ภยัลมพาย ุภยัแผน่ดินไหว ภยัจากลูกเห็บ สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่อเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ/หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
- ความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ประมวลผลขอ้มูล 

สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 30 ลา้นบาท 

- ความเสียหายจากการโจรกรรมท่ีปรากฏร่องรอยงดัแงะ การชิงสินทรัพย ์ 
การปลน้สินทรัพย ์

สูงสุดไม่เกิน  1 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

4.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 
 บริษทัมีนโยบายท่ีจะลงทุนเฉพาะในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลกัของบริษทัท่ีบริษทัเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม หรือ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายไดแ้ละเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทั 
ในการบริหารงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นกรรมการบริษทัชุดเดียวกบับริษทั เพื่อก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยให้เป็นไปในทิศทาง
ท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทัในภาพรวม ปัจจุบนับริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ย 9 บริษทั คือ 

บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้น  (ร้อยละ)  
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSF”) 96.90 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) 99.99 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั (“BPC”) BEC ถือหุ้นร้อยละ 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 เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (“BAE”)) 

99.99 

บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ 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 ธันวาคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ  5 
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีมีผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ก. บริษัท 

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ :  237 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท  

แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ในธุรกิจท่ีเก่ียวกบักำรผลิต

และจ ำหน่ำยน ้ ำตำล ธุรกิจผลพลอยได้จำกกำรผลิตน ้ ำตำล เช่น ธุรกิจไฟฟ้ำ ธุรกิจปุ๋ ย และ
ธุรกิจผลิตเยื่อชำนออ้ยและบรรจุภณัฑ์ชำนออ้ย รวมทั้งธุรกิจสนับสนุนดำ้นกำรวิจยัและ
พฒันำ และกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกส์และบริกำรขนส่ง 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107556000523 
โทรศพัท์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสำร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 
เวบ็ไซต์ : www.buriramsugar.com 

ข. บริษัทย่อย  

1. บริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (BSF) 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย รวมทั้งวิจยัและพฒันำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปลูก

และบ ำรุงรักษำออ้ย 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 237 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสำร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

 
2. บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (BEC) 
ประเภทธุรกิจ : โรงไฟฟ้ำชีวมวล 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 289 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสำร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

 
3. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด (BPC) 
ประเภทธุรกิจ : โรงไฟฟ้ำชีวมวล 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 289 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท  

แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสำร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

 

http://www.buriramsugar.com/
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4. บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด (KBF) 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยเคมี และดินปลูก 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 161 หมู่ท่ี 16 ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคเูมอืง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสำร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 
Website                 :        www.thaikbf.com 
 
5. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด (BPP) 
ประเภทธุรกิจ : โรงไฟฟ้ำชีวมวล 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 317 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/80 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสำร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

 
6. บริษัท โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากัด (CSF)  (ยงัไม่เปิดด ำเนินกำร) 

          [ช่ือเดิม บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ ากัด (BSP)] 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 289 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสำร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

7. บริษัท น ้าตาลทุนบุรีรัมย์ จ ากัด (BSC)   (ยงัไม่เปิดด ำเนินกำร) 
          [ช่ือเดิม บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (BAE)] 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 237 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 
โทรสำร : 0-4466-6596, 0-2216-5823 

 
       8. บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด (SEW) 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยเยื่อชำนออ้ยและบรรจุภณัฑจ์ำกชำนออ้ย 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 368 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2129-3471   
โทรสำร 
Website  

: 
: 

0-2216-5823 
www.sewthailand.com 
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9.    บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (BRLM) 

ประเภทธุรกิจ : บริหำรจดักำรโลจิสติกส์และให้บริกำรขนส่งทั้งภำยในประเทศ 
และระหว่ำงประเทศ  

ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 237 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2216-5820-2 
โทรสำร : 0-2216-5823 

 

ค. ข้อมูลติดต่อฝ่ายงานในบริษัท 

        1.     ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายส านักกรรมการ (เลขานุการบริษัท) 
ท่ีอยู่ : 128/77-78 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท  

แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2216-5820-2 ต่อ 301, 302, 303 
โทรสำร 
E-mail นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

: 
: 

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

         E-mail เลขำนุกำรบริษทั                 :        companysecretary@brr.co.th 
         
6.2   บุคคลอ้างอิง 

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

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

93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
โทรสำร : 0-2009-9991 

2. ผู้สอบบัญชี 

บริษทั : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 179/74-80 ชั้น 15 อำคำรบำงกอกซิต้ีทำวเวอร์ ถนนสำทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ : 0-2844-1000 
E-mail : contactbrand@th.pwc.com 

 

6.3  ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
 

ส่งถึง : ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล หรือส ำนกัตรวจสอบภำยใน 
ท่ีอยู่ 
 
โทรศพัท์ 

: 
 
: 

บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกดั (มหำชน) 128/77-78 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ 
ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
0-2216-5820-2 

   
“ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน 

www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทั (ถำ้มี) ทั้งน้ี ในกำรแสดงขอ้มูลขำ้งตน้ บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส์ำมำรถพิจำรณำรูปแบบกำรอธิบำยไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยอำจ
ใชว้ิธีกำรท่ีช่วยในกำรส่ือสำรเพื่อให้ผูล้งทุนเขำ้ใจไดง้่ำยขึ้นดว้ยก็ได ้เช่น กรำฟ ภำพประกอบ เป็นตน้ อย่ำงไรก็ดี ขอ้มูลท่ีเปิดเผยไม่ว่ำจะอยูใ่นรูปแบบใดจะตอ้ง
ไม่มีลกัษณะเป็นกำรแสดงขอ้ควำมอนัเป็นเท็จ ปกปิดขอ้ควำมจริง หรือท ำให้บุคคลอื่นส ำคญัผิดในขอ้มูล” 

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

7.1  หลักทรัพย์ของบริษัท 

- ทุนจดทะเบียน 812,099,845 บาท*    - มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  1 บาท 
- ทุนท่ีออกและช าระแลว้  812,099,845  บาท   -  บริษทัไม่มีการออกหุ้นประเภทอ่ืน 
   ประกอบดว้ยหุ้นสามญั  812,099,845  หุ้น      
   *ลดทุนจาก  812,100,000 บาท เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 โดยตดัหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
บริษทัมีโครงสร้างผูถ้ือหุ้น ตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

7.2.1

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
รายช่ือผูถ้ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) แบ่งเป็นกลุม่ครอบครัว ดงัน้ี  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1. กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ 

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

608,644,020 
411,024,700 

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

25,320 

74.95 
50.61 
4.08 
4.06 
4.05 
4.05 
4.05 
4.05 
0.00 

2. กลุ่มครอบครัวเสรีวิวัฒนา 
นางสาวพิชญสิ์นี เสรีวิวฒันา 
นางสาวพิมพศ์ิริ เสรีวิวฒันา 
นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา 

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

6.15 
2.37 
2.22 
1.56 

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

12,505,100 
6,608,100 
3,478,300 
2,223,300 

96,000 
60,000 
39,400 

1.54 
0.81 
0.43 
0.27 
0.01 
0.01 
0.00 

4. กลุ่มครอบครัวพรหมสาขา ณ สกลนคร 
นางสุลี  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
นายศรัณยวิ์ชญ ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

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

1.29 
0.71 
0.57 

5. นายณัฐพฒัน์ คหนุรักษ ์ 8,928,700 1.10 
6. นางสาวสาหร่าย แสงดาว 5,000,000 0.62 

7. นางสาวจุติรัตน์ ชาติภิญโญ 4,960,100 0.61 

สัญชาติ จ านวนราย จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%) 
ผูถ้ือหุ้นสัญชาติไทย 2,902 811,468,385 99.92 
ผูถ้ือหุ้นสัญชาติต่างดา้ว 1 631,460 0.08 

รวม 2,903 812,099,845 100 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
8. นางสาวเบญจมาศ นนัทวีรวฒัน์ 3,238,000 0.40 

9. นายอภิรัตน์ พิพฒัน์กุลชีวิน 2,400,000 0.30 

10. นางสาววรวรรณ ปุญญนิรันดร์ 2,356,800 0.29 

รวม 708,396,220 87.23 
หมายเหต:ุ 

• บุคคลในกลุ่มครอบครัวตั้ งตรงเวชกิจ (ตามรายช่ือในตารางข้างต้น) เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามนิยาม Acting in Concert ซ่ึงเป็นไป 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 และเป็นกลุ่มเดียวกันแบบ Acting in Concert ตั้งแต่ก่อนการเข้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นกลุ่มเดียวกันแบบ Acting in Concert เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัซ่ึงได้เปิดเผยขอ้มูลการถือครองหุ้น 
ของบริษทัไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อประชาชน/ (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 โดยมีรายช่ือผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

รายช่ือผูถ้ือหุ้นของบริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   576,945 17.00 
2. นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 563,371 16.60 
3. นางจิรวรรณ  พงษพิ์ชิตกุล 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  
(ผูท่ี้ไม่ไดม้ีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็น Strategic Shareholders) (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

• บริษทัมีผูถ้ือหุ้นสามญัรายย่อย (Free Float) จ านวน  2,892 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.69 

7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี 
บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย ์
หรือการบริหารงานของบริษทั 
 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย) 
จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

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

608,644,020 
411,024,700 

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

25,320 

74.95 
50.61 
4.08 
4.06 
4.05 
4.05 
4.05 
4.05 
0.00 
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7.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

บริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด มีรายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 20,490,000 96.90 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1,666 0.008 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1,666 0.008 
4 นางจิรวรรณ  พงษพิ์ชิตกุล 1,666 0.008 
5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1,666 0.008 
6 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1,666 0.008 
7 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1,666 0.008 
8 นางภาคินี  ตั้งตรงเวชกิจ 4 0 
9 บริษทั บุรีรัมยวิ์จยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 644,927 3.05 
 รวม 21,144,926 100 

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด มีรายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 1,355,993 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ  พงษพิ์ชิตกุล 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 ากัด มีรายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั  1,699,994 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ  พงษพิ์ชิตกุล 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 ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด มีรายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 149,994 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ  พงษพิ์ชิตกุล 1 0 
5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
7 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
 รวม 150,000 100 

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด มีรายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 3,399,995 99.99 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางจิรวรรณ  พงษพิ์ชิตกุล 1 0 
4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
5 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
 รวม 3,400,000 100 

บริษัท โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากัด (ช่ือเดิม: บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ ากดั) มรีายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 1,859,995 99.99 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางจิรวรรณ  พงษพิ์ชิตกุล 1 0 
4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
5 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
 รวม 1,860,000 100 

บริษัท น ้าตาลทนุบุรีรัมย์ จ ากัด (ช่ือเดิม: บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี่ จ ากดั) มรีายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน)  639,995 99.99 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางจิรวรรณ  พงษพิ์ชิตกุล 1 0 
4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
5 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
 รวม 640,000 100 
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บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด  มีรายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน)  2,849,997 99.99 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
4 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
 รวม 2,850,000 100 

 บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ากัด  มีรายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน)  29,994 99.98 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ   1 0 
3 นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 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 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

7.5.1   หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) เป็นกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลงทุน 

ในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทโรงไฟฟ้า ซ่ึงกองทุนมีการลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ บริษทั 
บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (BEC) และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด (BPC) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 และเข้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 โดยไม่มีก าหนดอายุกองทุน ซ่ึงเสนอขายหน่วยลงทุนได้ทั้งหมดจ านวน 350 ลา้นหน่วย 
ในราคาเสนอขายสุดทา้ยและมูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วยลงทุน คือ 10.30 บาท โดยจ านวนเงินทุนท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเท่ากับ 
3,605 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน BRRGIF สัดส่วนร้อยละ 33.05 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

ทั้งน้ี บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) และ บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั (“BPC”) ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดย BEC มีระยะเวลาของสัญญาคงเหลือประมาณ 7.6 ปี (สัญญาส้ินสุด 10 สิงหาคม 2571) และส าหรับ BPC ประมาณ 
14.3 ปี (สัญญาส้ินสุด 6 เมษายน 2578)   

7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
จากงบการเงินรวม แต่เน่ืองจาก พรบ. บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล  สามารถจ่ายได้จากก าไรสะสมของ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น แต่บริษทัเป็นบริษทัท่ีด าเนินกิจการโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) และไม่มีรายได ้จากการด าเนิน
ธุรกิจของตนเอง ดังนั้น จึงต้องรอรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย และน ามารับรู้เป็นรายได้ของบริษัทก่อน จึงจะด าเนินการจัดสรรทุนส ารอง 
ตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษทัได ้ดงันั้น บริษทัอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดได้ทุกปี นอกจากน้ี บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล  มีอัตราน้อยกว่าอตัรา 
ท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษทั
และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ 
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บริษทัย่อยของบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของ ก าไรสุทธิภายหลงัการหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้
โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษทัและใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการบริหารกิจการ 

อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปี 2560 - ปี2562 

รายละเอียดการจ่ายปันผล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ระหว่างกาล ประจ าปี 

1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 525.41 271.67 ง ด จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ส า ห รั บ ผ ล 
การด าเนินงาน ส้ินสุด ณ ว ัน ท่ี  31 
ธัน วาคม  2562 และงดการตั้ ง ทุ น
ส ารองตามกฎหมาย 2. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (ลา้นหุ้น) 812.09 812.09 

3. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.15 0.30 0.15 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 121.81 243.63 121.81 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 70.05%  44.84% 

6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล (ระบุสาเหตุ) 

เป็ น ไป ต าม น โยบ าย 
การจ่ายเงินปันผลของ
บริษทั 

ไม่ เป็ น ไปต ามน โยบาย 
ก ารจ่ าย เงิน ปั น ผล ข อ ง
บริษัท  เน่ืองจากบริษัทมี
ความจ าเป็นต้องคงเงินไว้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการและการลงทุน 

ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน 
ปันผลของบริษัท  เน่ืองจากบริษัท
ประสบภาวะขาดทุน และมีความ
จ า เป็ น ต้องค งเงิน ไว้ เป็ น เงิน ทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการและ
เพื่อการลงทุน 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

(1) โครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง, 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการเฉพาะเร่ืองตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน และสอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษทัสอบ
บญัชีภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 4/2564 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี    
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(2) โครงสร้างการจัดการ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จ านวน 11 คน แบ่งเป็นกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.46 และกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.54 นอกจากนั้น ตามรายช่ือดา้นล่างน้ี มีกรรมการบริษทั 
ในล าดบัท่ี 8 เป็นผูม้ีความรู้ดา้นบญัชี การตรวจสอบบญัชี และกฎหมาย, ล  าดบัท่ี 9 ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม, 
ล าดบัท่ี 10 ดา้นการวางแผนการตลาด พฒันาผลิตภณัฑ์ การบริหารองคก์ร และการวางกลยุทธ์ และล าดบัท่ี 11 ดา้นกฎหมายภาษีอากร บญัชีการเงิน และ
การตรวจสอบบญัชี ส าหรับล าดบัอ่ืน  ๆเป็นผูม้ีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
1. นายศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 10 มกราคม 2556 

(ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธาน
เมื่อ 24 เมษายน 2563) 

2. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ (กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม/ เป็นผูบ้ริหาร) 

13 กนัยายน 2531 
 

3. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั (กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม/ เป็นกรรมการของบริษทัย่อย) 7 กรกฎาคม 2555  
4. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารดา้นจดัหาวตัถุดิบ (ออ้ย) (กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม/ เป็นผูบ้ริหาร) 
11 พฤศจิกายน 2553 

5. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นขาย
น ้าตาลในประเทศและสายงานจดัซ้ือ(กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม/ เป็นผูบ้ริหาร) 

12 พฤษภาคม 2538 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2564 

6. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร,  กรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารดา้นธุรกิจพลงังานและการลงทุนในต่างประเทศ  (กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม/  
เป็นผูบ้ริหาร) 

25 มิถุนายน 2547 
 

7. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการ
ผลิตน ้าตาล มวลชนสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร (กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม/ เป็นผูบ้ริหาร) 

25 มิถุนายน 2547 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2564 

8. นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

3 ตุลาคม 2557 

9. รศ. ดร. ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล  25 เมษายน 2561 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2564 

10. นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล* กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 24 เมษายน 2563 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2564 

11. นางพรทิพย ์สุขทพัภ*์* กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  24 เมษายน 2563 
หมายเหตุ : *นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล แทนนายวิเชฐ ตนัติวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีลาออกเมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
 **นางพรทิพย์ สุขทัพภ์ แทนนายประจวบ ไชยสาส์น อดีตประธานกรรมการบริษัท  (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ท่ีถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

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

      “กรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั” 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 9/2563 เมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมติัการทบทวน 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพ่ือจดัท าและรวบรวมองค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงวาระการด ารงต าแหน่งและ 
การพ้นจากต าแหน่ง การประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการทบทวนขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทัให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการบริษทัต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1 องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ  

1.1 คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริษทัไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการบริษทั
ทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย  

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการบริษัทท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงต้องเป็น
กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ก าหนด รวมทั้งตอ้งมีกรรมการอิสระมากกว่า หรือเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด  

1.3 กรรมการบริษทัตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ
ได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก าหนด  

1.4 กรรมการบริษัทต้องมาจากผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับบริหารกิจการของบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงควรประกอบด้วยผูท่ี้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจน ้ าตาล พืช
เกษตรโดยเฉพาะออ้ย พลงังานชีวมวล ดา้นกฎหมาย ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม รวมทั้งการมีคุณสมบติัท่ี
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

1.5 ห้ามไม่ให้กรรมการบริษทัเขา้ถือหุ้น ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการบริษทัในห้างหุ้นส่วน หรือบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
อนัมีสภาพอย่างเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของกลุ่มบริษทั เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมี
มติแต่งตั้ง 

1.6 การเลือกตั้งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาและการแต่งตั้งท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงตอ้งมีความโปร่งใสและ
ชดัเจน อย่างไรก็ตาม ในการสรรหากรรมการบริษทัก าหนดให้ใช้บริษทัท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานขอ้มูล 
Director Pool ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพ่ือประกอบการพิจารณาสรรหาดว้ย ทั้งน้ี การแต่งตั้ง
และถอดถอนกรรมการบริษัทต้องเป็นไปโดยท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์แล ะวิธีการในข้อบังคับบริษัท ข้อ 14  
ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมาก และการลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และให้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยให้ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็น
กรรมการบริษทั และในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั ซ่ึงเกินกว่าจ านวนกรรมการบริษทั
ท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

1.7 ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั หรือเห็นสมควรจะเลือกกรรมการบริษทั
คนใดคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษทัก็ได ้ 

2. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

2.1 กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 15 ซ่ึงก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทั
คนท่ีอยู่ในต าเหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษทัท่ีออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 

2.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษทัจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ  
- ตาย      - ลาออก 
- ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย  - ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติให้ออก 
- ศาลมีค าสั่งให้ออก 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563  
   

95 
 

2.3 กรรมการบริษทัท่ีลาออกจากต าแหน่งจะตอ้งย่ืนใบลาออก ซ่ึงการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทั 
2.4 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั 

และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการบริษทัท่ีแทนนั้นเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการบริษทั
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริษทัท่ีตนแทน โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการบริษทัท่ียงัคงเหลืออยู ่ 

2.5 ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน 
ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแบ่งอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแลการด าเนินงานเชิงนโยบาย 
ในภาพรวม และการบริหารงานออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทัไม่ได้เป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนไม่มี
อ านาจลงนามผูกพนับริษทั และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งไม่ได้ร่วมบริหารงาน
ปกติประจ าวนั แต่ให้การสนับสนุน และให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางผูบ้ริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะท่ีประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า  รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจดัการบริษทัและบริษทัย่อย ภายใตก้รอบอ านาจท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั  

ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทั มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบริษทัในการก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการบริษทัออกเสียงเพ่ิมขึ้น

อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน 
4. เป็นประธานในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการประชุม ด าเนินการ

ประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับ
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ส าหรับคณะกรรมการบริษทั มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ดงัน้ี 

• ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. บริหารกิจการบริษทัให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถ้ือหุ้น โดยในการด าเนินกิจการของบริษทั คณะกรรมการบริษทัตอ้ง
ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของ
ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

2. พิจารณาและอนุมัติในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและ
แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

3. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั  

4. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหาร
ความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
ท่ีเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ  

5. จดัให้มีรายงานประจ าปีของบริษทั และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
6. ก ากบัดูแล และจดัให้มีกลไกในการก ากบัดูแล ไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย และ

บริษทัร่วม 
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7. พิจารณาและอนุมติั และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นให้พิจารณา และอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมท่ีมี
นัยส าคัญต่อบริษัท และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  
และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

8. แต่งตั้ งกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั  

9. ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั  
10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
11. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม

ผูถ้ือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
12. การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ

บริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งน้ี กรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารตามวรรคขา้งตน้ท่ีได้รับการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งนั้น ต้องมี
คุณสมบติั บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
14. พิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
15. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น

ให้พิจารณาและอนุมติั  
16. ประเมินผลงาน และพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า  ตามหลกัเกณฑก์ารจ่าย

ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  
17. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร เขา้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ย  

18. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้ง
ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า  

19. แต่งตั้งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร
เป็นเลขานุการบริษทั  

20. ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า  โดยทบทวนแผนดงักล่าวเป็น
ประจ าทุกปี 

21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจให้กรรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการใด ๆ  ท่ีอยูภ่ายในขอบเขตอ านาจ
ของกรรมการบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรโดยท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอ านาจ
ดงักล่าวได ้ 

22. ก ากบัดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทั  
23. ก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูล

ไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ  
24. ก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ   
25. มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และมติของท่ีประชุม 

ผูถ้ือหุ้น 
26. ก าหนดนโยบาย ทบทวน และสนับสนุนให้มีระบบป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแลผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการ 

ให้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัและคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างดา้นการต่อตา้น
คอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหลกัฐานว่ากรรมการบริษทัมีการกระท าอนัเป็นการด าเนินการหรือ
ยอมรับ หรือให้การสนับสนุนให้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น บริษัทจะด าเนินการทางวินัย เพ่ือพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ 
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ในการท างาน ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือเลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมาย อาจถูกด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ  

27. ก าหนดนโยบาย และทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ า
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัท าแผนพฒันาด้านการก ากับดูแลกิจการ 
ให้เหมาะสมกบัธุรกิจ  

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สียหรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

4. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี และรายไตรมาส รวมทั้งเร่ือง
ส าคญัอ่ืน ๆ และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งมีการก าหนดวาระประจ าของแต่ละคร้ังไว ้
อยา่งชดัเจน เช่น การพิจารณาอนุมติังบการเงินท่ีผา่นการสอบทาน หรือตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

4.2 ก าหนดปฏิทินการประชุมประจ าปีของปีถดัไปล่วงหน้าทุกส้ินปี ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ตลอดจนผูบ้ริหารสามารถก าหนดตารางการท างาน และสามารถ
เขา้ร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นหรือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ไดทุ้กคราว 

4.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ประธานกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษทั 
ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือเพ่ือรักษาสิทธ์ิและประโยชน์ของกลุ่มบริษทั อาจนัด
ประชุมดว้ยวิธีการอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมเร็วกกว่านั้นได ้ทั้งน้ี กรรมการบริษทั 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอประธานกรรมการบริษทั
ให้เรียกประชุมได ้โดยก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการร้องขอ 

4.4 คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัทจะดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับวาระ 
การประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาท่ีเพียงพอส าหรับการศึกษาและพิจารณาเร่ืองท่ี
ตอ้งให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน 

4.5 มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 
พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

4.6 ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม หากประธาน
กรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานท่ีประชุม และหากรองประธาน 
กรรการบริษทัไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้กรรมการบริษทัซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีมาประชุมเป็น
ประธานท่ีประชุม 

4.7 การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้จ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม 
จะตอ้งมีจ านวนกรรมการบริษทัอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด  

4.8 ในการลงคะแนนให้กรรมการบริษทั 1 คน มี 1 เสียง กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น 
และการวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

4.9 ให้เลขานุการบริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุมเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

5. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรูปแบบรายงานประจ าปี  
ให้ผูถ้ือหุ้นไดรั้บทราบ 

5.2 คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน และแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้อบบญัชี โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี   
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5.3 คณะกรรมการบริษทัตอ้งด าเนินการให้กรรมการบริษทัทุกรายเปิดเผยประวติัของตนเองอย่างครบถว้น และเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีทจ.38/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) เพ่ือประโยชน์แก่ผูถ้ือหุ้น นักลงทุน และสาธารณะชน ในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี และใน Website ของบริษทั 

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า  

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกส้ินปี โดยแบ่งเป็นการประเมิน
คณะกรรมการบริษทัรายคณะ (As a Whole) และแบบประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล (Self-assessment) ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
เพ่ือทบทวนการท างาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ และเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการท างานของคณะกรรมการบริษทัในปีต่อ  ๆไป  

โดยหลกัเกณฑ์ในแบบการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ และการประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล ไดอ้า้งอิง  
มาจากตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดยน ามาปรับใชใ้ห้เขา้กับ
ธุรกิจของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ซ่ึงมีรายละเอียดหวัขอ้ในการประเมินดงัน้ี 

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

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

ส าหรับกระบวนการประเมินนั้น ส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั จะด าเนินการจดัส่งแบบประเมินทั้ง 2 แบบ พร้อมค าอธิบายและเกณฑ์
การให้คะแนนในแต่ละขอ้แก่กรรมการบริษทัรายบุคคลในช่วงตน้เดือนธันวาคมของทุกปี และก าหนดให้น าส่งคืนภายในกลางเดือนธันวาคมของปี 
นั้น ๆ  จากนั้นส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั จะสรุปผลการประเมิน โดยจะสรุปผลคะแนนออกเป็นรายบุคคลและแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ส าหรับ
การประเมินทั้ง 2 แบบ และรายงานผลให้แก่คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบในการประชุม เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางพฒันาแต่ละดา้นต่อไป 
โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี  

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งย่ิง หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเย่ียม 

นอกจากนั้ น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิมเติม โดยเร่ิมในปี 2560 เป็นต้นมา ซ่ึงมีแบบ 
การประเมิน รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการประเมินเช่นเดียวกนักบัการประเมินคณะกรรมการบริษทั 

ส าหรับการประเมินประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือเทียบเท่า คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดให้มีการประเมินเป็นประจ าทุกปี โดยใช้แบบ
ประเมินผลงานประจ าปี ซ่ึงอา้งอิงมาจากศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนปี 2554 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือศึกษา
เพ่ิมเติมแบบประเมินขององคก์รอ่ืน ๆ  ท่ีใชไ้ดผ้ลดีมาแลว้ และจะพิจารณาจากผลประกอบการรวมของบริษทัเป็นหลกัเพ่ิมเติมอีกดว้ย ทั้งน้ี จะจดัส่งแบบ
ประเมินให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน เพ่ือท าการประเมินในช่วงตน้เดือนมกราคมของปีถัดไป เพ่ือน าผลประกอบการรวมของบริษัทมาประกอบ 
การประเมิน และก าหนดให้ส่งคืนแก่ส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั ในช่วงกลางเดือนมกราคมของปีนั้น ๆ เพ่ือสรุปผลการประเมิน และน าเสนอแก่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษทัต่อไป 
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7. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ

ต าแหน่งเทียบเท่า อยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยให้สอดคลอ้งกบัผลประกอบการรวมของบริษทั ดว้ยความโปร่งใส ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหน้าท่ีในการก าหนดและทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ และรูปแบบการพิจารณา 
การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ ้าหน้าที ่บ ริหาร ห รือต าแหน่งเทียบเท่า  
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามล าดบัต่อไป 

โดยการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการรวมของบริษัท การปฏิบติังานและความรับผิดชอบ ซ่ึงจะน าผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน และน าข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท 
หรือใกลเ้คียงกบับริษทั และอา้งอิงขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนตามเอกสารสรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนปี 2558 ซ่ึงจดัท าขึ้นโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น และส าหรับ
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว ้ซ่ึงจะ
พิจารณาจากภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า และผล 
การด าเนินงานของบริษทั โดยกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า จะได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราท่ีเหมาะสมตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุม 
ผูถ้ือหุ้น (แลว้แต่กรณี) 

8. การพัฒนากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท และผูเ้ก่ียวข้อง 

ในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั อาทิเช่น กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า เป็นตน้ 
เพ่ือให้มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซ่ึงกรรมการบริษทัของบริษทัตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตร
กรรมการบริษัท ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)  

นอกจากนั้น ส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั จะจดัท าแผนการอบรมประจ าปีของปีถดัไปล่วงหน้าทุกส้ินปีร่วมกบัฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการอบรมท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีก่อนการน าใช้ในปีถัดไป  
โดยแบ่งเป็นหลกัสูตรการอบรมภาคบงัคบัท่ีกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยตอ้งเขา้อบรมในปีนั้น ๆ และหลกัสูตรการอบรมท่ีเป็นตวัเลือก
ตามความสนใจ ซ่ึงในแต่ละปีจะสนับสนุนให้มีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติังาน 

9. การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายหลังการคดัเลือกผูท่ี้จะเขา้มาด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัท โดยจดัให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า เป็นผูแ้นะน าให้กรรมการบริษัทท่ีได้รับ 
การแต่งตั้งใหม่รู้จกักบัฝ่ายจดัการ และกรรมการบริษทัท่านอ่ืน ๆ พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัในเครือ อาทิ โครงสร้างองค์กร และลกัษณะการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั จรรยาบรรณในการด าเนินงาน และการใชข้อ้มูล
ภายใน เป็นตน้ โดยจะจดัท าเป็นคู่มือส าหรับกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ เพ่ือประกอบการปฐมนิเทศและการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป   

นอกจากน้ี หากกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ยงัไม่ไดอ้บรมหลกัสูตรเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษทั จะจดั
ให้กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ดงักล่าวเขา้อบรมหลกัสูตรท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษทั อนัไดแ้ก่ หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) และหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) (กรณีเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) รวมถึงหลกัสูตรการอบรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  

ในปี 2563 บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ท่ีเข้าใหม่ 2 ท่าน โดยได้จัดในวันเดียวกับการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น (26 สิงหาคม 2563) ท้ังนี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้น าเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ณ ส านักงานใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ และให้ข้อมูลด้านการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าหน้าท่ีกรรมการบริษัท 
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10. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและค านิยามกรรมการอิสระ 

10.1  คณะกรรมการบริษัทต้องท าหน้าท่ีโดยวางตัวเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจัดการ หรือโดย  
กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม เน่ืองจากกรรมการบริษทัเป็นเสมือนตวัแทนของผูถ้ือหุ้นท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาเพ่ือปกป้อง
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นทุกราย  

10.2  คณะกรรมการบริษทัควรมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท  
และผู ้ถือหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษัทต้องสามารถควบคุมการด าเนินงานของผู ้บริหาร หรือฝ่ายจัดการได้  
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

10.3  คณะกรรมการบริษทัควรจดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ 
ท่ีชดัเจน  

10.4  ตอ้งมีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้กรรมการบริษทัทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
ดงันั้นองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร 

10.5  กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และรักษา
ประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริษทั  

10.6  กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งมี
คุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด โดยองคป์ระกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้
ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการบริษทั 
ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระ
จากผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้นอ่ืน ๆ ประกอบกนั จากนั้น จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดและตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระจะตอ้งสอดคลอ้งกับ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบับลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดงัน้ี 

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจควบคุมของ
บริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็น 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั 

• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ี 
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ 
เพ่ือประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย ์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ  
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค ้าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
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ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัท  
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนยั ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

• ไม่เป็นกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัของบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ือหุ้น 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

• ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ 
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

• ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั 

11. การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ไปด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัในการอุทิศตนและเวลาเพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการบริษทัและ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ทั้งน้ี เพ่ือให้บริษทัไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่าดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้ีนโยบายก าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนและบริษทัจ ากดัอ่ืน ๆ  ท่ีกรรมการบริษทัและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไดโ้ดยก าหนดให้สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี  

11.1  ก าหนดให้กรรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง โดยธุรกิจนั้นตอ้งไม่เป็นประเภท
ธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัท รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตน เวลา และก าลังความคิดในการท างานให้แก่บริษัทได ้
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน จะตอ้งน าเสนอให้ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบดว้ย 

11.2  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารในบริษัทจ ากัด หรือบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน ท่ีไม่ใช่บริษทัย่อยในบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ จะตอ้งน าเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซ่ึงตอ้งไม่เป็นประเภทธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั
กบักลุ่มบริษทั รวมถึงความสามารถในการอุทิศตน เวลา และก าลงัความคิดในการท างานให้แก่บริษทันั้นมีเพียงพอหรือไม่   

12. การจัดตั้งคณะกรรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง, คณะกรรมการธรรมาภิบาล, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือด าเนินการเฉพาะเร่ืองตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน และสอดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้ งน้ี  
ได้ก าหนดให้มีการจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพ่ือก าหนดองค์ประกอบและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
ชุดยอ่ย และให้มีการทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี  
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายศิริชยั สมบติัศิริ*              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล* กรรมการตรวจสอบ 
4. นางพรทิพย ์สุขทพัภ*์     กรรมการตรวจสอบ 

    
หมายเหตุ : *ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล กรรมการอิสระ และนางพรทิพย ์สุขทพัภ ์
กรรมการอิสระ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ  
งบการเงินได ้

  โดยนางสาวณัฐชยา ย ัง่ยืนรัตน์ ผูจ้ดัการส านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมีรายละเอียดกฎบตัร 
ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2563 เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระด้าน  

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งเน้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การสอบทานความถูกตอ้งเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  การควบคุมภายใน  
การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการด าเนินงาน
ของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส 

องค์ประกอบ 
1.1 คณะกรรมการบริษทัหรือผูถ้ือหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
1.2  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยตอ้งประกอบดว้ยผูม้ีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการท า

หนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ท่าน 
1.3  ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติ 
เป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และขอ้บงัคบัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดและสามารถให้ความเห็นหรือ

รายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างอิสระ รวมทั้งสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเพียงพอในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 
2.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบติังานตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
2.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง อนัส่งผลให้จ านวนของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนดใน 

กฎบัตรฉบับน้ี คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพ่ือให้ครบตามจ านวนภายในระยะเวลา 3 เดือน 
นบัตั้งแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น 

3.  การประชุม 
 3.1  ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง ทั้งน้ีอาจมีการจดัการประชุมเพ่ิมเติม จากท่ีก าหนดได้

ตามท่ีเห็นสมควร โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ1 คร้ัง ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับส านักตรวจสอบภายใน  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลังพลของส านักตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งสอบทานผลการปฏิบติังาน และการประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายใน 

3.2  องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละคร้ังไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนคร้ังท่ีมีการประชุมในปีนั้น ๆ  

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือจดัส่งเอกสารตามความจ าเป็นได้ 
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3.4 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นจะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดการแสดงความเห็นในเร่ือง
ดงักล่าว 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.1 การควบคุมภายใน 

1) สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแส และการรับขอ้ร้องเรียน รวมทั้งสอบทานนโยบาย
และการควบคุมภายในของกระบวนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการคอร์รัปชัน เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีแนวทางสามารถ
ป้องกันการคอร์รัปชันสอดคลอ้งตามท่ีส านักตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแลว้ และรายงานไวใ้นแบบ
ประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ท่ีเหมาะสมทั้งดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการท างาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล และระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 

4) สอบทานให้ กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบั ติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม  
และการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

4.2 การตรวจสอบภายใน 
1) พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงส านักตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแลว้ 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

2) พิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าท่ีและรายงานต่าง ๆ รวมทั้ ง 
สายการบังคับบัญชา ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานส านัก
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.3 รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอก  

และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบการจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็น และเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของ
บริษทัก็ได ้ 

2) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมด้วย 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

3) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน หรือระบบงานเพ่ือลด  
ความเส่ียงในเร่ืองต่าง ๆ ท าให้ไดร้ายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และใชป้ระโยชน์ไดดี้ เพื่อให้บริษทัมีระบบการปฏิบติังาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ  

4.4 การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

2) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งครบถว้น 

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
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- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter)  
- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั 

4) ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
- รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

- การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน   
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4.5 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็นโดยบริษทั
เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

2) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

3) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

5. การรายงาน 
1. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีมีการกระท าท่ีอาจมีผลกระทบต่อองคก์ร

อย่างมีนัยส าคญั ทั้งในเร่ืองฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์การทุจริต ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือต่อขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

2. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีหรือความเห็นต่าง  ๆ ต่อการด าเนินงานตามท่ี
ไดรั้บรายงาน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. จดัท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงรายงานดังกล่าว 
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั มีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหารความเส่ียง 
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  โดยมีนางสาวนิภารัตน์ เวชพนัธ์ ผูจ้ดัการส านักบริหารความเส่ียง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีรายละเอียด
กฎบตัรซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยไม่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี   

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น เพ่ือก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร 

รวมทั้งก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัอย่างเหมาะสม โดยไดก้ าหนดองคป์ระกอบ
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคดัจากกรรมการบริษทั 

และ/หรือผู ้บริหาร และ/หรือผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้ความช านาญด้านการบริหารความเส่ียง หรือความรู้ความช านาญ 
ในอุตสาหกรรมท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 ท่าน 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยอาจเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดท่ีดูแล
ส านักบริหารความเส่ียง หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการนัดประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่ งเอกสารการประชุมและการบันทึก 
การประชุม 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษทั และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจ

ไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าเหมาะสม 
2. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งไดอี้ก หากไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั 
3. นอกจากน้ีการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงมติให้ออก 
- ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ขอบเขตหน้าที่ 
1. น าเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและระดับความเส่ียงท่ีบริษัท

ยอมรับได ้
2. น าเสนอภาพรวมความเส่ียงของบริษทั วิธีการจดัการ และผลการติดตามความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการจดัการความเส่ียงมีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถ

จดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีผล 

หรืออาจกระทบต่อบริษทั 
5. ตดัสินใจและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเส่ียง 
6. สนบัสนุนให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร 
7. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
8. สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจว่าเน้ือหาในกฎบตัรมีความสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
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9. พิจารณาสอบทานความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียงของบริษทั ตามท่ีหน่วยงานเจ้าของความเส่ียงไดป้ระเมินไวร้วมทั้ง
ให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 

10. ก ากบัดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัโดยการติดตามและสอบทานอยา่งต่อเน่ือง 
11. ให้ตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
12. ให้การสนบัสนุนเก่ียวกบักระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนั  และนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) 

ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหน้าท่ีและความ รับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมาย และคณะกรรมการบริษทัยงัคงตอ้งมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

การประชุม 
1. จดัให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้

เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกคร้ัง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นจ านวน 

ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นต าแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
3. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เขา้ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 
4. ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเส่ียง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ี

การลงมติมีเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นการช้ีขาด 
5.      ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียงไม่ได้เขา้ร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้นจะเลือกกรรมการท่านใดท่านหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
6.       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจาก

กรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณาประเด็นความเส่ียงองคก์รท่ีส าคญัเพ่ิมเติมท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนั 

การรายงาน 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดท ารายงานของ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. ทบทวนรายงานการบริหารความเส่ียงและรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มัน่ใจว่ากรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงสามารถ

ยึดถือปฏิบติัต่อไปได้ และมีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ โดยมีการน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะท าการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการประเมิน

ประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

การทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง โดยกฎบตัรท่ีไดรั้บการปรังปรุงแกไ้ข

อยา่งมีนยัส าคญัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั มีจ านวน 3 คน ซ่ึงมีสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 66 ประกอบดว้ย 

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

โดยมีนางสาวพชัรี โคสนาม ผูจ้ดัการส านักกรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล และมีรายละเอียด
กฎบตัร ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2563 เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี   
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องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 

1.  องคป์ระกอบ และการแต่งตั้ง 

1.1 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี หากองค์กรยงัมีขนาดเล็กและจ านวน
บุคลากรกรรมการอิสระไม่ เพียงพอ ก าหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลเท่านั้น 

1.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพ่ือท าหน้าท่ีกรรมการธรรมาภิบาล ทั้งน้ี หากกรรมการธรรมาภิบาล
พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

1.3 ให้บริษทัคดัเลือกและเสนอชื่อพนักงานบริษทั เพื่อท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

2. คุณสมบติั 

2.1 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2.2 มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าท่ีด้านธรรมาภิบาล การก ากับดูแลกิจการท่ีดี การให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ  
และนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงความรู้ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท 
ตลอดจนประสบการณ์การท างาน และเขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลอย่างแทจ้ริง 

2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

1. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1.1 กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบติังานตามวาระการด ารงต าเหน่งกรรมการบริษทั 

1.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการธรรมาภิบาลพน้จากต าแหน่ง อนัส่งผลให้จ านวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลไม่ครบถว้นตามท่ี
ก าหนดในกฎบัตรฉบบัน้ี คณะกรรมการบริษทัตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลรายใหม่ เพ่ือให้ครบตามจ านวน ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการธรรมาภิบาลไม่ครบถว้น 

2. การพน้จากต าแหน่ง 

2.1 กรรมการธรรมาภิบาลจะพน้จากต าแหน่ง เมื่อเกิดกรณี ดงัน้ี 
- เสียชีวิต 
- ลาออก 
- พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 
- คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้จากต าแหน่ง 
- ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการธรรมาภิบาล หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.2 ในกรณีลาออก กรรมการธรรมาภิบาลจะต้องย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธาน
กรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางด้านจรรยาบรรณธุรกิจ และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นมาตรฐานในการก าหนด

ระเบียบปฏิบติัของบริษทั และการปฏิบติัตนของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
2. ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี ตลอดจนทบทวนจรรยาบรรณ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
4. ก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 
5. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการ และผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผย

ขอ้มูลในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563  
   

108 
 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีส่วนไดเ้สียหรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูรั้บมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมตัิไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 

การประชุม 

1. การจดัประชุม 

1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง หรืออาจจดัให้มีการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษทั
เห็นสมควร โดยตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้งหมด 

1.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากกรรมการธรรมาภิบาล หรือประธานกรรมการบริษัท  
มีวาระจ าเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

2.1 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งมีกรรมการธรรมาภิบาลเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการดงักล่าวทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล เป็นประธานท่ีประชุม 

2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการธรรมาภิบาล ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

2.3 กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีเหตุให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

3. การลงคะแนนเสียง 

3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการธรรมาภิบาลท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3.2 กรรมการธรรมาภิบาลท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

4. บนัทึกรายงานการประชุม 

ให้เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม 

การรายงาน 

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะตอ้งเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งด้านจรรยาบรรณธุรกิจ  
การก ากับดูแลกิจการท่ี ดี และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล แก่ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ การน าเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบต่อไป  

2. ประธานกรรมการธรรมาภิบาลตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่ผูถ้ือหุ้นรับทราบไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยเปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

2.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการธรรมาภิบาลเขา้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล 

2.3 ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ให้กบัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสมตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติ          

ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 
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2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั มีจ านวน 3 คน ซ่ึงมีสัดส่วนกรรมการอิสระ
คิดเป็นร้อยละ 66 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. รศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา* กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)  
3. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ  : *ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  9/2563 เมื่อวันท่ี  21 ธันวาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ ง รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา 
 กรรมการอิสระ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั ซ่ึงได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2563 

โดยมีนางสาวพชัรี โคสนาม ผูจ้ดัการส านักกรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทั้งน้ี กฎบตัรซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2563 เมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 ไม่ไดม้ีมติ
ให้แกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี   

1. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ  
1.1 องคป์ระกอบ และการแต่งตั้ง 

1.1.1 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี หากองคก์รยงัมีขนาดเล็ก
และจ านวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ ก าหนดให้ตอ้งมีกรรมการอิสระ อยา่งนอ้ย 1 คน ในคณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งพิจารณาคดัเลือกกรรมการ
อิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเท่านั้น 

1.1.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ทั้ งน้ี  หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ งจาก
คณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

1.1.3 ให้บริษัทคดัเลือกและเสนอช่ือพนักงานบริษทัเพ่ือท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 1.2 คุณสมบติั 

1.2.1 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

1.2.2 มีความรู้ความสามารถในการท าหนา้ท่ีสรรหากรรมการบริษทั และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
และพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงความรู้ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตลอดจนประสบการณ์การท างาน และเขา้ใจ
ถึงบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งแทจ้ริง 

1.2.3 สามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
2.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

2.1.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติงานตามวาระการด ารงต าเหน่ง
กรรมการบริษทั 

2.1.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่ง อนัส่งผลให้จ านวนของคณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในกฎบัตรฉบับน้ี คณะกรรมการบริษัทตอ้งแต่งตั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วนัท่ีมี
จ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถว้น 
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2.2 การพน้จากต าแหน่ง 

2.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพน้จากต าแหน่ง เมื่อเกิดกรณี ดงัน้ี 
- เสียชีวิต    - ลาออก 
- พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั  - คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้จากต าแหน่ง 
- ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือมีลกัษณะ 
   ตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.2.2 ในกรณีลาออก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะตอ้งยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั และมี
ผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
3.1 ดา้นการสรรหา 

3.1.1 ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทั และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งการคดัเลือกกรรมการชุดยอ่ย เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
แต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณสมบติั การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การท างาน
ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเป็นอิสระของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัท 
ก าหนด เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั 
บรรลุได้ตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีตั้ งไว ้นอกจากนั้น หลักเกณฑ์ รูปแบบและกระบวนการ 
ในการคดัเลือกและสรรหาจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.1.2 พิจารณาคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัท รวมถึงการคัดเลือกกรรมการชุดย่อยท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสม 
ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามล าดับ 
ตลอดจนการพิจารณาคดัเลือกและสรรหาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่าดว้ย 

3.1.3 พิจารณาและเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัให้มีความเหมาะสมกบับริษทั 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจ และสถานการณ์ภายในประเทศและสังคมโลก 

3.1.4 ก าหนดแผนและจดัให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการบริษทัที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมไปถึงการจัดท า
แผนพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการบริษทัอย่างต่อเน่ือง 

3.1.5 จดัท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้ง
ผูบ้ริหารระดับสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงาน เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานของบริษทั เป็นไป
อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยให้เสนอแผนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป  

3.1.6 สนับสนุนให้บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายยอ่ยมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็น
กรรมการบริษทั 

3.1.7 เปิดเผยข้อมูลในการพิจารณาสรรหาและการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
หรือต าแหน่งเทียบเท่า ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

3.2 ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 
3.2.1 ก าหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ  

แก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ โดยให้สอดคลอ้งกบัผลประกอบการโดยรวมของบริษทัดว้ยความโปร่งใส  

3.2.2 เสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และ/หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใดของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถและศกัยภาพ โดยให้สอดคลอ้งกับผลประกอบการของบริษทัและ
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นเป็นส าคญั ต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัตามล าดับ 
ตลอดจนเสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และ/หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใดของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่ง
เทียบเท่าดว้ย 
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3.2.3 ก าหนดหลกัเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจ าปี 

3.2.4 เปิดเผยหลักเกณฑ์และรูปแบบการพิจารณาค่าตอบแทน และข้อมูลค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้ งจดัท ารายงาน 
การก าหนดค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

3.2.5 ทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ ์และรูปแบบการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ของกรรมการบริษทั 
กรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่าเป็นประจ าทุกปี 

 3.2.6 รับผิดชอบต่อการอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่รวมถึงอ านาจในการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมี 
ความขัดแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนมีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด อันเป็นการขดัแยง้กับบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น เพ่ือพิจา รณาอนุมัติ 
ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไป 
ของบริษทัท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจน 

4. การประชุม 
4.1 การจดัประชุม 

4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง หรืออาจจดัให้มีการประชุม
เพ่ิมเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด 

4.1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนอาจเรี ยกประชุ มเป็ นกรณี พิ เศษได้  หากกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษทัมีวาระจ าเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

4.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

4.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการดังกล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธานท่ีประชุม 

4.2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้  
ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4.2.3 กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเหตุให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัตอ้ง
มอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

4.3 การลงคะแนนเสียง 

4.3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

4.3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด  ๆจะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

4.4 บนัทึกรายงานการประชุม 

4.4.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม 
5. การรายงาน 

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งเสนอและรายงานผลการพิจารณาการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการ
ชุดยอ่ย และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมถึงค่าตอบแทนแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณา
อนุมติั ตลอดจนการน าเสนอวาระอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบต่อไป  
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5.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้นรับทราบไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยเปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 
5.2.1 จ านวนคร้ังการประชุม 
5.2.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล 
5.2.3 ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองและของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ให้กบัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

7. ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมตามหน้าที่และความ รับผิดชอบ 

ในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

2.6 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษทั มีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ) 
2. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริหาร 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 

โดยมีนางสาวพชัรี โคสนาม ผูจ้ัดการส านักกรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2563 เมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมติัทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงไม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 
1.1 องคป์ระกอบ และการแต่งตั้ง 

1.1.1 คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเป็นกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึงต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหาร  
อยา่งนอ้ย 3 คน และให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

1.1.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหาร เพ่ือท าหน้าท่ีกรรมการบริหาร ทั้งน้ี 
หากกรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

1.1.3       ให้บริษัทคัดเลือกและเสนอช่ือพนักงานบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

1.2 คุณสมบติั 

1.2.1 มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมและค านึงถึงประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น
และองคก์รเป็นส าคญั 

1.2.2 มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในการท าหน้าท่ีของกรรมการบริหาร ตลอดจนมีความรู้และมี
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ บริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ รวมทั้งเขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
อยา่งแทจ้ริง 

1.2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั  
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2. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
2.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

2.1.1 กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบติังานตามวาระการด ารงต าเหน่งของกรรมการบริษทั หรือการด ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

2.1.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่ง อันส่งผลให้จ านวนของคณะกรรมการบริหารไม่ครบถว้นตามท่ี
ก าหนดในกฎบัตรฉบับน้ี คณะกรรมการบริษทัตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายใหม่ เพ่ือให้ครบตามจ านวน 
ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการบริหารไม่ครบถว้น 

2.2  การพน้จากต าแหน่ง 

2.2.1 กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่ง เมื่อเกิดกรณี ดงัน้ี 
- พน้จากการเป็นกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร   - เสียชีวิต   
- คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง  - ลาออก 
- ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบริหาร หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.2.2 ในกรณีลาออก กรรมการบริหารจะตอ้งยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทั
ลงนามพิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

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

เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั เพื่อเสนอและขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั  
3.2 ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินกิจการของบริษทัให้เป็นไปตาม วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษทั ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  
3.3 ก าหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทั รวมถึงนโยบายเก่ียวกบัการคดัเลือก การฝึกอบรม 

การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนักงานท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าผูจ้ดัการฝ่ายของบริษทั โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทั และ/หรือ ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นผูม้ีอ านาจแทนบริษทัในการลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน  

3.4 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่  ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมติัให้บริษทัลงทุน หรือเขา้ร่วม
ลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพ่ือด าเนินกิจการ 
ตามวตัถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุนดังกล่าว การเขา้ท านิติกรรมสัญญา  
และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน 100 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3.5 พิจารณาและอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กูยื้ม ขอสินเช่ือ จ าน า จ านอง ค ้าประกนั 
และการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือประโยชน์ ในการด าเนิน
กิจการของบริษทั ตลอดจนการเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ 
ในจ านวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3.6 พิจารณาและอนุมติัการเขา้ท าสัญญาหรือตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิท่ีจะซ้ือหรือขายน ้ าตาลทรายล่วงหน้า สัญญา 
ซ้ือขายต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นตน้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงทางการเงินของบริษทั  

3.7 พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกับโครงการ ขอ้เสนอ หรือการเขา้ท าธุรกรรมใด  ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบริษทั ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าจ านวนเงินท่ีได้ก าหนดไว ้และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือขอ้บงัคบับริษทัท่ีไดก้ าหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและอนุมติั  

3.8 พิจารณาและอนุมติัแนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินกิจการของบริษทั หรือการด าเนินการใด  ๆอนัอาจมีผลผูกพนับริษทั  
3.9 มอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการ ด าเนินกิจการของบริษทั ตามขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั

ก าหนด ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหาร  
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3.10 แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีอยูภ่ายใน
ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  
เพิกถอน หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

3.11 พิจารณาและอนุมัติคู่มืออ านาจด าเนินการ เพ่ือให้ผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือ ผูท่ี้ได้รับมอบอ านาจทราบถึงขอบเขต 
ความรับผิดชอบ และอ านาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบติังาน โดยมีเอกสารอา้งอิง และเป็นไปตาม
ขั้นตอนอยา่งมีระบบ  

3.12 มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
3.13 มีหน้าท่ีส่งเสริมและจดัท าให้มีระบบป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่ือสารเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชนัไปยงั

พนักงานและควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในด้านการต่อตา้นคอร์รัปชนั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหลกัฐานว่า
กรรมการบริหารมีการกระท าอันเป็นการด าเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนให้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น บริษัทจะ
ด าเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือเลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี 
หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูกด าเนินการตามกระบวนการบงัคบั
ใชก้ฎหมายนั้น ๆ 

3.14 ศึกษาและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั รวมทั้งกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ อ่ืนใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ี เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหาร หรือผู ้รับมอบอ านาจ 
จากคณะกรรมการบริหาร ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ 
ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

4. การประชุม 
4.1 การจดัประชุม 

4.1.1 กรรมการบริหารตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

4.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
4.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ดงักล่าวทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานท่ีประชุม 
4.2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหาร ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้กรรมการบริหารท่ีมา

ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
4.2.3 กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีเหตุให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วม

ประชุมแทน 
4.3 การลงคะแนนเสียง 

4.3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการบริหารท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

4.3.2 กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

4.4 บนัทึกรายงานการประชุม 
4.4.1 ให้เลขานุการกรรมการบริหาร หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม 

5. การรายงาน 
5.1 คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบาย หรือการด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั

และมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ีพึงรายงาน หรือขอการพิจารณาอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั โดยน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั และ/หรือเพ่ือรับทราบต่อไป  
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5.2 คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการตอ้งจดัท าบทวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ส าหรับผลการด าเนินงาน
ของปีท่ีผา่นมา และเปิดเผยให้ผูถ้ือหุ้นรับทราบไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริหารจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของคณะกรรมการบริหารทั้ งคณะและรายงานผล 

การปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ให้กบัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

7. ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการบริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติ  

ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

2.7 ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 23/2551 ซ่ึงหมายถึง “ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีราย
แรกนับต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารง
ต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า” ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ริหารของบริษทั 
ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนดงักล่าว มีจ านวน 6 คน ซ่ึงมีรายนามดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นจดัหาวตัถุดิบ (ออ้ย) 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นขายน ้าตาลในประเทศและสายงานจดัซ้ือ 
4. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นการผลิตน ้าตาล มวลชนสัมพนัธ์ และส่ือสารองคก์ร 
5. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นธุรกิจพลงังานและการลงทุนในต่างประเทศ 
6. นายพิทกัษ ์ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ (CFO) 

ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า มีองคป์ระกอบและการแต่งตั้ง รวมทั้งขอบเขตและอ านาจหน้าท่ี ดงัน้ี  
องค์ประกอบและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณา
เบ้ืองตน้ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การด าเนินงานของบริษทั และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก าหนดไวไ้ด ้รวมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

1. รับผิดชอบดูแลเร่ืองการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนั (Day To Day Operation) ของบริษทั รวมถึงการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนวิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมติัการเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน และ/หรือ
การบริหารงานตามปกติประจ าวนัของบริษทั ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงาน และ/หรือ 
การบริหารงานตามปกติประจ าวนัของบริษทั ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าจ านวนเงินท่ีไดก้ าหนดไว ้รวมถึงให้ความเห็น และเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง และหาขอ้สรุปต่อไป 

4. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมติัให้บริษทัลงทุน หรือเขา้ร่วมลงทุนกบั
บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพ่ือด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของ
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บริษทั ตลอดจนการพิจารณาและอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือ การด าเนินการ 
ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

5. พิจารณาและอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กูย้ืม ขอสินเช่ือ จ าน า จ านอง ค ้าประกนั และ
การอ่ืน รวมถึงการซ้ือขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ  ตามวตัถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัท 
ตลอดจนการเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดังกล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการ 
ไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

6. ก าหนดเง่ือนไขทางการคา้ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช าระเงิน การท าสัญญาซ้ือขาย การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการคา้ เป็นตน้  
ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

7. พิจารณาจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมของพนักงานของบริษทั  
ท่ีมีต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายหรือต ่ากว่า ตามแนวนโยบายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร  

8. แต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนัของบริษทั  

9. แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีอยู่ภายในขอบเขตอ านาจของประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ตามท่ีเห็นสมควร และอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

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

11. จดัท าให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ และควบคุมไม่ให้มีการคอร์รัปชันภายในองค์กร ตามนโยบายต่อต้าน       
คอร์รัปชนั และคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นผูน้ าและแบบอยา่งแก่พนักงานในดา้นการต่อตา้น
คอร์รัปชนั 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือผูรั้บมอบอ านาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือผูรั้บมอบ
อ านาจ ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือ ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 

2.8 เลขานุการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2558 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติแต่งตั้งนางสาวพชัรี โคสนาม 

ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีได้มี 
การแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยนางสาวพชัรี โคสนาม เป็นผูผ้่านการอบรมหลกัสูตรด้านการท างานของเลขานุการบริษทั จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (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 ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดการแต่งตั้ง หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัดงัน้ี 

• การแต่งตั้ง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทัในด้านต่าง ๆ อาทิ  
การจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ือหุ้น การจดัท ารายงานการประชุม การจดัเก็บเอกสารส าคญั ตามท่ี
กฎหมายก าหนด และการจดัท ารายงานประจ าปี รวมทั้งงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการให้ค าแนะน าเบ้ืองตน้ในข้อ
กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการบริษทัจะด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการส านักกรรมการ 
ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ดงัน้ี  
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 1. การศึกษาและการอบรม  
 -  ตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือปริญญาโทดา้นกฎหมาย บญัชี การเงิน และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 

-  ไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นเลขานุการบริษทั โดยเฉพาะหลกัสูตรพ้ืนฐานจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อาทิ หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP), หลกัสูตร Effective Minute Taking 
(EMT), หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) และหลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) เป็นตน้ 

 2. หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั  

- ให้ค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารในขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัท่ีบริษทั
ตอ้งปฏิบติัตาม ดูแลให้การด าเนินกิจการของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับ
กฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- รับผิดชอบในการจดัการประชุมผูถ้ือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

- บนัทึกรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุม 
ผูถ้ือหุ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษทั รายงานประจ าปีของบริษทั หนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้น หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั้งจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ให้ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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(3) รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 
รายช่ือกรรมการในแต่ละบริษทัย่อย นับเฉพาะบริษัทย่อยท่ีมีนัยส าคัญ โดยมีรายได้รวมเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด ได้แก่ บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (BSF)  

โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั มีดงัน้ี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
นายนพอนนัต ์พูลทรัพย ์

 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายผลิต 

ประธานกรรมการบริหาร
นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

กรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายในประเทศ 

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
 

 

กรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
 

 

กรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานจดัหาวตัถุดิบ พิจารณาสินเช่ือและติดตามหน้ีสิน

นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 

ผูจ้ดัการ 

สายงานจดัหาวตัถุดิบ 
ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายขายในประเทศ 
 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายเช้ือเพลิง 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายขายต่างประเทศ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายต่างประเทศ 
นางสาวปวีณา สุขกิจ 

ผูจ้ดัการอาวุโส 

ฝ่ายสินเช่ือและติดตามหน้ีสิน 
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คณะกรรมการของบริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (BSF) (บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก) 

คณะกรรมการบริษัท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั มีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

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

ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั มีจ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ  ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 

3.  นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายในประเทศ 
4.  นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการผูจ้ดัการ สายงานจดัหาวตัถุดิบ พิจารณาสินเช่ือและติดตามหน้ีสิน 
5.  นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
6.   นายนพอนนัต ์ พูลทรัพย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
7.   นางสาวปวีณา สุขกิจ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายต่างประเทศ 

 
 (4) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เมื่อวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัของ
บริษทัยอ่ยไวด้งัน้ี 

1. บริหารกิจการบริษทัยอ่ยให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถ้ือหุ้น โดยในการด าเนินกิจการของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตและปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย ตลอดจนมติของ
ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัย่อย และก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ 
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทัใหญ่  

3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน ระบบบริหาร
ความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยให้มีประสิทธิภาพและรัดกุม
เพียงพอ  

4. ก ากบัดูแล และจดัให้มีกลไกในการก ากบัดูแล ไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับริษทั  

5. แต่งตั้ งกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้ งกรรมการบริษัทตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
เป็นรองประธานกรรมการบริษทั  

6. ก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัยอ่ย  

7. พิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง  

8. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์  ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม 
ผูถ้ือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

9. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม  
ผูถ้ือหุ้นให้พิจารณาและอนุมติั 
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10. ประเมินผลงาน และพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้ งผู ้บริหารระดับสูง  
ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  

11. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจให้กรรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีอยูภ่ายในขอบเขตอ านาจของ
กรรมการบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

12. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัย่อย ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  
ซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือรายการท่ีมีนัยส าคญัให้แก่บริษทัใหญ่ทราบ โดยครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษทัใหญ่
ก าหนด 

13. เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยให้ทราบถึงความสัมพนัธ์และการท า
ธุรกรรมกบับริษทัหรือบริษทัใหญ่ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ภายในก าหนดเวลาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด  

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

15. เขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานให้แก่บริษทัใหญ่ เมื่อไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

16. เขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัใหญ่ ในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยส าคญัใด ๆ 

17. มีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด
กบับริษทั หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่
เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ และ/หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) 
พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

(5) การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 เพ่ือให้บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) สามารถก ากบัดูแล และบริหารจดัการกิจการของบริษทัยอ่ย รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทัยอ่ย
มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวไ้ด้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้ งน้ี เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทในภาพรวม บริษัทจึงมีกลไกการก ากับดูแล 
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  

1. บริษทัจะแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมอยา่งน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยให้กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารท่ีบริษัทเสนอช่ือ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงใน 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไป และการด าเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมได้ ตามแต่ท่ีกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมจะเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัท ทั้ งน้ี กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารตามนั้ นต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะ  
ขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั 

2. ในกรณีดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) 
ก่อนท่ีจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยนั้น ๆ หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ยนั้น ๆ (แลว้แต่กรณี) 

(1) กรณีท่ีต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษัทใหญ่ หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่  (แลว้แต่กรณี) 
ก่อนท่ีบริษทัยอ่ยนั้น ๆ จะเขา้ท ารายการ 
(ก) การจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษทัยอ่ย  
(ข) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 
(ค) การอนุมติังบประมาณประจ าปีของบริษทัยอ่ย  

รายการตั้งแต่ขอ้ (ง) ถึงขอ้ (ฏ) น้ีเป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคญั และหากบริษทัย่อยเขา้ท ารายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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(แลว้แต่กรณี) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเมื่อค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษทัใหญ่ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแลว้ อยู่ในเกณฑท่ี์ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ดว้ย 
ซ่ึงรายการดงัต่อไปน้ีคือ 

(ง) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของ
บริษทัยอ่ย  

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อความเสียหายแก่บริษทัยอ่ย 
(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ช) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัย่อย 
(ซ) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัยอ่ย หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 
(ฌ) การให้เช่าหรือการให้เช่าซ้ือกิจการหรือทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยทั้งหมด หรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 
(ญ) การกูยื้มเงิน การให้กูยื้มเงิน การให้สินเช่ือ การค ้าประกนั การท านิติกรรมผูกพนับริษทัย่อยให้ตอ้งรับภาระทางการเงิน

เพ่ิมขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 
(ฎ) การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  
(ฏ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  

(2) เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ ก่อนบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี ให้น าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใช้
บังคับโดยอนุโลม ซ่ึงต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อค านวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของ  
บริษทัใหญ่ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้ อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ดว้ย 
(ก) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของ

บริษทัหลกั  
(ข) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นของบริษทัหลกั รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัหลกั ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถ้ือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่  
ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือ
ทางออ้มในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัหลกัไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของบริษทัหลกั 

(ค) การด าเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้สัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้ม
ในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัทหลักไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของบริษัทหลัก  
หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้ งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ  ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัย่อย ในการเขา้ท ารายการอ่ืนใดท่ีมิใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษทัหลกั 

(ง) การเลิกกิจการของบริษทัหลกั  
(จ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัหลกั และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัหลกัอยา่งมีนยัส าคญั  
(ฉ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ยในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัทหลัก ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยท่ี ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ 
ในการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 
ในบริษทัหลกั การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการบริษทัท่ีเสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดยบริษทัใหญ่ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ของบริษทัหลกั การออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัหลกั และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษทั
หลกั เป็นตน้ 
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3.  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(ก)   เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัของตนเอง ตลอดจน

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือรายการท่ีมีนัยส าคญัให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถว้น ถูกต้อง และ
ภายในก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทใหญ่ก าหนด อน่ึง ให้คณะกรรมการบริษัทของบริษทัย่อยพิจารณาการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนัยส าคญัของบริษทัของตนเอง โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(ข)    เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัของบริษทัของตนเอง ให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์และการท าธุรกรรมกับบริษัทของตนเองหรือบริษัทใหญ่ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัของตนเองหรือ
บริษทัใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่ทราบ 
ภายในก าหนดเวลาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมติัใด ๆ ซ่ึงการพิจารณานั้น
จะค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทัยอ่ยและบริษทัใหญ่ เป็นส าคญั 

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัของบริษทัย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มนั้นดว้ย 

อน่ึง การกระท าดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อย ได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษทัย่อยหรือบริษทัใหญ่ไดรั้บความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็น
การกระท าท่ีขดัหรือแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษทัยอ่ย กบักรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยมิได้
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของบริษทัของตนเอง หรือบริษทัใหญ่ท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
(ค) การใชท้รัพยสิ์น หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัของตนเองหรือบริษทัใหญ่ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบริษทัใหญ่กระท า 

และเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ ์หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
(ง)   รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากบริษทัใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วม

ลงทุนกับผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ  ต่อบริษทัใหญ่ ผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน และเขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ร้องขอ 

(จ)  เข้าช้ีแจงและ/หรือน าส่งข้อมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่เมื่อได้รับการร้องขอ 
ตามความเหมาะสม 

(ฉ)  เขา้ช้ีแจงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัใหญ่ ในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ 
(ช) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทของตนเองมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกันการทุจริต 

อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีท าให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทหลกัจะเป็นไป 
ตามนโยบายของบริษัทใหญ่ ขอ้บังคบัในหมวดน้ี กฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 
รวมถึงประกาศขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้อย่างแทจ้ริง รวมทั้งการจดัให้มีระบบงาน 
ท่ีชัดเจน เพ่ือแสดงได้ว่าบริษทัหลกัมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล การท ารายการท่ีมีนัยส าคญัตามหลกัเกณฑ์  
ท่ีก าหนดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่สามารถได้รับ
ขอ้มูลของบริษทัหลกัในการติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษทักบักรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัย่อย และการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ตอ้งจดัให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษทัหลกั โดยให้ผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการอิสระ
ของบริษัทใหญ่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการบริษัท 
และผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าบริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ย่างสม ่าเสมอ 
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4.  ห้ามมิให้กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษัทหลกั รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัหลกัและบริษทัใหญ่ ทั้งท่ีได้มาจากการกระท าตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรือ
อาจจะมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อบริษทั และ/หรือ บริษทัใหญ่ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะ
ไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

5.  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อย จะกระท าธุรกรรมกับบริษทัของตนเองได้ต่อเมื่อ
ธุรกรรมดงักล่าว ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัของบริษทัตนเอง และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ และ/หรือท่ีประชุม 
ผูถ้ือหุ้นของบริษทัตนเอง และ/หรือ ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการท่ีค านวณได ้โดยน าหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม ทั้งน้ี เวน้แต่เป็น 
การท าธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจ
ต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องของ 
บริษัทย่อย (แลว้แต่กรณี) และเป็นขอ้ตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนุมติั จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตาม
หลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ อนุมติัไวแ้ลว้ 

(6) การก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงิน 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ไดก้ าหนดอ านาจด าเนินการและอนุมติั โดยมีการก าหนดวงเงินส าหรับการด าเนินงาน 
ท่ีเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และส าหรับการรับหรือการให้ของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้อบอ านาจ 
ในการอนุมติัให้ผูไ้ด้รับมอบหมาย อนัได้แก่ คณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ, ผูบ้ริหารระดับสูง และพนักงาน 
ของบริษทั (ซ่ึงเป็นไปตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎบตัรก าหนด) โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

6.1 อ านาจอนุมัติวงเงินส าหรับการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติ 

การอนุมัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

1. ค่าใชจ้่าย     

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการด าเนินงาน 
และค่าใชจ้่ายทัว่ไป 

ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีในขอ้ 2.7 ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป 20,000 - 100,000 บาท 

2. การจดัซ้ือ     

- การจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวร ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีในขอ้ 2.7 ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 

- การลงนามในเอกสารส่ังซ้ือต่าง ๆ ตั้งแต่ 500,000 ขึ้นไป ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท 

3. การเงิน      

 การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อคร้ัง ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีในขอ้ 2.7 ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 

4. ทัว่ไป     

 การจ าหน่ายสินทรัพยอ์ื่น ๆ  ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีในขอ้ 2.7 ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีอ านาจอนุมตั ิ

 การปรับปรุงอาคาร ตั้งแต่ 500,000 ขึ้นไป ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่มีอ านาจอนุมตั ิ

6.2 อ านาจอนุมัติวงเงินส าหรับการรับหรือการให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด 

• หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด มีดังนี้ 

 1) ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
 2) ส่ิงท่ีจดัท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมการขาย ซ่ึงประทบัตราบริษทันั้น  ๆ(เช่น ปากกา หมวก เส้ือยืด สมุด และถุงผา้ เป็นตน้) 
 3) ส่ิงท่ีท าขึ้นเพ่ือแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังาน แจกผูถ้ือหุ้น หรือแจกลูกคา้ของคู่คา้) 
 4) ส่ิงท่ีท าขึ้นหรือซ้ือมา เพ่ือแจก/มอบให้ตามเทศกาลจากคู่คา้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ม ขนม และกระเชา้ของขวญั เป็นตน้) 
 5) ประโยชน์สิทธิพิเศษอื่น ๆ ท่ีพึงให้ได ้เพื่อส่งเสริมการขายจากคู่คา้ 
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 6) ส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าตามตาราง ดงัน้ี  

หมวด อ านาจด าเนินการ ระดับต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 
2.5 การรับของขวญัต่อราย มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท      

• หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระเบียบการมอบอ านาจปฏิบัติการ ตามวงเงินการให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด ดังนี้ 
หมวด อ านาจด าเนินการ ระดับต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 
2.4 การใหข้องขวญัต่อคร้ัง      

 2.4.1 ส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน มูลค่าตั้งแต ่20,000
บาทขึ้นไป 

มูลค่าไม่เกิน
20,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
15,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
10,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
5,000 บาท 

 2.4.2 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

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

(7) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

7.1   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้พิจารณาและ
ทบทวนนโยบาย และวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทน โดยได้ก าหนดค่าตอบแทนในอตัราคงท่ี ซ่ึงมีรูปแบบและอตัราการจ่าย 
ดังตารางท่ีปรากฎด้านล่าง ส าหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและ  
ความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย และการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนักบับริษทั หรือใกลเ้คียง
กบับริษทั และน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัและน าเสนอแก่ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นในล าดบัถดัไป 

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563  
ในอตัราคงท่ีซ่ึงมีรูปแบบและอตัราการจ่ายดงัตารางท่ีปรากฎด้านล่าง ทั้งน้ี รวมจ่ายค่าตอบแทนในปี 2563 ทั้งส้ิน 2,881,666 บาท ซ่ึงปรับลดบ าเหน็จลง 
ร้อยละ 20 และงดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร 
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ปรับลดค่าตอบแทนดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัมี
ผลประกอบการขาดทุน และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง ปี 2563 

 ค่าตอบแทนประจ า (บาท/เดือน) 
(เฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือ

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท
หรือบริษัทย่อยเท่าน้ัน) 

บ าเหน็จประจ าปี (บาท/ปี) 
(เฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือ 

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท
หรือบริษัทย่อยเท่าน้ัน) 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 320,000 
กรรมการบริษัท 10,000 120,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 120,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 80,000 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง - - 
กรรมการบริหารความเส่ียง - - 

ประธานกรรมการบริหาร - - 

กรรมการบริหาร - - 
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• ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน อนัไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน, โบนสัประจ าปี และค่าเบ้ียประชุมแลว้ บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอ่ืน 

อาทิ สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 

 

 หมายเหตุ การปรับลดบ าเหน็จจ านวนร้อยละ 20 และงดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือ
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัหรือบริษทัย่อย ซ่ึงมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป  

ต าแหน่ง ปี 2563 

 เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 
(เฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยเท่านั้น) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 15,000 
กรรมการธรรมาภิบาล 10,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 
1.นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ (ถึงแก่อนิจกรรม 1 เมษายน 2563) 
910,000 200,000 

2.นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

930,000 120,000 

3.นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั (ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย) 270,000 30,000 
4.นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 710,000 90,000 
5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการ 

ธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
770,000 110,000 

6.นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 710,000 90,000 
7.นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร,กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการ 

ธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
770,000 110,000 

8.นางสีนวล  ทศัน์พนัธุ์ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

580,000 515,000 

9.นายศิริชยั สมบตัิศิริ ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีผลวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

490,000 680,000 

10.รศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา* กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการธรรมาภิบาล 290,000 260,000 
11.นายวิเชฐ ตนัติวานิช 
 

กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกเมื่อ 31 มีนาคม 2563) 

290,000 90,000 

12.นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล* กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ  
(แทนนายวิเชฐ ตนัติวานิช โดยมีผลเมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

- 293,333 

13.นางพรทิพย ์สุขทพัภ*์ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 
 (แทนนายประจวบ ไชยสาส์น โดยมีผลเมือ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

- 293,333 

รวม 6,720,000 2,881,666 
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7.2 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (“BSF”) (บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก) 

 ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษทัแต่ละรายในปี 2563 ท่ีไดรั้บจาก BSF ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ
ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจ าปีซ่ึงมีอตัราคงท่ี แต่ในปี 2563 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุน และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้งดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการของ BSF ซ่ึงมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 
2563 เป็นตน้ไป 

  ในปี 2562 และปี 2563 BSF จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 
นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริษทั  580,000 90,000 
นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริษทั 270,000 60,000 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 270,000 60,000 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 270,000 60,000 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 270,000 60,000 

                                                                  รวม 1,660,000 330,000 

  หมายเหตุ :  การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจ าปีให้แก่กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 
ในรูปแบบอ่ืน รวมทั้งสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

7.3  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ส าหรับนโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั จะก าหนด 

โดยเปรียบเทียบจากบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และแปรผนัตามผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจน
หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ตามท่ีบริษัทก าหนด โดยในปี 2562 และปี 2563 บริษัทและ BSF ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
รวมเงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสวสัดิการต่าง ๆ เป็นจ านวนเงินดงัน้ี 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั และ BSF ไดร้วมค่าตอบแทนของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ แลว้  
ซ่ึงนอกจากน้ี นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ยงัได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยของบริษทั และ BSF ตามท่ีปรากฎในขอ้ 
7.1 และ 7.2 อีกดว้ย  

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั, กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซ่ึงปรากฎในขอ้ 7.1-7.3 
ได้เปิดเผยค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์คา้งจ่ายในปีล่าสุดแลว้ รวมทั้งค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมาไดส้ะทอ้นค่าตอบแทนท่ีแทจ้ริงของค่าตอบแทนในปี
ปัจจุบนัแลว้ เน่ืองจากไม่ไดม้ีการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารใหม่เพ่ิมเติมจ านวนมากอย่างมีนัยส าคญั  

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทน ตลอดจนหลกัเกณฑ์
การก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น
และระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ อยู่ในระดับท่ีสามารถ
แข่งขนักบัตลาดแรงงานได ้

 BRR BSF 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนผูบ้ริหาร (ราย) 9 9 7 7 
จ านวนเงินค่าตอบแทน (บาท) 28,470,815 24,420,450 17,469,958 15,314,518 
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 (8) บุคลากร 
บุคลากรเป็นทรัพยากรอนัมีค่าและมีความส าคัญย่ิงในการพฒันาและน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์

จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ จึงมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ และท างานอย่างเป็นมืออาชีพ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรชาวไร่ออ้ย สร้างความมัน่ใจ และน าบริการท่ีดีสู่ลูกคา้ ตลอดจนค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (ทั้งน้ีบริษทั น ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือไม่มีสหภาพแรงงาน) 

 8.1  จ านวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ มีจ านวนบุคลากรประจ ารวมทั้งส้ิน 875 คน และพนกังาน
รายวนั จ านวน 868 คน ดงัน้ี 

 หมายเหตุ: บริษทัย่อยอีก 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั น ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั (BSC) และบริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ ากดั (CSF) ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ จึงยงัไม่มี
พนกังานและไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนพนักงาน ส่วนบริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ากดั (BRLM) เร่ิมด าเนินกิจการในปี 2563  

  ส าหรับค่าตอบแทนของพนักงานตามขอ้มูลขา้งต้นอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาดแรงงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนกังานในปี 2562 และปี 2563 นั้น ประกอบดว้ยเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าท างานกะ ค่าท างานล่วงเวลา โบนสั เงินเบ้ียเลี้ยง และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

8.2 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ และสวัสดิการอ่ืน ๆ  

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ จดัตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เมื่อวนัท่ี 22 สิงหาคม 2556 โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้พนักงานเก็บออมเงินระยะยาว และสร้างหลกัประกนัให้กบั
พนกังานและครอบครัวในกรณีออกจากงาน เกษียณอาย ุทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต  

   นอกจากน้ี กองทุนส ารองเลี้ยงชีพยงัเป็นแรงจูงใจให้พนักงานท างานกบับริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ เป็นเวลานาน 
เน่ืองจากมีผลตอบแทนระยะยาว ซ่ึงจะน าความยัง่ยืนในดา้นบุคลากร และการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลแก่บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ อีกด้วย โดยพนักงานและบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ ยงชีพเป็น 
รายคร่ึงเดือน หรือราย 15 วนั ตามรอบการจ่ายเงินเดือน ซ่ึงในปี 2563 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุน
ส ารองเลี้ ยงชีพ จ านวน 5,145,362 บาท และมีจ านวนพนักงานเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ เพ่ือการออมทรัพยร์ะยะยาวประเภทน้ีจ านวน 465 คน  
จากจ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด 875 คน 

 ส าหรับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกอบดว้ยเงิน 4 ส่วน ไดแ้ก่ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ โดยมีอตัรา
เงินสมทบของบริษทัให้แก่พนกังาน ดงัน้ี 

 
ปี 2562 ปี 2563 

กลุ่มธุรกิจ รายเดือน 
(คน) 

รายวัน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

รายเดือน 
(คน) 

รายวัน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

BRR 144  80   224  86.17  140  81  221              74.50  
BSF 302  975   1,277   203.65  300 668  968             152.76  
BEC 65 0  65   16.87  66 1 67              15.33  
KBF 41  20   61   12.33  48 11  59              12.23  
BRD 148  48   196   50.59  148  42  190              17.32  
BPC 55 0  55   11.40  55 0 55              10.43  
BPP 51 0  51   10.09  51 0 51                9.25  
SEW 22  158   180   10.20  60  63  123              21.93  

BRLM - - - - 7 2 9                3.06  
รวม 828  1,281   2,109   401.28  875 868  17,34  316.81 
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ในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กบัพนกังานบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ จ านวน 5,145,362 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นเงินสมทบท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารระดับสูง (ตั้ งแต่ระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการขึ้นไป) ของบริษัทและ 
บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินสมทบกองทุนส ารอง 
เลีย้งชีพของผู้บริหารระดับสูง 

ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 

BRR 9 1,000,767 9 1,001,865 
BSF  7 550,089 6 644,633 

สวัสดิการอ่ืน ๆ 
ส าหรับสวสัดิการและผลตอบแทนอ่ืน ๆ นั้น ประกอบดว้ย ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภณัฑ์ ประกนัชีวิต ประกนั

อุบติัเหตุและสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสวสัดิการส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ อาทิ รถรับส่งพนกังาน และบา้นพกัพนกังาน เป็นตน้ 

▪ รถรับส่งพนกังาน 
บริษัทได้จดัรถบสัรับส่งพนักงานไปกลบัจากโรงงาน ถึงอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์พนักงานทุกคนสามารถขึ้นรถรับส่งได้ตามเส้นทาง 
ท่ีบริษทัก าหนด   

▪ บา้นพกัสวสัดิการพนกังาน 
เพื่อเป็นสวสัดิการดา้นท่ีพกัให้กบัพนกังานท่ีไม่มีท่ีพกั หรือมีแต่ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาปฏิบติังาน โดยสิทธ์ิการเขา้พกัจะค านึงถึง
ความจ าเป็น และความเพียงพอของห้องพกัท่ีมีอยู ่   

▪ ประกนัอุบติัเหตุและประกนัสุขภาพพนกังาน 
- ประกันอุบัติเหตุพนักงาน บริษัทจะจดัท าประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานรายเดือนทุกคนท่ีผ่านการทดลองงาน โดยแยกตาม

ระดบัชั้นพนกังาน 
- ประกนัสุขภาพพนกังาน บริษทัจะจดัท าประกนัสุขภาพให้กบัพนกังานรายเดือนท่ีผ่านการทดลองงานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป  

▪ ห้องพยาบาลและพยาบาลประจ าสถานประกอบการ 
บริษทัจดัให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจ าบริษทั เพ่ือดูแลพนักงานกรณีเจ็บป่วยทัว่ไป ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ หากเกิดอุบติัเหตุ
ร้ายแรงทางบริษทัจะมีรถพร้อมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลน าส่งโรงพยาบาลใกลเ้คียงต่อไป 

▪ การให้ทุนการศึกษา 
บริษัทได้ให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เพ่ือน าความรู้และทักษะกลับมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงพนกังานท่ีประสงคจ์ะขอรับทุนจะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบขอรับทุนการศึกษาของบริษทั 

▪ กีฬาสีและงานเลี้ยงสังสรรค ์
เพื่อสุขภาพของพนกังาน บริษทัจึงไดส้นับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬาของพนกังาน โดยจดัให้มีกีฬาสีเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์และ
มิตรภาพ นอกจากน้ี บริษัทยงัมีนโยบายจัดงานเลี้ ยงสังสรรค์ประจ าปี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั  

▪ ร้านคา้สวสัดิการพนกังาน 
บริษทัได้จดัตั้งร้านคา้สวสัดิการ เพ่ือให้พนักงานสมคัรเป็นสมาชิกรับสิทธิซ้ือสินคา้และบริการพร้อมทั้งได้รับเงินปันผลในส้ินปี   
ซ่ึงการสมคัรสมาชิกทางคณะกรรมการร้านคา้สวสัดิการจะก าหนดให้ซ้ือหุ้นในแต่ละปี 

อายุงาน/อายสุมาชิก อตัราเงินสะสม (ร้อยละ) เงินสมทบบริษทั (ร้อยละ) 
นอ้ยกว่า 5 ปี  

1-15 
2 

ครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่นอ้ยกว่า 10 ปี 3 
ครบ 10 ปี ขึ้นไป แต่นอ้ยกว่า 15 ปี 4 
ครบ 15 ปี ขึ้นไป  5 
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8.3 การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 
สุขภาพและความปลอดภยัของผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทัมีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ บริษทัจึงด าเนินงานโดยปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สุขภาพและความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด และมุ่งพฒันายกระดบัคุณภาพของบริษทั ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจดัจ าหน่าย โดยจดัให้มีการตรวจสอบระบบ
การผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้แก่ลูกคา้ และการดูแลระบบปฏิบติังานในโรงงาน เพ่ือความปลอดภยัแก่พนกังาน  

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ มีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภยัของคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงาน จึงไดม้ีการทบทวนและร่างนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2559 และบรรจุในคู่มือการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติัเมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมี
รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ดงัน้ี 

• นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
1. มุ่งมัน่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนกังานและสังคม เร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
2. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ให้เกิดขึ้นในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
3. ด าเนินการป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการด าเนินการให้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
4. จดัหาหลักเกณฑ์การท างานท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอและคุณภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 

และการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม 
5. ก าหนดให้ปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามท่ีกลุ่มบริษทัก าหนด 
6. ให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังาน รวมทั้งสร้างความตระหนกัให้แก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
7. ด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
8. สนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม อาทิ กิจกรรมดา้นการลดการใช ้และน ากลบัมาใชใ้หม่ 

• แนวทางปฏิบัติเร่ืองการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่พนักงาน 
1. ก่อนเร่ิมงานจะให้การอบรมและความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั และช้ีบ่งจุดอนัตรายของแต่ละแผนกเพ่ือให้พนกังานระวงัขณะปฏิบติังาน 
2. มีการประเมินสภาพหนา้งานเพื่อหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสมให้พนกังานสวมใส่ 
3. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานขึ้ นมา เพ่ือบริหารและด าเนินงาน 

ดา้นความปลอดภยัตามแผนงานความปลอดภยัประจ าปี 
4. มีการตรวจประเมินดา้นความปลอดภยั พร้อมหามาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
5. จดัเตรียมและจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัระงบัอคัคีภยั เพ่ือความปลอดภยัของพนักงาน และเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัทรัพยสิ์น

กรณีเกิดไฟไหม ้และมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการดบัเพลิงและซอ้มแผนหนีไฟ 
6. มีกิจกรรม Safety talk ก่อนเร่ิมงานแต่ละแผนก 
7. มีการจดัน ้าด่ืมท่ีถูกสุขลกัษณะให้พนกังานเพียงพอต่อความตอ้งการ 
8. มีการจดัห้องน ้าท่ีถูกสุขลกัษณะให้พนกังานเพียงพอต่อความตอ้งการ 
9. มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบัพนกังาน เพื่อเฝ้าระวงักรณีพบผูผ้ิดปกติ 
10. มีการแต่งตั้งหน่วยงานความปลอดภยัในสถานประกอบการ ซ่ึงมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

10.1 วางแผนการด าเนินงานส าหรับการขจดัความเส่ียงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
10.2 จดัท าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุ อุบติัภยั และควบคุมความเส่ียงภายในสถานประกอบกิจการ 
10.3 จดัท าคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานไวใ้นสถานประกอบกิจการเพ่ือให้ลูกจ้าง  หรือผูท่ี้เก่ียวข้องได้ใช้

ประโยชน์ 
10.4 ก าหนดชนิดของอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับลกัษณะความเส่ียงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจดัให้

ลูกจา้งหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสวมใส่ขณะปฏิบติังาน 
10.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานประกอบกิจการเพ่ือให้ลูกจา้งปลอดจากเหตุ 

อนัจะท าให้เกิดอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน รวมทั้งดา้นการควบคุมและป้องกนัอคัคีภยัและอุบติัภยัร้ายแรงดว้ย 
10.6 จดัอบรมเก่ียวกบัความรู้พ้ืนฐานและขอ้ปฏิบติัเก่ียวกับความปลอดภยัในการท างานแก่ลูกจ้างท่ีเขา้ท างานใหม่ ก่อนให้ปฏิบติังาน 

รวมทั้งลูกจา้งซ่ึงตอ้งท างานท่ีมีความแตกต่างไปจากงานเดิมท่ีเคยปฏิบติั 
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10.7 ประสานการด าเนินงานความปลอดภัยในการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้ง
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.8 ตรวจประเมินระบบความปลอดภยัในการท างานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 
10.9 รวบรวมผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานทุกระดับ และติดตามผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย  

ในการท างานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้ งรายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการ 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มการท างานทราบทุกสามเดือน 

10.10  ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในการท างานอ่ืนท่ีนายจา้งมอบหมาย 

• วิธีดูแลและมาตรการป้องกัน กรณีเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ  
1. จดัห้องพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีประจ าห้องพยาบาลพร้อมยาและเวชภณัฑ์ 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 พร้อมจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส านักงานประกันสังคม 

พร้อมดูแลตลอดการรักษา เช่น จดัรถน าส่งกรณีท่ีหมอนดัทั้งในงานและนอกงาน พร้อมมีของเย่ียมไขท้ั้งขณะพกัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลหรือท่ีบา้น 
4. ติดตาม สอบสวน และรายงานอุบติัเหตุ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขไม่ให้เกิดซ ้า 

 
• ห้องพยาบาลประจ าสถานประกอบกิจการ 

      
• สถิติการเกิดอุบัติเหตุ/ การเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ และอัตราการหยุดงาน 

ในปี 2563 การเกิดอุบติัเหตุ/ การเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุ และการเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุถึงขั้นตอ้งหยุดพกัรักษาตวันั้นมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุน้อยลงจากปี 2562 
อย่างไรก็ตาม ไดห้าสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ และให้ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ ้ า รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานปฎิบัติตามกฏ
ระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอยา่งเคร่งครัด และจดักิจกรรมอบรมท่ีให้ความรู้และการปฏิบติัจริงแก่พนกังานในดา้นความปลอดภยั
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น  บริษัทยงัได้จ ัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน ด าเนินกิจกรรม 
ดา้นความปลอดภยั ซ่ึงไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจความปลอดภยัในการท างานร่วมกนัเป็นประจ า  

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ/ การเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ และอัตราการหยุดงาน 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 อัตราร้อยละ (%) 
 

กรณีการเกิดอุบติัเหตุ/ การเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุ (จ านวนคร้ัง/ปี) 14 5 ลดลง 35.00 % 
 

การหยดุงาน ( จ านวนวนั/ปี) 138 28 ลดลง 14.50 % 
 

  
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างาน  มีการประชุมทุกเดือนและลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจความปลอดภัย 

ในการท างานร่วมกนัเป็นประจ า 
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• กิจกรรมด้านความปลอดภัยประจ าปี 2563 
บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือจดัให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานทั้งทางทฤษฎี 
และปฏิบติั ดงัน้ี 

หลักสูตรปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  
เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 พนกังานเขา้ร่วมอบรมจ านวน 75 คน สถานท่ีอบรม ณ ห้องโรงเรียนเกษตรกร โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลบุรีรัมยร์าม 

 

หลักสูตรการท างานในที่อับอากาศ 
อบรมเมื่อวนัท่ี  9-10 กนัยายน 2563 (บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั, บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั, บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั และบริษทั 

โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์ จ ากดั) พนักงานเขา้ร่วมอบรมจ านวน 30 คน สถานท่ีอบรม ณ ห้องอบรมฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ โดยทีมงานบริษทั เอน็เอสเอ โซลูชัน่
จ ากดั เป็นวิทยากร 

 

หลักสูตรการท างานเก่ียวกับป้ันจั่น 4 ผู้ 
อบรมเมื่อวนัท่ี  28-29 สิงหาคม 2563 ให้กบัพนักงานบริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั จ านวน 30 คน เพ่ือเพ่ิมความรู้ดา้นความปลอดภยัและ

กฎหมายในการท างานเก่ียวกบัป้ันจัน่ให้กบัพนักงานไดท้ราบและน าไปใชก้ับงาน สถานท่ีอบรม ณ ห้องอบรมฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ โดยทีมงานบริษทั  
เอน็เอสเอ โซลูชัน่จ ากดั เป็นวิทยากร 

 
 

 

 

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจ าปี 2563 
อบรมให้กับบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด เมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 จ านวน 60 คน  

โดยวิทยากรจากหน่วยฝึก บริษทั เอ็นอาร์ไฟร์ เทรนน่ิง จ ากดั และบริษทัในกลุ่มโรงไฟฟ้า เมื่อวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 จ านวน 60 คน, บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ 
จ ากดั อบรมในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 สถานท่ีอบรม ณ บริเวณลานกิจกรรม และห้องอบรมของแต่ละบริษทั 
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กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย 2563 (วันที่ 14 ธันวาคม 2563) 
 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ได้จดักิจกรรมเพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน เพื่อลด  
การสูญเสีย โดยจดัรูปแบบกิจกรรมท่ีให้ทั้งสาระและความสนุกสนาน ตลอดจนการให้รางวลักบัแผนกท่ีไม่มีอุบติัเหตุเกิดขึ้น และมอบรางวลัแผนกดีเด่น 
หัวหน้าส่วนดีเด่น หัวหน้าแผนกดีเด่น เร่ืองการสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลดีเด่น โดยไดเ้ชิญแต่ละหน่วยงานเพ่ือเขา้ร่วมจดับูทให้
ความรู้กับพนักงานในเร่ืองต่าง ๆ อาทิ ส านักงานประกันสังคม โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลเอกชน ส านักงานสาธารณสุขคูเมือง ตวัแทนจ าหน่าย
อุปกรณ์ดบัเพลิง และตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ PPE เป็นตน้ 

       

การตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2563 
 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ ได้จดับริการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 2-3 พฤศจิกายน 2563  
เพื่อสนบัสนุนเร่ืองสุขภาพของพนกังาน และให้พนกังานมีความตระหนกัและดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  
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การทดสอบเครนชนิดอยู่กับที่ประจ าปี 2563 และการอบรมการท างานเกี่ยวกับป้ันจั่น 

  
       
 
 

 

การจัดอบรมหลักสูตรเก่ียวกับไฟฟ้า ประจ าปี 2563 

 

การจัดกิจกรรม Safety Talk (สนทนาความปลอดภัย) ประจ าปี 2563 
 กิจกรรมสนทนาความปลอดภัยในการท างานจดัขึ้ นเพ่ือให้พนักงานและผูรั้บเหมาท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของกลุ่มบริษัทได้หารือและท า 
ความเขา้ใจในเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  (PPE) ท่ีมีความจ าเป็นต่อการท างานซ่ึงพนักงาน 
หรือผูรั้บเหมาทุกคนตอ้งใช ้และกิจกรรมน้ียงัช่วยให้ทุกคนตระหนกัถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นและความปลอดภยัท่ีตอ้งช่วยกนัดูแลและระมดัระวงั 

 

การตรวจสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ (แสงสว่าง เสียง ความร้อน และฝุ่น) ประจ าปี 2563 
 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ ได้จดัให้มีการตรวจสภาพแวดลอ้มในสถานประกอบการทั้งเร่ืองแสงสว่าง, ฝุ่ น,  
ความร้อน และเสียง ตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของบริษทัท่ีมีความเส่ียงต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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รางวัลสาขาสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

 บริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ได้รับรางวลัสาขาสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ระดบัจงัหวดั จากกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2559-2562  

     

8.4  การพัฒนาบุคลากร 

 การพฒันาบุคลากรเป็นหน่ึงในเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ดงันั้น บริษทั น ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ จึงไดก้ าหนด “นโยบายการพฒันาบุคลากร” ซ่ึงรวบรวมอยูใ่น “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” 
ทั้งน้ี ไดป้ระกาศและน าใชน้โยบายดงักล่าวในปี 2560 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป็นประจ าทุกปี โดยรายละเอียด “นโยบายการพัฒนาบุคลากร” ปรากฏใน
ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 1. นโยบาย ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ในส่วนเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ของรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูล 
(แบบ 56-1) เล่มน้ี และสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 แนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

• การอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ในแต่ละปีทุกแผนกจะมีงบประมาณส าหรับการอบรมภายนอกของพนักงาน เพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งมีการจัดอบรม 
ภายในบริษทั ซ่ึงจดัโดยบริษทัเอง หรือการเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมาเป็นวิทยากร  

• การร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือพัฒนาพนักงาน  
อาทิ การร่วมมือกับศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานในการฝึกอบรมพนักงาน หากพนักงานผ่านมาตรฐานของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน จะได้รับ 
การปรับอตัราเงินเดือนตามอตัราขั้นต ่าท่ีกรมพฒันาฝีมือแรงงานก าหนด  

• การให้ทุนศึกษาต่อ  
บริษทัให้ทุนศึกษาต่อส าหรับพนักงานในระดบัอุดมศึกษาและบณัฑิตศึกษา ซ่ึงมีเง่ือนไขให้พนกังานน าความรู้กลบัมาท างานให้กบับริษทั 
เพื่อเป็นการใชทุ้นคืน 

การอบรม ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบนั บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ไดจ้ดัท าแผนอบรมตามหลกัการบริหารด้านคุณภาพ 
ISO 9001: 2015 เป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพฒันาบุคลากร ซ่ึงครอบคลุมทั้งด้านส านักงาน โรงงาน ฝ่ายไร่ และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนจดัท า Training courses ภายในองค์กร โดยจัดให้มีการพฒันาในกลุ่มพนักงาน ระดับกลุ่มบริหาร กลุ่มจดัการ และกลุ่มปฏิบัติการ จัดท า
หลกัสูตรการอบรม ทั้งดา้นการผลิต การบ ารุงรักษา การให้ความรู้ดา้นเทคโนโลยีเก่ียวกับอุตสาหกรรมน ้ าตาล และธุรกิจพลงังานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หัวใจส าคญัของ
การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรคือ การติดตามและวดัผลความรู้ท่ีได้รับ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีแนวทางพฒันาบนหลกัการ 10/20/70  
ซ่ึงเช่ือมโยงกับระบบการบริหารสายอาชีพ กล่าวคือ ได้รับความรู้และทกัษะจากการอบรม ร้อยละ 10 จากนั้นผูบ้งัคบับญัชาให้ค าแนะน า/สอนงาน อีกร้อยละ 20  
และร้อยละ 70 ตอ้งน าความรู้และทกัษะท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีรับผิดชอบดว้ยตนเอง หรือแลกเปลี่ยนความรู้และทกัษะใหม่กบัผูอ่ื้น  

แนวทางการพัฒนาองค์กร บริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ด าเนินงานและยกระดับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง 
ในการส่งเสริมพนักงาน โดยจดัให้มีการอบรมและสัมมนา รวมทั้งสนับสนุนและให้เขา้ร่วมศึกษาและดูงานในองค์กรชั้นน าในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  
ดงัขอ้มูลสรุปจ านวนชัว่โมงในการพฒันาส าหรับบุคลากรในบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ และหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองท่ียกระดบั
และพฒันาความรู้ ความสามารถให้กบับุคลากรในบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ  
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จ านวนช่ัวโมงในการพัฒนาส าหรับบุคลากรต่อคน/ปี (ปี 2563) 

 

สรุปประเภทหลักสูตรการอบรม จ านวนผู้อบรมและช่ัวโมงการอบรมของพนักงาน 
บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ปี 2563 

หลักสูตร จ านวน 
ผู้อบรม 

จ านวนช่ัวโมง 
การฝึกอบรม 

จ านวนช่ัวโมงรวม 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 131 6 786 
ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 268 70 2,430 
ดา้นการควบคุมคุณภาพ 593 90 3,768 
ดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม/กฎหมาย/ การต่อตา้นคอร์รัปชนั 382 33 1,660 
ดา้นการพฒันาทกัษะและความรู้ในการท างาน/ ความเป็นผูน้ า/ ทกัษะ 
การส่ือสาร และอื่น ๆ 

652 288 18,372 

รวม 2,026 487 27,016 

ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ปี 2563 
ระดับบริหาร อาทิ 

• Financial Model 2-Feasibility Study 
• การบญัชีและการวางแผนภาษีท่ีถูกตอ้งส าหรับธุรกิจทัว่ไป  
• ผลประโยชน์พนกังาน   
• สุดยอดกูรูทางการเงินผูบ้ริหารกองทุนมูลค่า 9.5 หมื่นลา้นบาท 
• ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
• กลยทุธ์ส าคญั การวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร (27 กลยทุธ์การวิเคราะห์งบการเงิน) 
• เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนค าอธิบายงบการเงินเพื่อน าเสนอรายงานประจ าปี (Annual Report) 
• การเงินส าหรับผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Finance) 

ระดับบังคับบัญชา อาทิ 

• GHPS&HACCP System Draft Revision 5-2020 
• ประเมินราคาทรัพยสิ์นภาคสนาม 
• เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร  
• การจดัการสัตวพ์าหะ 

BRR BSF BEC BPC BPP KBF SEW

ชั่วโมง:คน 3.42 51.05 11.90 12.00 9.52 6.96 33.24
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ระดับปฏิบัติการ อาทิ 

• ความตอ้งการธาตุอาหารของออ้ย 
• อาหารฮาลาล ตามบญัญติัศาสนาอิสลาม 
• ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัป้ันจัน่ทั้ง 4 ผู ้
• หลกัการและการใชง้านเคร่ืองมือวดั 
• การเช่ือมโลหะ 
• การใชง้านอยา่งถูกวิธีและการ PM เคร่ืองวดัความช้ืน pH meter 
• การใชธ้าตุอาหารออ้ย เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
• การเช่ือมทิก เหลก็แผน่บาง 
• ความปลอดภยัในการท างานในท่ีอบัอากาศส าหรับ 4 ผู ้
• การจดัท าระบบเอกสารบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 
• Introduce & Awareness For ISO 9001:2015 
• ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 
• ISO 9001:2015 Internal Quality Audit 
• การบริหารความเส่ียงส าหรับ ISO 9001:2015 วิเคราะห์ Risk และบริบทองคก์ร 

กิจกรรมในปี 2563 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ได้จดัท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน  
จากวิกฤต Covid-19 โดย จดัระบบการพฒันา ให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารและพนักงาน ร่วมถึงกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นระบบ ทั้งการส่ือสาร การลงพ้ืนท่ี 
เชิงรุก สร้างความเขา้ใจ และจดักิจกรรมรณรงคก์ารป้องกนั การแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ือง ตลอดทั้งปี 2563 จวบจนปัจจุบนั 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนพฒันาบุคลากรในปี 2563 มุ่งเน้นการพฒันาระบบงานคุณภาพ ตามระบบ ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, GMP, HACCP การจดัการ

สัตวพ์าหะ และระบบความปลอดภยั รวมถึงหลกัสูตรตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย อาทิ หลกัสูตรการดบัเพลิงขั้นตน้ การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล  
การควบคุมหม้อไอน ้ า และหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามยั ตลอดจนการพฒันาแบบ GDP (Group Development Plan) และนโยบายองค์กร  
และมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในการท างาน ทั้งการปลูกจิตส านึกรักองค์กร การบริหารความเส่ียง จริยธรรม ธรรมาภิบาล หลกัสูตรพฒันาทกัษะ 
การท างานตามแต่ละสายงานตามความจ าเป็น และการจดัอบรมทั้งภายในองคก์ร และการอบรมกบัสถาบนัภายนอก  

8.5 สิทธิมนุษยนและแรงงาน 

 บริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในฐานะภาคเอกชนของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน 
การขบัเคลื่อนการไม่สนับสนุนการใชแ้รงงานเด็ก อีกทั้งยงัได้ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดในดา้นมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) รวมทั้งขอ้ก าหนด 
ตามมาตรฐานของคู่ค้า/ลูกค้า โดยได้ปรับมาตรฐานด้านแรงงานให้สูงขึ้นเพ่ือสอดรับกับระบบการรับรองมาตรฐานแรงงานท่ียอมรับในระดับสากล  
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และดว้ยการให้ความส าคญัและค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน จึงได้ร่างนโยบายท่ีเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว ในปี 2559 และบรรจุในคู่มือการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนไดท้บทวนเป็นประจ าทุกปี โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิมนุษยนและแรงงาน ดงัน้ี 

 นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน   
• การเคารพสิทธิมนุษยชน 

1.   กลุ่มบริษทัไม่สนบัสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประการ รวมทั้งให้ความส าคญัและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
2.   ปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกันและกนั โดยไม่แบ่งแยก เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว 

การศึกษา สถานะทางสังคม ลกัษณะทางกายภาพ หรือเร่ืองอ่ืนใด   
3.   พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีละเมิดหรือคุกคามบุคคลอ่ืน ทั้งทางวาจาหรือการกระท าและพึงหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีละเมิด

สิทธิมนุษยชน 
4.   ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั เพื่อป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากพบเห็นการกระท าท่ีละเมิด หรืออาจละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ให้รายงานแก่ผูบ้งัคบับญัชา 
5.   กลุ่มบริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หากมีความจ าเป็นในการเปิดเผยสู่สาธารณะ จะต้องได้รับความยินยอมจากพนักงาน 

ผูน้ั้นก่อน เวน้แต่กระท าการตามขอ้บงัคบับริษทั หรือกฎหมาย 

• ด้านแรงงาน   
1. ปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม  
2. ไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัดา้นการจา้งงานอย่างเท่าเทียม ทั้งกระบวนการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน สวสัดิการเวลาท างาน วนัหยุด 

การมอบหมายงาน การฝึกอบรม และการประเมินผลงาน เป็นตน้ 
3. ไม่ใชแ้รงงานเด็ก แรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย หรือแรงงานจากการคา้มนุษย ์  
4. ห้ามมิให้ลงโทษพนกังานท่ีเป็นการทารุณทางร่างกายหรือจิตใจ อาทิ การคุกคามข่มขู่ การกกัขงัหน่วงเหน่ียว หรือการใชค้วามรุนแรงอ่ืนใด 
5. มีกระบวนการสอบสวนความผิดพนกังานอย่างถูกตอ้ง และเป็นขั้นตอนชดัเจนก่อนเลิกจา้งพนกังาน เพ่ือให้ทุกคนไดรั้บความเป็นธรรมสูงสุด 
6. ในการว่าจ้างบริษัทผูรั้บเหมามาด าเนินการใด ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะบริษัทท่ีสามารถปฏิบัติถูกตอ้งตาม

กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ท่านั้น และจะหลีกเลี่ยงการว่าจา้งบริษทัรับเหมาใด ๆ ท่ีมีประวติักระท าผิดกฎหมาย
แรงงาน กฎหมายอ่ืน ๆ หรือเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชนั 

 กิจกรรมในปี 2563 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ให้ความส าคญัในดา้นแรงงาน โดยค านึงถึงหลกันโยบายการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและดา้นแรงงาน ทั้งความถูกตอ้งและเป็นธรรมแก่พนักงาน และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม อาทิ การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยรักษาและไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคค ซ่ึงจะตอ้งได้รับความยินยอมก่อน และหรือการปฏิบติัตามนโยบายการป้องกัน  
การทุจริตคอร์ปชนั โดยบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ มีระบบจดัการ ทั้งให้ความรู้ ความเขา้ใจ กระบวนการส่ือสาร ให้เกิดเป็น
แนวปฏิบติัท่ีชดัเจน ตลอดทั้งปี 2563 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ไม่มีการจา้งแรงงาน ท่ีผิดกฎหมาย และไม่พบขอ้ร้องเรียน 
ดา้นการทุจริตคอร์ปชนั 

การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย 

 ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ มุ่งมัน่และรณรงค์ต่อตา้นการใช้แรงงานเด็กในไร่ออ้ย  
โดยไดล้งนามขอ้ตกลงความร่วมมือการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานท่ีถูกบงัคบั ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐจงัหวดับุรีรัมย ์และสมาคม
ชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อว ันที่  18 มีนาคม 2559 เพื่อร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกร 
สังคม และทุกภาคส่วนเห็นถึงปัญหาและร่วมกันหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขอย่างจริงจงัต่อไป โดยบริษทัไดท้ ากิจกรรมลงพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมการปลูกออ้ย 
ของบริษัท เพ่ือรณรงค์การต่อตา้นแรงงานเด็ก พร้อมติดป้ายรณรงค์ทั้ งในเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยและบริเวณรอบโรงงาน อีกทั้งร่วมกับส านักงาน
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดับุรีรัมย ์ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลปัญหาการใชแ้รงงานเด็กในไร่ออ้ยท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัสถานประกอบการ  

 ทั้งน้ี บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ ได้รณรงค์ต่อตา้นการใช้แรงงานเด็กอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว  
โดยได้ขอความร่วมมือและสร้างขอ้ตกลงกับชาวไร่ออ้ย  ซ่ึงมีสมาคมชาวไร่ออ้ยเป็นตวักลางในการดูแลและควบคุมชาวไร่ออ้ยในเร่ืองดังกล่าว อีกทั้ง  
ไดส่ื้อสารโดยการติดป้ายรณรงคต์่อตา้นการใชแ้รงงานเด็กตามเขตส่งเสริมการปลูกออ้ย ซ่ึงเป็นหน่วยงานของกลุ่มบริษทั ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลและประสานงาน 
ตลอดจนให้ขอ้มูลแก่ชาวไร่ออ้ย และเมื่อมีการฝึกอบรมในหัวขอ้ต่าง ๆ ยงัไดส้อดแทรกเร่ืองการไม่ใชแ้รงงานเด็กในการอบรม รวมทั้งรณรงคผ์่านการท า
กิจกรรมร่วมกบัโรงเรียนภายในเขตส่งเสริมการปลูกออ้ย เช่น โครงการคืนความรู้สู่เยาวชน โครงการเกษตรอินทรียบ์ูรณาการเพ่ืออาหารกลางวนั โครงการ
นกัธุรกิจนอ้ย การสนบัสนุนการศึกษาต่าง ๆ และส านกัมวลชนสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์รไดบ้รรจุเร่ืองน้ีไวใ้นแผนปฏิบติังานประจ าปีอีกดว้ย 
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นอกจากนั้น บริษทัยงัไดติ้ดตามการปฏิบติัตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลในประเด็นการใชแ้รงงานเด็กในไร่ออ้ย ร่วมกบัส านักงาน
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดับุรีรัมย ์และไดพ้ยายามขบัเคลื่อนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ เพ่ือกระจายความรู้ไปสู่สถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษา และมอบความรู้ให้แก่เยาวชนและนกัเรียนในทอ้งถิ่นไดม้ีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักและให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
(“กลุ่มบริษทั”) ตามหลกัธรรมาภิบาล อยา่งโปร่งใส และเป็นธรรม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูถ้ือหุ้น นักลงทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : 
“CG Code”) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี 
ในฐานะผูน้ า (Governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัมีกระบวนการทบทวนการน า CG 
Code ไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจ 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 (เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564) ไดม้ีมติอนุมติัทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ 
ท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 5 (“คู่มือ CG”) ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทั www.buriramsugar.com และแจ้งทางอีเมล
ของบริษทัเพ่ือให้พนักงาน ผูถ้ือหุ้น ผูม้ีส่วนได้เสีย และสาธารณชนเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวกและเท่าเทียมกนั โดยการทบทวนดังกล่าว ยึดหลกั
ปฏิบติัตาม CG Code ปี 2560 ซ่ึงครอบคลุมหลกัการส าคญัของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีทั้ง 8 ขอ้ และไดเ้พ่ิมเติมในด้านการต่อตา้นคอร์รัปชัน 
โดยแบ่งการจดัหมวดหมู่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็น 5 ขอ้ ดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น 
2. การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
3. บทบาทต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ส าหรับรายละเอียดหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมของแต่ละหมวด สามารถอ่านไดใ้น “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” 
ในเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี การด าเนินงานของบริษทัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในปี 2563 มีดงัน้ี  

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) ตระหนักและให้ความส าคญักบัสิทธิพ้ืนฐานของผูถ้ือหุ้น 
ได้แก่ การซ้ือขายหรือโอนหลกัทรัพย ์การได้รับขอ้มูลของบริษัทและบริษทัย่อยอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือการใช้สิทธิออกเสียง 
ในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั เป็นตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษา
สิทธิของผูถ้ือหุ้น รวมถึงส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุ้น โดยในปี 2563 ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

• บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการประชุมผูถ้ือหุ้น โดยจดัสถานท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางของผูถ้ือหุ้น ทั้งน้ี บริษทัได้
จดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร บริษทั 
น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (ส านักงานใหญ่) เลขท่ี 237 หมู่ 2 บา้นสาวเอ ้ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์31190 และส าหรับ 
ผูถ้ือหุ้นท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีส านักงานกรุงเทพฯ บริษัทได้จดับริการรถตูรั้บ-ส่ง กรุงเทพฯ-บุรีรัมย ์โดยจอดรับ-ส่ง ด้านหน้าอาคาร 
พญาไทพลาซ่า จ านวน 2 คนั เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผูถ้ือหุ้นท่ีสนใจเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงมีผูถ้ือหุ้นเดินทางไปร่วมประชุม 
จากกรุงเทพฯ ประมาณ 8 ราย และด้วยบริษทัมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดของ Covid-19 และ 
ความปลอดภยัของผูถ้ือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม จึงจดัให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั 
ผูถ้ือหุ้นไดรั้บชม แมจ้ะไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผา่นช่องทาง Facebook Live ของฝ่ายมวลชนสัมพนัธ์ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ ากดั (มหาชน) หรือ CSR BRR 

• บริษทัได้จดัท าปฎิทินการประชุมประจ าปีล่วงหน้าก่อนการประชุมในปีถดัไป โดยได้ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นไวล้่วงหน้าแลว้ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัได้รับทราบ และแจ้งมติคณะกรรมการบริษทัซ่ึงก าหนดวนัจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563  
ให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 55 วนั ซ่ึงจะท าให้ผูถ้ือหุ้นสามารถวางแผนและจดัสรรเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้
โดยแจ้งผูถ้ือหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SETLink) และบน
เว็บไซต์ของบริษัท www.buriramsugar.com รวมทั้งแจ้งการก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
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2563 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ตลอดจนวนัก าหนดจ่ายเงินปันผล ซ่ึงการแจ้งข่าวดังกล่าวเป็นวนัเดียวกับท่ี  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั (เน่ืองดว้ยสถานการณ์ COVID-19 จึงตอ้งเลื่อนประชุมเป็นวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563) 

• ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีได้จดัส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2563 บริษทัได้ให้นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ (ณ วนัประชุมสามัญ 
ผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น) และรศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการธรรมาภิบาล  
(ณ วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น) เป็นผูรั้บมอบฉันทะ ทั้งน้ี ไดร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการคนดงักล่าว 
อาทิ ช่ือ-นามสกุล อายุ ท่ีอยู่ ประวติัการท างานและการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น วาระด ารงต าแหน่ง การไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้าม และการมี/
ไม่มีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 

• ประธานกรรมการบริษัทจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีวาระ 
เพ่ือพิจารณาจ านวน 8 วาระ และวาระเพ่ือทราบ จ านวน 1 วาระ โดยใชเ้วลาในการประชุมประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.45 น. และ
ด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดยระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
และซักถามอย่างทัว่ถึง ซ่ึงกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถซักถามในเร่ือง 
ท่ีเก่ียวขอ้งได ้โดยระหว่างการประชุม หากมีค าถามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาวาระนั้น ๆ ประธานท่ีประชุม จะขอให้น าไปถาม
หรือตอบขอ้ซกัถามในวาระเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถใชเ้วลาพิจารณาแต่ละวาระไดอ้ย่างเพียงพอ และไม่เป็นการรบกวนเวลาหรือ
กระทบสิทธ์ิของผูถ้ือหุ้นท่านอ่ืน  

• ก่อนเร่ิมการประชุมผูถ้ือหุ้น บริษทัจะช้ีแจงวิธีการใชสิ้ทธิลงคะแนนและนับคะแนนตามท่ีระบุไวอ้ย่างชดัเจนในขอ้บงัคบับริษทั  
การลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ือหุ้น ก าหนดให้ใช้บัตรยืนยนัการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท  
เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถลงมติเลือกกรรมการบริษัทได้เป็นรายบุคคล บริษทัจึงได้ก าหนดให้ ใช้บัตรลงคะแนนแยกกันเพ่ือเลือก
กรรมการบริษทัแต่ละคน รวมทั้งน าระบบบาร์โคด้ (Barcode) มาใช้ในการนับคะแนนเสียงเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว และโปร่งใส 
รวมทั้ งจัดให้มีผู ้สอบบัญชีของบริษัทและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอกเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง  
และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้ งคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย  
ในทุกวาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง นอกจากนั้น ยงัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม 
สามารถเสนอให้ตนเองท าหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงได้อีกด้วย โดยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 
2563 มีนางสาวจรัญญา บรรเทิง ผูถ้ือหุ้นมาดว้ยตนเอง ประสงคเ์ป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และมีผูส้อบบญัชีของบริษทั
คือ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เขา้ร่วมประชุม และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษทั ลีกลั แอดไวซอร่ี 
เคาน์ซิล จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจการประชุม (Inspector) ให้ด าเนินการไดอ้ย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้ 

• เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นให้ผูถ้ือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนรับทราบโดยเท่าทียมกันผ่านระบบข่าว (SETLink) ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และบนเว็บไซต์ของบริษทั ก่อนเวลา 09.00 น. ของวนัท าการถดัไป นับแต่วนัประชุม อย่างไรก็ตาม ในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้น ปี 2563 ท่ีผา่นมา บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมให้ผูถ้ือหุ้นทราบในวนัเดียวกนักบัวนัประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นไดรั้บทราบ
มติท่ีประชุมได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ งจัดท าบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุม 
ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม เพ่ือให้ผูถ้ือหุ้นสามารถตรวจสอบได ้พร้อมทั้งน าส่งให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงานก.ล.ต.”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา 
ท่ีกฎหมายก าหนด  

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผูถ้ือหุ้นอย่างครบถว้น ถูกต้อง และสม ่าเสมอ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และส านักงานก.ล.ต. อยู่เสมอ โดยในปี 2563 บริษทัได้แจง้ข่าวการก าหนดวนัประชุมผูถ้ือหุ้น การจ่ายปันผล และเร่ืองตาม
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ที่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด และตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อาทิเช่น การท ารายการเก่ียงโยงกับ
บุคคลเก่ียวโยง การลงทุนในโครงการต่าง  ๆและการเพ่ิมทุนของบริษทัย่อย เป็นตน้ 

• นอกจากนั้น ผูถ้ือหุ้นทุกรายของบริษัทสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของควบคุมการท างานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริษัท  
ซ่ึงผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการบริษัท 
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ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นไดเ้ป็นประจ าทุกปี โดยตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 14 (1) ก าหนดให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง นอกจากนั้น ยงัมี
สิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัอีกดว้ย 

• บริษทัส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีพึงไดรั้บ อาทิเช่น การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกนั การเปิดโอกาส
ให้น าเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้ง
ค าถามและขอ้เสนอแนะล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัประจ าปี โดยจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการในการน าเสนอวาระและ
ช่ือบุคคลล่วงหนา้ในเวบ็ไซต์ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือให้ 
ผูถ้ือหุ้นมีเวลาท่ีเพียงพอในการพิจารณาและด าเนินการเร่ืองดังกล่าว และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อน
น าเสนอแก่ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นต่อไป โดยในปี 2563 ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดช่ือบุคคลเขา้รับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และเสนอค าถาม
และข้อเสนอแนะล่วงหน้า แต่มีการเสนอวาระการประชุมเร่ืองการขอให้บริษัทซ้ือหุ้นคืน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถบรรจุวาระน้ีใน 
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 และท าตามท่ีผูถ้ือหุ้นร้องขอได ้เน่ืองจากบริษทัมีคุณสมบติัไม่ครบตามหลักเกณฑ์การซ้ือหุ้นคืน 
ตามมาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบ ขอ้ 6 (1) แห่งกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ว่าด้วยการซ้ือหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน และการตัดหุ้นท่ีซ้ือคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 เน่ืองจากบริษัทไม่มีสภาพคล่องส่วนเกิน  
โดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีภายใน 6 เดือนขา้งหน้า หากซ้ือหุ้นคืนแลว้นั้นจะกระทบการช าระหน้ีของบริษทั ทั้งน้ี ไดแ้จง้
ให้คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นรับทราบแลว้   

• ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ือหุ้น เ พ่ือให้ท่ีประชุมร่วมกนัตัดสินใจให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือผู ้บ ริหารได้ตอบข ้อสงสัยหรืออธิบายเพิ่ม เติม  อาทิ เช่น  การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการ 
ชุดย่อยทุกรูปแบบ วาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยจะแจง้นโยบายการจ่ายปันผล อตัราปันผลท่ีเสนอจ่ายเปรียบเทียบการจ่าย 
ปันผลกับปีท่ีผ่านมา เหตุผลและข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั วาระการเลือกกรรมการบริษทั ท่ีสามารถเลือกกรรมการบริษัท 
เป็นรายบุคคลและพิจารณาคุณสมบัติ การศึกษา การอบรม การด ารงต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท จ านวนและ
รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนอ่ืน บริษทัจ ากดั หรือองคก์รอ่ืน ๆ หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการสรรหา ประเภทกรรมการบริษัทท่ีเสนอ เช่น เป็นกรรมการบริษัท หรือเป็นกรรมการอิสระ การไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม  
ในกรณีท่ีเสนอช่ือกรรมการบริษทัเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ จะให้ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และวนั เดือน ปี  
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง รวมถึงจ านวนระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั วาระก าหนดค่าตอบแทน จะน าเสนอหลกัเกณฑ์การ
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละต าแหน่ง ส่วนวาระการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี จะน าเสนอรายช่ือผูส้อบบัญชีหลกัและผูส้อบบญัชีส ารองจ านวน 2 คน รวมเป็น 3 คน เพ่ือให้สามารถ 
ท าหน้าท่ีแทนกันได้ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีหลกัมีเหตุให้ไม่สามารถด าเนินงานตรวจสอบบญัชีให้บริษทัได ้โดยจะระบุความเห็น  
ในการท าหน้าท่ีของผูส้อบบัญชี และการไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
ตลอดจนเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปีท่ีน าเสนอและปีท่ีผ่านมา โดยแยกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอ่ืน ๆ  
(Non-Audit Fee) พร้อมทั้งค าอธิบายเหตุผลในกรณีท่ีค่าบริการสอบบัญชีเพ่ิมขึ้น เป็นต้น โดยในการประชุมผูถ้ือหุ้นบริษัทจะไม่มี 
การเพ่ิมวาระอ่ืนใดท่ีไม่ไดก้ าหนดไวล้่วงหน้าในหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นไดม้ีโอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระ
ก่อนตดัสินใจอยา่งเพียงพอ 

• นอกจากนั้น บริษทัได้อ านวยความสะดวกให้นักลงทุนสถาบันสามารถเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้นได้อีกด้วย โดยในวนัประชุม          
ผูถ้ือหุ้น บริษทัได้อ านวยความสะดวกให้ทั้งผูถ้ือหุ้นและนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยให้การต้อนรับและอ านวย 
ความสะดวก การจดัจุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ โดยลงทะเบียนดว้ยระบบบาร์โคด้ (Barcode) ซ่ึงสะดวกและรวดเร็ว 
ผูถ้ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที จนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ ทั้งน้ี 
บริษัทยงัได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ส าหรับการมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้น เพ่ืออ านวยความสะดวก และเพ่ือการจัดท าเอกสาร 
อย่างถูกตอ้ง อีกทั้งไม่มีการเรียกดูเอกสารเพื่อประกอบการเขา้ร่วมประชุมนอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยปกติ อาทิเช่น การขอดู
บตัรประชาชนตวัจริงของผูม้อบฉนัทะ (ของผูถ้ือหุ้น) ตลอดจนการจดัอาหารว่างเพื่อรับรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมอย่างเหมาะสม 

• ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการบริษทัทุกคนให้ความส าคญักับการประชุมผูถ้ือหุ้น โดยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน จาก 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.90 รวมทั้ งกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่  ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการตรวจสอบ , ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการบริหารความเส่ียง, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร, กรรมการธรรมาภิบาล, และ
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รวมทั้ งประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารและกรรมการผู ้จ ัดการ  คณะผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทั ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั เพ่ือการพบปะและตอบ
ค าถามผูถ้ือหุ้น  

• ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระภายนอกจากบริษทั ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากัด ซ่ึงบริษทัได้เชิญมาท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจการประชุม 
(Inspector) ในการประชุมผู ้ถือหุ้นเพ่ือท าหน้าท่ีดูแลให้การประชุมผู ้ถือหุ้นด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั การสังเกตและตรวจสอบเอกสารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วิธีการนับคะแนน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั
บริษทัหรือกฎหมายท่ีก าหนดไว ้มีหนา้ท่ีตรวจสอบผลการลงมติ การแสดงผลนับคะแนนให้ท่ีประชุมรับทราบ รวมทั้งการพิจารณาวาระ
ต่าง ๆ ให้ด าเนินไปอยา่งถูกตอ้ง 

• การพิจารณาวาระการประชุมได้ด าเนินไปตามล าดับวาระท่ีก าหนดไวต้ามหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้ผูถ้ือหุ้นสามารถพิจารณา  
ในวาระท่ีตนเองมีความประสงค์ได ้อย่างเช่นกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นอาจเขา้ร่วมประชุมหลงัจากด าเนินการประชุมไปแลว้ แต่จะเขา้ร่วม
ประชุมเฉพาะในช่วงเวลาท่ีพิจารณาวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง 

• ผูถ้ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดภ้ายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีก าลงัพิจารณา
และยงัไม่ไดล้งมติ 

• เพ่ือให้ผูถ้ือหุ้นมั่นใจว่าบริษทัมีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น 
ในบริษทัยอ่ยไวอ้ยา่งชดัเจนในเวบ็ไซตข์องบริษทั ในรายงานประจ าปี รวมทั้งแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1)  

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

กลุ่มบริษทัได้ก าหนดให้มีการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัทบทวน
นโยบายดงักล่าว เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 และการด าเนินงานในดา้นน้ีของบริษทัในปี 2563 มีดงัน้ี  

• เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายเดียวหรือรายหลายซ่ึงถือหุ้นขั้นต ่า 10,000 หุ้นขึ้นไป และถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองจนถึงวนัก าหนด
รายช่ือผูถ้ือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอวาระการประชุม
และช่ือกรรมการบริษทั รวมทั้งค าถามและขอ้เสนอแนะไดล้่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ซ่ึงจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา  
3 เดือน จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะกลัน่กรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กรณีบรรจุวาระในหนังสือเชิญประชุม จะระบุว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถ้ือหุ้น และ
หากคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรไม่บรรจุวาระของผูถ้ือหุ้นในหนงัสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษทัจะช้ีแจงเหตุผล
ให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นทราบ ทั้ งน้ี ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับ 
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งค าถามและขอ้เสนอแนะ บริษทัไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงักล่าวขา้งตน้
ทุกประการ เพ่ือให้สิทธิผูถ้ือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน แต่มีการเสนอวาระการประชุมเร่ืองการขอให้บริษทัซ้ือหุ้นคืน 
อยา่งไรก็ตาม ไม่สามารถบรรจุวาระน้ีในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 และท าตามท่ีผูถ้ือหุ้นร้องขอได ้เน่ืองจากบริษทัมีคุณสมบติั
ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การซ้ือหุ้นคืน ตามมาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบ ข้อ 6 (1)  
แห่งกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการว่าดว้ยการซ้ือหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน และการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนของบริษทั พ.ศ. 2544 
เน่ืองจากบริษทัไม่มีสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีภายใน 6 เดือนขา้งหน้า หากซ้ือหุ้นคืนแลว้นั้นจะ
กระทบการช าระหน้ีของบริษทั ทั้งน้ี ไดแ้จง้ให้คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นรับทราบแลว้ 

• บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นการล่วงหนา้ตามท่ีกฎหมายและ
ขอ้บงัคบับริษทัก าหนด ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าอย่างครบถว้นและเพียงพอ 
โดยได้ระบุวนั เวลา สถานท่ีประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงระบุวตัถุประสงค์ของวาระที่น าเสนอ 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และเอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ 
แบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทท่ีเก่ียวกับ 
การประชุมผูถ้ือหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน เอกสาร
ประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ และแผนท่ีท่ีจดัประชุม เป็นต้น นอกจากนั้น ได้ประกาศเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นผ่านทางหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 19-21 สิงหาคม 2563 ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั ตามขอ้บงัคบับริษทั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญ
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ประชุม พร้อมเอกสารประกอบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.buriramsugar.com ทั้ งฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2563 ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกับท่ีบริษทัมอบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาองักฤษกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหนา้ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 
ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น 

• ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ปี 2563 บริษทัไดพิ้จารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีก าหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงขอ้มูลส าคญั หรือ
เพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น เพ่ือให้ผูถ้ือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระ 
ก่อนการตดัสินใจ (ค าอธิบายเพ่ิมเติมในขอ้ 1 สิทธิของผูถ้ือหุ้น) 

• ส าหรับผูถ้ือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ให้ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายช่ือกรรมการอิสระดังกล่าวไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้น 
(ค าอธิบายเพ่ิมเติมในขอ้ 1 สิทธิของผูถ้ือหุ้น) 

• ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนใน 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติั และก าหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารทุกคนมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย และมี
หน้าท่ีจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษทั โดยแนวทางปฏิบติัและการรายงานเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฎในส่วน 
ท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 2.2 เร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั โดยในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทั 

• บริษทัได้ด าเนินการประสานงานเร่ืองเอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใช้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ีเป็น 
นกัลงทุนสถาบนัหรือผูถ้ือหุ้นต่างชาติ ซ่ึงไดแ้ต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้เอกสาร
เป็นไปอย่างเรียบร้อยและน ามาแสดงล่วงหน้าก่อนเปิดลงทะเบียน เพ่ือให้การลงทะเบียนในวนัประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว  

• จดัท าหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้น และรายงานประจ าปีเป็น 2 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั้งในวนัประชุมผูถ้ือหุ้น
ไดจ้ดัเตรียมพนักงานท่ีมีความรู้ด้านภาษาให้การตอ้นรับและแปลขอ้มูลระหว่างประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้นต่างชาติ (ถา้มี) ได้รับทราบ 
เขา้ใจ และออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั ท่ีจดัให้มีบตัรลงคะแนนแยกการเลือกตั้ง
กรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล การใช้ระบบบาร์โคด้ (Barcode) ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การบนัทึกและแสดงผลการนับ
คะแนน การจดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนและประกาศผล
การลงมติในแต่ละวาระ การให้สิทธิผูถ้ือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั โดย 1 หุ้น มี 1 เสียง (ค าอธิบายเพ่ิมเติม และการด าเนินงาน
ในดา้นดงักล่าวเมื่อปี 2563 ของบริษทั สามารถดูขอ้มูลไดใ้นขอ้ 1 สิทธิของผูถ้ือหุ้น) 

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันพุธที ่26 สิงหาคม 2563 

วาระที่ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 

1 548,689,730 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

3 548,689,730 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

4 548,689,730 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

5.1 548,284,610 100.0000 0 0.0000 120 0.0000 0 0.0000 

5.2 548,689,730 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

5.3 548,689,730 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

5.4 515,800,610 100.0000 0 0.0000 120 0.0000 0 0.0000 

6 548,688,730 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002 0 0.0000 

http://www.buriramsugar.com/
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7 548,688,730 100.0000 0 0.0000 1,000 0.0000 0 0.0000 

8 548,688,730 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002 0 0.0000 

หมายเหตุ : วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มบริษทัตระหนกัและให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทั

ในเครือ ทั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุ้น พนักงาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ชุมชนใกลเ้คียง
และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้
สิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบาย ดงัน้ี 
ผูถ้ือหุ้น มุ่งเน้นการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์และโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูล

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูถ้ือหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถ้ือหุ้น อาทิ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถ้ือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน  
และสิทธิตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนด เป็นตน้ 

พนกังาน ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอยา่งเป็นธรรม โดยมีการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม ก าหนดนโยบายการดูแล
ความปลอดภัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทั้งสนับสนุนการพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนักงาน 
ให้พร้อมส าหรับการปฏิบติังานและพฒันาองคก์ร 

ลูกคา้ 
 

ให้ความส าคญัในการผลิต และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภยั และมีราคา  
ท่ีเหมาะสม ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม รวมทั้งรักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ในทาง
มิชอบ ตลอดจนการจดัช่องทางการติดต่อส าหรับลูกคา้ เพื่อแนะน าติชม หรือแจง้ขอ้ร้องเรียน 

คู่คา้และคู่สัญญา ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางธุรกิจต่อคู่ค้าท่ีได้ตกลงกันไวอ้ย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนิน ธุรกิจ 
ตลอดจนปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทั้ งการดูแลคู่สัญญาในเร่ือง
สภาพแวดลอ้มความปลอดภยัในการท างาน และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

คู่แข่งทางการคา้ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติก าการแข่งขันท่ีดี  
ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามท าลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

เจา้หน้ี ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายดว้ยความเสมอ
ภาคและเป็นธรรม และด าเนินการให้เจ้าหน้ีมั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ี รวมทั้ง 
การให้ขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสม ่าเสมอ 

ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชนท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่
รวมทั้ งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทาง 
ในการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสนับสนุน
ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกบัชุมชนและกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

หน่วยงานราชการ และ
องคก์รต่าง ๆ  

ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการและองคก์รต่าง ๆ ในดา้นวิชาการหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
หรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และก าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน เพ่ือให้ด าเนินการได้ 
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ในการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งถูกตอ้ง 
โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม ตลอดจนการปฏิบติัให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มบริษทัจึงได้จดัท าและทบทวนจรรยาบรรณต่อผูม้ีส่วนได้เสีย 
เป็นประจ าทุกปี รวมทั้งในปี 2563 โดยไดบ้รรจุในคู่มือ CG และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และประกาศให้บุคลากรในองค์กร
รับทราบและถือปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนั้น บริษทัยงัไดจ้ดัท ารายงานแห่งความยัง่ยืนตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั โดยสามารถดูขอ้มูล
รายงานแห่งความยัง่ยืนไดใ้นส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ในเวบ็ไซตบ์ริษทั   
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 ส าหรับการจดัท ารายงานประจ าปี 2563 และแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงถึง
ความรับผดิชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียดงัน้ี  

1. นโยบายและแนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผูม้ีส่วนได้เสี ย โดยมีข้อมูลนโยบาย 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม แนวทางปฏิบติัเร่ืองการดูแลความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้แก่พนักงาน  
วิธีดูแลและมาตรการป้องกนักรณีเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุ และกิจกรรมดา้นความปลอดภยัประจ าปี 2563 (รายละเอียดปรากฏใน
ส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8. บุคลากร) 

2. การพฒันาบุคลากร 
โดยมีขอ้มูลนโยบายการพฒันาบุคลากร แนวปฏิบติัในการพฒันาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ อาทิ การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ 
การร่วมมือกบัองค์กรภายนอกเพื่อพฒันาพนักงาน การให้ทุนศึกษาต่อ แนวทางการพฒันาองค์กร หลกัสูตรการอบรม จ านวน  
ผูอ้บรมและชั่วโมงการอบรมของพนักงานกลุ่มบริษทั ปี 2563 ตวัอย่างหลกัสูตรการอบรมทั้งภายในองค์กร และภายนอก
องค์กร และกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ในปี 2563 และแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564 รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 ข้อ 8. 
โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8.บุคลากร และนโยบายการพฒันาบุคลากร ปรากฏในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1. นโยบาย ภาพรวม และ
เป้าหมายการประกอบธุรกิจ ในส่วนเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 

3. ดา้นสิทธิมนุษยนและแรงงาน 
โดยมีข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน และรายละเอียดกิจกรรมท่ี
กลุ่มบริษทัได้ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเน่ืองคือ การต่อต้านการ ใช้แรงงานเด็กในไร่ออ้ย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
จงัหวดับุรีรัมย ์และสมาคมชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมย ์(รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8.
บุคลากร) 

4. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ (รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9. การก ากบั
ดูแลกิจการ เร่ืองนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา) 

5. การอบรมบุคลากรในองคก์ร ดา้นนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั (รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9. 
การก ากบัดูแลกิจการ เร่ืองนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั) 

6. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม และการฝึกอบรมพนักงานด้านส่ิงแวดล้อม สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อส่วนท่ี 2 ข้อ 8. 
โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8.บุคลากร และการปฏิบติัและดูแลเอาใจใส่ส่ิงแวดลอ้ม สามารถดูขอ้มูลได้ในรายงานแห่ง
ความยัง่ยืน ปี 2563 ซ่ึงปรากฏขอ้มูลในเวบ็ไซตบ์ริษทั  

7. บริษทัไดร้ะบุช่องทางท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะและร้องเรียนเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหาให้กับประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล (ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ) ไดโ้ดยตรง หรือส่งให้แก่ส านักตรวจสอบภายใน พร้อมดว้ยรายละเอียดในการติดต่อ  
ซ่ึงขอ้มูลปราฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9. การก ากบัดูแลกิจการ และในส่วนท่ี 1 ขอ้ 6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน ทั้งน้ี ในปี 2563 
ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะใด ๆ จากผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยไดร้ายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ 

8. บริษทัไดเ้ปิดเผยกระบวนการในการจดัการเร่ืองท่ีมีการร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท าผิด ซ่ึงขอ้มูลปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9. 
การก ากบัดูแลกิจการ  

 ส าหรับจรรยาบรรณต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย มีรายละเอียดดงัน้ี  
 จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: “CSR”) ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมุ่งมั่นที่จะสร้างให้

ธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่ก ับการพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและชุมชนขา้งเคียงให้ดีขึ้น โดยได้เปิดเผย
รายละเอียดการด าเนินงานดงักล่าวในส่วนท่ี 2 ขอ้ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ในรายงานประจ าปีเล่มน้ี และแบบ 56-1 ปี 2563 
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 พันธกิจ 
 กลุ่มบริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคู่กบัชุมชนและสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยมีกระบวนการ

บริหารจัดการด้านวัตถุดิบ และส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน วิชาการในกระบวนการปลูกออ้ย อนัจะน ามาซ่ึงความมัน่คงดา้นผลผลิตออ้ย 
และสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ เพ่ือน ามาผลิตน ้าตาลและพลงังานทดแทนท่ีไดม้าตรฐาน ทั้งดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งการน าส่ิงเหลือท่ีไดจ้ากกระบวนการปลูกออ้ยและผลิตน ้ าตาลมาจดัการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะด าเนินการ ดงัน้ี 

1. สร้างกระบวนการท าความเขา้ใจกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียม 
2. ร่วมสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียขององคก์ร 
3. สนบัสนุนส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามร่วมกบัชุมชน 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา 
5. พฒันาและส่งเสริมการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
6. จดัการเผยแพร่ข่าวสารต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างต่อเน่ือง 
7. เฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิและการใชแ้รงงานเด็ก 

3.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตาม CG Code 2560 ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถ้ือหุ้นหรือเจา้ของกิจการทุกราย อย่างมัน่คงและยัง่ยืน ทั้งน้ี จึงไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น เพ่ือให้กรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ถือปฏิบติัสืบไป  

1. ปฏิบัติหน้าท่ีและประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตัดสินใจด าเนินการใด ๆ  ด้วยความสุจริตใจ และเป็นธรรม ต่อผูถ้ือหุ้น 
ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นทุกรายเป็นส าคญั 

2. ตัดสินใจด าเนินการใด ๆ บนพ้ืนฐานข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทั้ งทางตรงและทางอ้อม กระท าด้วย 
ความสุจริตใจ และไม่ด าเนินการในลกัษณะใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท รวมทั้ง
ด าเนินการภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั 

3. บริหารกิจการให้เจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน โดยยึดถือหลกัการธรรมาภิบาล  
4. ท าหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความระมดัระวงัเยี่ยงผูท่ี้มีความรู้ประสบการณ์ และความช านาญพึงกระท า 
5. จดัการดูแลไม่ให้ทรัพยสิ์นใด ๆ ของกลุ่มบริษทัสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ รวมทั้งสูญหายโดยมิชอบ ตลอดจน

ด าเนินการให้มีระบบควบคุมภายใน และการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. แจ้งและรายงานข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และผลการด าเนินงานตามความเป็นจริงอย่างสม ่าเสมอครบถว้นเพียงพอ 

ทันเวลา และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้ งรายงานแนวโน้มทั้ งด้านบวก และด้านลบของกลุ่มบริษัท บนพ้ืนฐานของ 
ความสมเหตุสมผล และความน่าเช่ือถือ และมีขอ้มูลสนบัสนุนเพียงพอ โดยแจง้ให้แก่ผูถ้ือหุ้นทุกรายทราบโดยเท่าเทียมกนั 

7. ไม่เปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของกลุ่มบริษทัต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ โดยเฉพาะต่อคู่แข่งขนัทางการคา้ 
8. จดัหาขอ้มูลและค าอธิบายขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 
9. ไม่ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศภายในท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยผูล้งทุนทัว่ไป 

เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
10. อ านวยความสะดวก และปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาติดต่อกบักลุ่มบริษทัดว้ยความเสมอภาค โดยไม่ชกัชา้ อยา่งเต็มใจ และเต็ม

ความสามารถ 
11. เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารกิจการ ตลอดจนให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการด าเนิน

กิจการอย่างเท่าเทียม 
12. จดัให้มีช่องทางท่ีหลากหลายและสะดวกส าหรับผูถ้ือหุ้น ในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร และการเสนอความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะต่อการบริหารกิจการ การน าเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุ้น และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการบริษทั 
13. จดัให้มีช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสการกระท าทุจริต การคอร์รัปชัน และขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ส าหรับผูถ้ือหุ้น และบุคคล 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกระบวนการรับเร่ือง การตอบกลบัผูร้้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน และแจง้ผล 
การสอบสวนและการด าเนินการแก่ผูร้้องเรียนอยา่งมีระบบและยติุธรรม 
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ในปี 2563 บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพืน้ฐานของผู้ถือหุ้นตามท่ีก าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท โดยปฏิบัติ 
ต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกท่ีท าให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และผลตอบแทนที่เหมาะสมและ  
เป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการท ารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารท่ีเป็นความลับ และห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในน าข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน 
และหลังเผยแพร่งบการเงิน 1 วัน นอกจากนี ้ บริษัทยังได้รายงานผลการด าเนินงานของกิจการเป็นประจ าทุกไตรมาส และเปิดเผยการท า
รายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงในเง่ือนไขท่ีเสมือนท ากับบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์
ของบริษัทอีกด้วย 

3.3 นโยบายปฏิบัติต่อพนักงาน 

กลุ่มบริษทัถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพฒันา เสริมสร้าง
วฒันธรรม และบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้พนกังานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั
ท่ีไม่เป็นธรรมและเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการท างาน มีสวสัดิการท่ีดีให้กับพนั กงาน  
และสนบัสนุนส่งเสริมการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใชใ้นการท างาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. กลุ่มบริษัทมีมาตรการคุ ้มครองพนักงานท่ีให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีพบผู ้กระท าผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงจะได้รับความคุ ้มครองเพ่ือป้องกันการถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น 
การเปลี่ยนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่งพักงาน ข่มขู่  รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2)  
อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ นอกจากนั้น บริษทัจะไม่ลด
ต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชนั แมว่้าการกรท านั้นจะท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

2. กลุ่มบริษัทจะปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา  
และการศึกษา 

3. กลุ่มบริษทัตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยส าค ัญในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่กลุ่มบริษทั จึงให้ความส าค ัญ  
ในก ารปฏิบ ัติต ่อพน ัก งานอย ่าง เ ป็นธรรม  โดยยึดหล ักความ เท่าเทียมและเสมอภาค ทั้ งในเร่ืองการจ้างงาน 
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ยและการพฒันาศกัยภาพควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรม เพ่ือให้พนักงานเป็นผูม้ีความสามารถ
และเป็นคนดีของสังคม กลุ่มบริษทัจึงไดก้ าหนดหลกัการปฏิบติัต่อพนกังานดงัน้ี 
3.1 ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
3.2 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
3.3 คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี  

โดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ในการท างาน ทั้งในรูปเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการ 
ท่ีเหมาะสมตามระเบียบของกลุ่มบริษทั อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรไดม้ีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติมและการอบรมพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

3.4 จดัเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนกังานและให้พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 
3.5 การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริต และตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท าหรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ 
3.6 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม และจดัระบบการท างานให้พนักงานมีความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น รวมถึงมี

สุขอนามยัท่ีดี 
3.7 ให้ความส าคญักบัการพฒันาพนักงานเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้

อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
3.8 กลุ่มบริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนกังาน 
3.9 ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานและสถานภาพของกลุ่มบริษทั ให้พนกังานรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
3.10 สร้างจิตส านึกท่ีดีให้พนกังานรู้จกัการเป็นผูใ้ห้ และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
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3.11 จดัให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือแจง้เบาะแสเก่ียวกับเร่ืองท่ี
อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุม้ครองพนักงานผู ้ร้องเรียนท่ีเป็น
ระบบและยติุธรรม 

3.12 กลุ่มบริษทัและตวัแทนองคก์รตอ้งสนบัสนุนการใชสิ้ทธิทางการเมืองของพนกังานดว้ยความเป็นกลาง 
3.13 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบติังาน และ/หรือขอ้ตกลงต่าง ๆ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกัน ภายใตว้ฒันธรรมองค์กรท่ีดี
ร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายในองคก์ร 

3.14 ส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสังคมเพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมและความผูกพนัต่อองคก์ร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชา 

3.15 การเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานวิชาชีพของพนักงานทุกระดับ 
อยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

3.16 มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบและกฎหมายได้ โดยมีมาตรการป้องกัน
พนกังานผูท่ี้แจง้ 

 

นอกจากนั้น การบริหารงานทรัพยากรบุคคลถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญย่ิงต่อความส าเร็จทางธุรกิจ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน   
เพ่ือการก าหนดทิศทางในการพัฒนาและบริหารบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติการ ในปี 2563 บริษัท 
น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงได้ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามท่ีเปิดเผยในส่วนท่ี 2 ข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ ในส่วนท่ี 8.
บุคคลากร 

3.4 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

1. ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัลูกคา้
เป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

2. สนองความพึงพอใจ และความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพดีเลิศและได้มาตรฐาน 
มีความปลอดภยัในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งยกระดบัมาตรฐานให้สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและ
จริงจงั 

3. ให้ความคุม้ครองดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของลูกค้าหรือผูบ้ริโภค รวมถึงให้การดูแลกลุ่มผูท่ี้ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็น
พิเศษ โดยการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั 

4. สนับสนุนการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเป็นประโยชน์และลดผลกระทบต่อสังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาติ ยอ่ยสลายง่าย เป็นตน้ 

5. ด าเนินการด ้านการตลาดที่เป็นธรรม เปิดเผยข ้อมูลข่าวสารเกี่ยวก ับสินค ้าและบริการอย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง  
ทนัเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมถึงการปฏิบติัทางสัญญาท่ีเป็นธรรมแก่ลูกคา้ เช่น ไม่เขา้ร่วมในการกระท า 
ใด ๆ ท่ีเป็นการหลอกลวง ท าให้เขา้ใจผิด หรือไม่เป็นธรรม รวมถึงปกปิดขอ้มูลท่ีจ าเป็น 

6. ตั้งมัน่ในความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมต่อลูกคา้ รวมถึงไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีทุจริตกบัลูกคา้ 

7. จดัระบบการป้องกันก่อนการเกิดข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือผูบ้ริโภค รวมถึงการก าหนดระบบการส่ือสาร เพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ท่ีลูกคา้ร้องเรียนความไม่พอใจและด าเนินการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ แกไ้ขปัญหา
อยา่งดีท่ีสุดตามมาตรฐานสากลเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองอย่างรวดเร็วท่ีสุด พร้อมทั้งช้ีแจงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ 

8. กระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 

9. ให้ความส าคัญในการปกป้อง และรักษาข้อมูลความลับและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือผูบ้ริโภคอย่างจริงจังและ
สม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

10. แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดย ั้งท่ีจะเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เช่น การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ ดีขึ้ น 
อยา่งต่อเน่ือง 
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ในปี 2563 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าท่ีเป็นนัยส าคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอ่ืน ๆ บริษัทได้น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือด าเนินการ
แก้ไข ป้องกัน ติดตาม และปรับใช้กับท้ังองค์กร เพ่ือมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึน้อีก รวมท้ังได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
อีกด้วย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าปี 2562/2563 
วิธีการ : จดัส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินผล โดยมีจ านวนลูกคา้เขา้ประเมิน 25 ราย 
ก าหนดหัวข้อประเมิน : แบ่งเป็น 3 หัวข้อ 1. ผลิตภัณฑ์ 2. การให้บริการของฝ่ายขายในประเทศ 3. การให้บริการของฝ่ายอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เกณฑ์การวัด : แบ่งคะแนน เป็น 3 ส่วน 1. พอใจมาก 2. พอใจปานกลาง 3. ไม่แสดงความคิดเห็น 
สรุปผลคะแนน :   
• ผลิตภณัฑ์ อยู่ในเกณฑ์ พอใจ ร้อยละ 52.00 โดยส่วนใหญ่เป็นคะแนนในส่วนหัวขอ้คุณภาพไม่มีส่ิงปนเป้ือน ร้อยละ 92.00 

และในเร่ืองค่าสีของน ้าตาล ร้อยละ 68.00 

• การให้บริการของฝ่ายขายในประเทศ อยูใ่นเกณฑ์ พอใจมาก ร้อยละ 76.00  โดยส่วนใหญ่เป็นคะแนนในส่วนการรับเร่ืองและ
ประสานงานแก้ไขปัญหาของบริษทัต่อขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ รวมถึงการส่ือสารและความถูกตอ้ง ส าหรับเอกสารงานขาย  
ร้อยละ 80.00 

• การให้บริการของฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก ร้อยละ 68.00 โดยเป็นคะแนนในส่วนการให้บริการของ
พนกังานห้องชัง่ ร้อยละ 40.00 และพนกังานกรรมกร ร้อยละ 32.00 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยรวม : สีน ้ าตาลควรมีสีเขม้ ควรปรับปรุงให้มีขนาดเม็ดน ้ าตาลท่ีสม ่าเสมอและเท่ากัน และกระสอบ
น ้าตาลเยบ็ไม่ดี (หลุดลุ่ย)  

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้ งสองฝ่าย 
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมี
ต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบเจรจากบัคู่คา้ล่วงหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขและ
ป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

2. ด าเนินการอย่างโปร่งใสในการท าธุรกิจกับคู่ค้า โดยให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง และพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าตั้ งอยู่บนพ้ืนฐาน 
ความเสมอภาคและเป็นธรรม 

3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกับคู่ค้า รวมทั้งวางตัวเป็นกลางไม่ใกลชิ้ดกับคู่คา้ จนท าให้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเง่ือนไขทางการค้าและให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจท่ีดี 
ต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ท าให้ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีท่ีบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีต่อคู่ ค้า  รวมท้ังความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอรรัปชันของบริษัท 

3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง

ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบติัได้ตอ้งรีบเจรจากับเจา้หน้ี
ล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

2. ด าเนินธุรกิจเพ่ือให้เจา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี 
3. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น  และสม ่าเสมอ 
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ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และบริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเครดิตการค้าท่ีได้ 
ตกลงไว้ล่วงหน้าตามท่ีระบุไว้ในสัญญา โดยไม่มีการผิดนัดช าระแต่อย่างใด ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ ในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับเจ้าหนี ้โดยในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทจึงเข้าเจรจากับเจ้าหนีเ้พ่ือขยายเวลา
ในการช าระหนี ้ 

3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
กลุ่มบริษทัมีการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูล  

ท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม โดยจะรวบรวมและคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งจากแหล่งขอ้มูลท่ีมี 
การเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เนต หรือการสอบถามท่ีไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง
ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

ในปี 2563 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า  

3.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษัทมีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัยของคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน  

รวมถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการตามรายละเอียดดงัน้ี 
1. มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม ในเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามยั อยา่งจริงจงั

และต่อเน่ือง 
2. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ให้เกิดขึ้นในหมู่พนกังานทุกระดบัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง 
3. ด าเนินการป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการด าเนินการให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
4. จดัหาหลกัเกณฑก์ารท างานท่ีปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอและคุณภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

และการดูแลบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 
5. ก าหนดให้ปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามท่ีกลุ่มบริษทัก าหนด 
6. ให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังาน รวมทั้งสร้างความตระหนกัให้แก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
7. ด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  
8. สนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม อาทิ กิจกรรม ดา้นการลดการใช ้และน ากลบัมาใชใ้หม่ 

ในปี 2563 บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน ตลอดจนเปิดเผยสถิติ
อุบัติเหตุท่ีลดลงไว้ในส่วนท่ี 2 หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อท่ี 8.3 การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 

นอกจากนี ้บริษัทยังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิม
ความตระหนักและสร้างจิตส านึกในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมท้ังการใช้พลังงานไฟฟ้า  
น า้ กระดาษ และอุปกรณ์ส้ินเปลืองอ่ืน ๆ เช่น การปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่จ าเป็นในช่วงพักงาน หรือช่วงท่ีไม่ได้อยู่ในห้องท างานเป็นเวลานาน 
การใช้กระดาษสองหน้า เป็นต้น การกระท าดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน หรือตัวเลข ค่าใช้จ่ายท่ีลดลง แต่ช่วยในเร่ือง
การปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและในชีวิตประจ าวันต่อครอบครัวและสังคม 

บริษัทมีการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเน่ืองและก ากับดูแลไม่ให้สร้างปัญหาแก่
ส่ิงแวดล้อม ตามท่ีบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2563 

3.9 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษทั เร่ิมตน้จากภายในองค์กรและขยายออกสู่ชุมชนใกลเ้คียง ตลอดจน

สังคมในระดบัประเทศ โดยมีกลยทุธ์หลกัในการด าเนินงาน 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. สร้างส านึกจิตสาธารณะในพนกังาน และกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 

2. เนน้การท ากิจกรรมหรือโครงการ CSR กบัชุมชนในเชิงลึก 

3. ท าโครงการ CSR ร่วมกับสถาบันเอกชนหรือหน่วยงานราชการ องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไรและชุมชนรอบ ๆ บริเวณ 
กลุ่มบริษทั ท่ีเป็นผูน้ าทางดา้นความคิดทางสังคม 

4. น าส่ิงเหลือท่ีไดจ้ากกระบวนการปลูกออ้ยและผลิตน ้าตาลไปท าโครงการดา้น CSR ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อกลุ่มบริษทัและสังคม 
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ในปี 2557-ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น การยอมรับ และ 
ความไว้วางใจจากชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานแนวคิดนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยยึดหลัก 
แนวปฏิบัติ “การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาส่ิงแวดล้อม และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” มุ่งมั่นท่ีจะสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชุมชนข้างเคียงให้ดีขึ ้น  จึงได้ร่วมจัดท าโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ังเอกชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผู้น าด้านความคิด ซ่ึงเป็นโครงการและกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ รวมถึงกลุ่มบริษัทท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

กลุ่มบริษทัให้ความส าคญักบัขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งแจง้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“ส านักงานก.ล.ต.”) ผูถ้ือหุ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และ
โปร่งใส ดงัน้ี 

• เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตามความเป็นจริง 
ครบถ ้วน เพียงพอ ท ันเวลา โดยงบการเงินจะต ้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีว่าถูกต้อง 
ตามมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 
ก่อนการเผยแพร่ต่อส านกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูถ้ือหุ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ของบริษทั ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงานก.ล.ต. เพื่อให้ผูถ้ือหุ้น และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดท้ราบขอ้มูลของกลุ่มบริษทัอยา่งทัว่ถึง  

• เปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งขอ้มูลจ านวนคร้ังท่ีกรรมการบริษทั
แต่ละคนเขา้ร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและประเภทค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีเล่มน้ีแลว้  

 ส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้จัดตั้ งหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพ่ือท าหน้าท่ีติดต่อและให้ข้อมูลกับผูถ้ือหุ้น นักลงทุน 
รายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั และนกัวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนั้น การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ จะเป็นไปตามรายละเอียด
ท่ีปรากฏในหมวดจรรยาบรรณกรรมการบริษัทและบุคลากรในองค์กร ในหัวขอ้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็น
ความลบั 

• การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุน ในปี 2563 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ท าหน้าท่ีส่ือสารข้อมูลส าคัญต่อนักลงทุน  
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ังในและต่างประเทศ โดยได้จัดท าข้อมูล  
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอให้ผู้ลงทุนได้ทราบ โดยให้ความส าคัญและตระหนักถึงการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส ท้ังนี ้ บริษัทได้แจ้งรายละเอียดการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสั มพันธ์ไว้ในเว็บไซต์ 
ของบริษัท และในส่วนท่ี 1 ข้อ 6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน ท้ังนี ้กิจกรรมของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีดังนี ้ 

กิจกรรมปี 2563 จ านวนคร้ังต่อปี 

- Company Visit  
- ผูถ้ือหุ้น 
- นกัวิเคราะห ์
- Opportunity Day 

- นกัลงทุนต่างชาติท่ีสนใจจ านวน 3 คร้ัง  
- ผูถ้ือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน 1 คร้ัง 
- นกัวิเคราะห์ 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 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงแบ่งเป็นเป้าหมายระยะส้ัน เป้าหมายระยะยาว  
และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในรายงานประจ าปี  และในแบบ 56-1 ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานและเป้าหมายของบริษัท ซ่ึงปรากฏในส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1. 
นโยบาย ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ 

• บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดการถือครองหุ้นของบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปี 2563 ซ่ึงข้อมูลปรากฏใน
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย       

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั การก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับริษทั และมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงั โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเป็นส าคญั ทั้งน้ี 
ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั อนัได้แก่ รายนามกรรมการ จ านวนกรรมการ และขอ้มูล 
ในกฎบตัร อาทิ องค์ประกอบ คุณสมบติั การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่งและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี มีรายละเอียดปรากฏ
ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ โดยในหัวขอ้น้ีจะกล่าวถึงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัตามหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

• ด้านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี และราย
ไตรมาส รวมทั้งเร่ืองส าคญัอ่ืนๆ และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนด
ปฏิทินการประชุมประจ าปีของปีถัดไปล่วงหน้าทุกส้ินปี นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้รับเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 7 วัน ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผูบ้ริหารสามารถก าหนดตาราง
การท างาน และสามารถเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้ความเห็นหรือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ได้ทุกคราว ส าหรับ  
การประชุมคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดช่วงวนัก่อนการส่งงบการเงินแต่ละไตรมาส ไดแ้ก่ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์, วนัท่ี 
14 พฤษภาคม, วนัท่ี 13 สิงหาคม และวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งไดก้ าหนดวนัประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
ให้สอดคลอ้งกับคณะกรรมการบริษัท และส าหรับคณะกรรมการบริหารและการประชุมของฝ่ายจัดการจะมีการจัด
ประชุมทุกวนัพฤหัสบดีท่ี 3 และท่ี 4 ของทุกเดือนตามล าดับ รวมทั้งการก าหนดวนัประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัทและ 
บริษทัยอ่ยไวล้่วงหนา้ดว้ยเช่นกนั 

• การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า  
ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งมีกรรมการบริษทัอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายดังกล่าวแลว้ ความว่า “การลงมติใน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้จ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม 
จะตอ้งมีจ านวนกรรมการบริษทัอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด” 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2563 มีดังนี ้

 

 

ช่ือกรรมการ 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม 

ปี 2563 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล 

 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริหาร 

จ านวน
คร้ัง 

ร้อยละ 
จ านวน
คร้ัง 

ร้อยละ 
จ านวน
คร้ัง 

ร้อยละ 
จ านวน
คร้ัง 

ร้อยละ 
จ านวน
คร้ัง 

ร้อยละ 
จ านวน
คร้ัง ร้อยละ 

จ านวน
คร้ัง 

ร้อยละ 

1. นายอนันต ์ตั้งตรงเวชกิจ 1/1 100 9/9 100   3/4 75     14/14 100 

2. นางวนัเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ 1/1 100 9/9 100         14/14 100 

3. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 1/1 100 9/9 100   3/4 75     14/14 100 

4. น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 1/1 100 9/9 100   4/4 100 2/2 100 3/3 100 14/14 100 

5. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 1/1 100 9/9 100   3/4 75     14/14 100 

6. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 1/1 100 9/9 100   4/4 100 2/2 100 3/3 100 14/14 100 

7. นายประจวบ ไชยสาส์น1   1/2 50           

8. นายศิริชยั สมบติัศิริ 1/1 100 9/9 100 4/5 80         

9. นางสีนวล ทศัน์พนัธุ์ 0/1 0 9/9 100 5/5 100   2/2 100 3/3 100   

10. รศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา 1/1 100 9/9 100     2/2 100     

11. นายวิเชฐ ตนัติวานิช2 1/1 100 2/2 100 1/1 100     1/1 100   

12.นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล3 1/1 100 6/6 100 4/4 100         

13.นางพรทิพย ์สุขทพัภ์4 1/1 100 6/6 100 4/4 100         

หมายเหตุ: 1นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ  ไดถ้ึงแก่อนิจกรรมเมื่อวนัท่ี 1เมษายน 2563 
2นายวิเชฐ ตนัติวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ลาออกจากการเป็น

กรรมการบริษทั เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
3นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ แทนนาย วิเชฐ ตนัติวานิช ท่ีไดล้าออกจาก

กรรมการบริษทั โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
 4นางพรทิพย์ สุขทัพภ์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ แทนนายประจวบ ไชยสาส์น ซ่ึงได้ถึงแก่

อนิจกรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 

ท้ังนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุม ซ่ึงในปี 2563 มีการประชุมดังกล่าว 1 คร้ัง 

• ด้านการรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เพ่ือสร้าง 
ความมั่นใจและความเช่ือถือให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเปิดเผยในเอกสารแนบ 5 รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการธรรมาภิบาล  ได้จัดท ารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานส าหรับปี 2563 โดยปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบ 6-9 ตามล าดับ  
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• ด้านการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบั ติงานของกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกส้ินปี โดยแบ่งเป็น 
การประเมินคณะกรรมการบริษัทรายคณะ (As a Whole) และแบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบุคคล (Self-
assessment) ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทบทวนการท างาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ และเพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการบริษัทในปีต่อ ๆ ไป  

 โดยหลักเกณฑ์ในแบบการประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และการประเมินตนเองของ
กรรมการรายบุคคล ได้อา้งอิงมาจากตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 และปรับปรุงเพ่ิมเติมตาม CG Code 2560 โดยน ามาปรับใช้ให้เขา้กับธุรกิจของกลุ่มบริษทั รวมทั้ง
เพ่ิมเติมดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั ซ่ึงมีรายละเอียดหวัขอ้ในการประเมินดงัน้ี 

แบบประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ  
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการบริษทัและการพฒันาผูบ้ริหาร 

แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล  
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
2. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ส าหรับกระบวนการประเมินนั้น ส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั จะด าเนินการจดัส่งแบบประเมินทั้ง 2 แบบ พร้อมค าอธิบาย และ
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละขอ้แก่กรรมการบริษทัรายบุคคลในช่วงตน้เดือนธันวาคมของทุกปี และก าหนดให้น าส่งคืนภายในกลางเดือน
ธันวาคมของปีนั้น ๆ จากนั้นส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั จะสรุปผลการประเมิน โดยจะสรุปผลคะแนนออกเป็นรายบุคคลและแบ่งเป็น 
แต่ละหมวดหมู่ ส าหรับการประเมินทั้ง 2 แบบ และรายงานผลให้แก่คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบในการประชุม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทาง
พฒันาแต่ละดา้นต่อไป โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งย่ิง หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเย่ียม 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) หมายเหตุ 

0 – 20 ควรปรับปรุงอย่างย่ิง 
21 – 40 ควรปรับปรุง 
41 – 60 พอใช ้
61 – 80 ดี 

  81 – 100 ดีมาก 
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ในปี 2563 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
▪ การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทในภาพรวม เห็นว่ากรรมการบริษัทส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”  

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 91.25 

▪ การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายคณะในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 90.01 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  โดยใชห้วัขอ้การประเมินดงัน้ี 
  1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด สรุปได้ดังนี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมิน (ร้อยละ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 87.07 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 89.20 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 95.69 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 93.75 
คณะกรรมการบริหาร 92.83 

ส าหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ปี 2563 มีหัวข้อ เกณฑ์ และผลการประเมิน ดังนี ้ 
- ขอ้ 1 : ความเป็นผูน้ า  96.50%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 2 : การก าหนดกลยทุธ์และการปฏิบติัตามกลยทุธ์  91.50%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 3 : การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน  90.42%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 4 : ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการและความสัมพนัธ์กบัภายนอกองคก์ร  95.68%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 5 : การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร  93.33%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 6 : การสืบทอดต าแหน่ง  73.75%  (ดี) 
- ขอ้ 7 : ความรู้ดา้นธุรกิจ ผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั  96.88%  (ดีมาก) 
- ขอ้ 8 : คุณลกัษณะส่วนตวั  96.00%  (ดีมาก) 

เกณฑก์ารประเมิน: 
0 - 20% หมายถึง ควรปรับปรุงอยา่งย่ิง  21 - 40% หมายถึง ควรปรับปรุง 
41 - 60% หมายถึง พอใช ้   61 - 80% หมายถึง ดี 
81 - 100% หมายถึง ดีมาก 

• การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย  
บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2563 ในส่วนท่ี 2 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 12.  
การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  

• การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2563 ในส่วนท่ี 2 ข้อ 9. การก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ

แผนการสืบทอดต าแหน่ง และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

• การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ไปด ารงต าแหน่ง  
 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2563  ในส่วนท่ี 2 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 11.  

การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ไปด ารงต าแหน่ง ท้ังนี ้
ข้อมูลการไปด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ในปี 2563 ยังคงอยู่ในหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงสามารถดู ข้อมูลได้จากเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และ 
เลขานุการบริษัท ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2563 ฉบับนี ้
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• การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2563 ในส่วนท่ี 2 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 9.  

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่  

•   การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท และ

ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท ซ่ึงได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2563 ในส่วนท่ี 2 
ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

 

การเข้าอบรมของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 

 

 

 

แผนการฝึกอบรมปี 2564 ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ 
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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            สมบตัิศิริ  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     พงษพ์ิชิตกุล 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 - - - - - - - - - - 
12. นางวีชชัชฎา    ยงสุวรรณกุล 226/2016 - - - - - - - - - - - - - - - 
13. นางพรทิพย ์    สุขทพัภ ์ 151/2014 - 37/2014 - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ: *นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 และนายวิเชฐ ตนัติวานิช กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) ลาออกเมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
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• ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และค านิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2563 ในส่วนท่ี 2 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 10. ความเป็น
อิสระของคณะกรรมการบริษัท และค านิยามกรรมการอิสระ ท้ังนี ้ ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ  หรือบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

ฝ่ายจัดการ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดองค์ประกอบและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ี

ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2563 ในส่วนท่ี 2 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 2.7 
ผู้บริหาร  

การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
ส าหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการประเมินเป็นประจ าทุกปี  

โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินได้เปิดเผยในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2563 ในส่วนท่ี 2 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 6.  
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ ซ่ึงผลการประเมินปรากฏตามหัวข้อ “ด้านการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า” ข้างต้น  

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
กลุ่มบริษทัตระหนกัถึงการเตรียมการดา้นบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงาน เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั

เป็นไปอยา่งราบร่ืนและต่อเน่ือง ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้ีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย 
หลกัเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้ ง 
การคัดเลือกกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ งต่อไป รวมทั้ งท าหน้าท่ีจัดท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) ของผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงานอีกดว้ย  

▪ แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
กลุ่มบริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารท่ีส าคญัของกลุ่มบริษัท โดยการสรรหาประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า และผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาท่ีพิจารณาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

ทั้งน้ี กระบวนการสรรหาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า และผูบ้ริหารระดบัสูงจะพิจารณาจากคุณสมบติั การศึกษา 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั เขา้มาร่วมงาน ซ่ึงมีระบบการสรรหา
บุคคลากรทุกระดบัอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มัน่ใจว่า กลุ่มบริษทัจะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม ซ่ึงจะช่วย
ผลกัดนัให้การด าเนินธุรกิจมีความกา้วหนา้และเติบโตอยา่งยัง่ยืน  

ส าหรับบุคลากรภายในองค์กร จะพิจารณาสรรหาผูท่ี้เหมาะสมจากกลุ่มผูสื้บทอด หรือกลุ่ม Successor ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีจะเป็น
พนักงานท่ีกลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินแลว้ว่ามีศกัยภาพ และมีการพฒันาความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท าหน้าท่ีแทนบุคคลในต าแหน่ง
งานท่ีส าคญัขององคก์ร ในกรณีลาออก หรือพน้จากต าแหน่งตามอายงุานหรือเหตุอ่ืนใด  

▪ การสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
การสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า จะสรรหาและคัดเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ 

จากหลากหลายอาชีพ นอกจากนั้นยงัพิจารณาจากการเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส โดยใชต้าราง Board Skill Matrix 
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้  
ความช านาญท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
เพ่ือให้บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) สามารถก ากบัดูแล และบริหารจดัการกิจการของบริษทัย่อย รวมถึงการติดตาม

ดูแลให้บริษทัย่อยมีการปฏิบติัตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวไ้ด้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบาย  
ของบริษทั ทั้ งน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าวให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด บริษทัจึงมีกลไกการก ากับดูแล 
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ย โดยรายละเอียดเปิดเผยในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ (5) การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เมื่อวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท

ของบริษทัย่อย โดยรายละเอียดเปิดเผยในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ หัวขอ้ (4) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัของ
บริษทัยอ่ย  

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริษทัมีแนวทางในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะ และศกัยภาพ ท่ีจ าเป็น

ในการปฏิบติังานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต เน่ืองจากกลุ่มบริษทัตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่าสูงสุดในการด าเนินธุรกิจ 
ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเน่ืองระยะยาว โดยรายละเอียดเปิดเผยในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1. นโยบาย  ภาพรวม 
และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ หวัขอ้ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจยัง่ยืน ขอ้ 1. การพฒันาบุคลากร  

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัในการช้ีแนะทิศทางการด าเนินงานของบริษทั ติดตามดูแลการท างานของ
ฝ่ายจดัการ จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การก ากับดูแลกิจการเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถ้ือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่าบริษัท 
• มีการกระท าท่ีขดัต่อกฎระเบียบท่ีร้ายแรงตามกฎระเบียบของส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
• มีการกระท าผิดดา้นการทุจริตหรือกระท าผิดจริยธรรม 
• มีกรณีท่ีกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารลาออก เน่ืองจากประเด็นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  
• มีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษทั เน่ืองจากความลม้เหลวในการท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษทั 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

แนวทางการด าเนินธุรกิจ 
กลุ่มบริษทัตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั

ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม และค านึงถึงประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นส าคัญ เพ่ือสร้างความยัง่ยืนแก่ธุรกิจ และความเช่ือมัน่
ให้แก่ผูถ้ือหุ้น นักลงทุน และผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทจึงได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นขอ้พึงปฏิบติัทางจริยธรรมแก่
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงาน อนัจะน าไปสู่การเป็นองค์กรท่ีย ัง่ยืน มีธรรมาภิบาล และปราศจากการคอร์รัปชันอย่างแทจ้ริง ซ่ึงมี 
แนวปฏิบติั 7 ประการ ดงัน้ี 

1. การค านึงถึงประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม  
ด าเนินธุรกิจด้วยการค านึงถึงประโยชน์และมุ่งปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ เช่น ลูกคา้ คู่คา้ ผูถ้ือหุ้น หรือเจ้าของ
กิจการ พนักงาน เจา้หน้ี รัฐบาล และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม นอกจากน้ี ตอ้งปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกันระหว่างผูถ้ือหุ้น 
หรือเจา้ของกิจการทุกราย ทั้งรายใหญ่หรือรายเลก็ หรือชนชาติใด เพราะผูถ้ือหุ้นทุกรายลว้นมีความส าคญัต่อกลุ่มบริษทัทั้งส้ิน 

2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
ความเช่ือมั่นของนักลงทุน เจ้าหน้ี และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เกิดจากความโปร่งใสในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทั้ งการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน และทันกาลให ้แก่ผู ที้ ่ เ กี ่ยวข ้อง โดยข ้อมูล ที ่เ ปิด เผยต ้องมี 
ความสม ่าเสมอ ได้รับการจัดท าและบันทึกดว้ยหลกัเกณฑ์ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นมาตรฐานสามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
จากแหล่งอ่ืนได ้
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3. การลดความเส่ียง 
แมว่้ากลุ่มบริษทัจะมีการก าหนดวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชัดเจน และมีการวางแผนการปฏิบัติตลอดจนก าหนดกระบวนการ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานไว้อย่างรัดกุมแล้ว แต่ยงัคงต้องมีกระบวนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงต้องถือปฏิบัติ  
อย่างสม ่าเสมอ โดยวิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินธุรกิจ และก าหนดระดบัความส าคญัของความเส่ียง มาตรการควบคุม 
และขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งเขม้งวด เพ่ือลดอตัราความเส่ียงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด 

4. มุ่ งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร และการพัฒนาผลผลิต  และยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นหนึ่ ง 
ด้านการบริหารจัดการคุณภาพอ้อย และธุรกิจที่ได้จากส่ิงเหลือจากกระบวนการปลูกอ้อยและผลิตน ้าตาล 
มุ่งน าการปฏิบติัอนัเป็นเลิศ ซ่ึงใชไ้ด้ผลดีมาแลว้จากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มบริษัท
นอกจากน้ียงัคงตอ้งส่งเสริมการปฏิบติัอนัเป็นเลิศแก่บุคลากรทุกฝ่าย โดยผลกัดันทุกหน่วยงานให้พยายามพฒันาตนเองตลอดเวลา 
รวมทั้ งการตั้ งเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นหน่ึงด้านการบริหารจัดการคุณภาพอ้อย  
โดยการส่งเสริมการปลูกออ้ยและขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูกอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมความแขง็แกร่งและความมัน่คงให้แก่ชุมชนชาวไร่ออ้ย 
อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพให้แก่ผลผลิตออ้ยอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนการคิดค้นและพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรม ธุรกิจท่ี
ได้จากส่ิงเหลือจากกระบวนการปลูกอ้อยและผลิตน ้าตาล และการสร้างมูลค่าเพ่ิม  

5. การให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น 
กลุ่มบริษัทตระหนักถึงการสร้างมูลค่าขององค์กรในระยะยาว ไม่ค านึงแต่ผลงานระยะสั้ น รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุง
กระบวนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยา่งไม่หยดุน่ิง ซ่ึงหมายถึงความเพียรพยายามท่ีจะให้เจ้าของกิจการหรือ
ผูถ้ือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีดีอย่างสม ่าเสมอและยัง่ยืน 

6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าการพฒันาธุรกิจจ าเป็นตอ้งควบคู่กับการพฒันาสังคม ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและประเทศชาติ  
ควรคืนก าไรสู่สังคมผ่านกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้ม และสนบัสนุนกิจกรรมใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีย ัง่ยืนต่อสังคมและประเทศชาติอยา่งเป็นรูปธรรม 

7. การต่อต้านคอร์รัปชัน  
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ตอ้งมุ่งปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจรรยาบรรณธุรกิจ และ
นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนให้ความส าคญัในการสร้าง
ระบบการท างานในองค์กรให้เขม้แข็ง การปลูกจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อตา้น 
คอร์รัปชนั นอกจากนั้น ตอ้งด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และการเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
แจง้ขอ้ร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น และจดัท ามาตรการคุม้ครองบุคคลดงักล่าว เพ่ือก าจดัคอร์รัปชันให้ส้ินจากองค์กร 
และพฒันาให้องคก์รเติบโตอยา่งยัง่ยืน  

ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทัจึงมีหน้าท่ีก ากบัดูแลผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ และผูบ้ริหารหรือ
ฝ่ายจดัการตอ้งมีหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ อีกขั้นหน่ึง 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  

ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมาย 
อยา่งเคร่งครัด ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงก าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัขึ้น โดยส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญั
ของนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนักบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทั เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน
ในการด าเนินธุรกิจ 

นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันฉบบัน้ีถือเป็นส่วนเพ่ิมเติมของคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (“คู่มือ CG”) ของ 
กลุ่มบริษทั ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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1. วัตถุประสงค์  

•     เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษทั ในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม  

•     เพื่อเป็นการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน 
ไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการต่อตา้นและป้องกนัคอร์รัปชนักบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด  

•     เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  

2. ค านิยาม 

•     คอร์รัปชนั (Corruption) หมายถึง การใชอ้ านาจท่ีไดม้าโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตวั หรือการทุจริตโดยใชห้รือ
อาศยัต าแหน่งหน้าท่ี อ านาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยู่ เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและหรือผูอ่ื้น หรือการคอร์รัปชนัในรูปแบบ
ต่าง ๆ ซ่ึงท าให้เกิดการใชอ้ านาจอยา่งไม่ถูกตอ้ง ทั้งการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ ทั้งในรูปของเงิน 
ส่ิงของ และส่ิงตอบแทนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี รวมถึงการน าเงินหรือ
ส่ิงของท่ีไดรั้บมอบหมายให้ใช้ในราชการ มาใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  เช่น การให้
ของขวญัหรือบริการ การให้เงินสดหรือส่ิงของแทนเงินสด การให้สินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐ  และการคอร์รัปชันระหว่าง
หน่วยงานเอกชน (ท่ีมาขอ้มูล: องคก์รความโปร่งใสสากล Transparency International – TI ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1993) 

3. ขอบเขต 

•    นโยบายน้ีใชบ้งัคบักับพนักงานทุกคน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม 
รวมทั้งนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่มือ CG ของกลุ่มบริษทัดว้ย 

•     กลุ่มบริษทัคาดหวงัว่าลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทจะร่วมถือปฏิบัติ 
ตามนโยบายฉบบัน้ี 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

•     คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อตา้น  
คอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคญักับการต่อตา้นคอร์รัปชันและ
ปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

•  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบญัชีระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป อีกทั้งก ากบัดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั เพ่ือให้มัน่ใจว่า
กลุ่มบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายและคู่มือ CG ท่ีก าหนดไว ้

• ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และผู ้บริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ  
การส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้ง 
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

• ส านักตรวจสอบภายในมีหน้า ที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ ปฏิบัติงานว่าเป็นไป 
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย ประกาศ แนวทางปฏิบัติ  กฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบควบคุมมี 
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดขึ้น และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัทราบ 

• พนักงานทุกคน มีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องลงนาม
รับทราบและถือปฏิบติัตามนโยบายน้ี และส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน เพ่ือยืนยนัว่าพนักงาน 
ทุกคนรับทราบ เขา้ใจ และพร้อมจะน านโยบายน้ีไปปฏิบติั ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายน้ี จะตอ้งรายงาน
ต่อผูบ้ังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางส าหรับการร้องเรียนของกลุ่มบริษัท ทั้งน้ี หน่วยงานรับข้อร้องเรียนจะเก็บรักษาข้อมูล 
ท่ีรายงานเป็นความลบั และส่งต่อขอ้มูลถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยความระมดัระวงั 
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5. ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

• การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ CG ของกลุ่มบริษัท 
นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางปฏิบัติอ่ืนใด 
ท่ีกลุ่มบริษทัจะก าหนดขึ้นต่อไป  

• นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันฉบบัน้ี ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยก าหนดให้
ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารท าความเข้าใจกับพนักงาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  
และควบคุมดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชนัทัว่ทั้งองคก์รเป็นประจ าทุกปี  
• ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานเรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชนั เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั 
• เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการเร่ืองความเส่ียงกับการคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท  ผู ้บริหาร และพนักงาน 

ในกลุ่มบริษทัทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปน้ี  
 

1. ของขวญั ของก านลั การเลี้ยงรับรอง การบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้าย  
การให้ มอบ หรือรับของก านัล การเลี้ยงรับรอง และการบริการตอ้นรับ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในคู่มือ CG 
ของกลุ่มบริษทั 

2. เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนบัสนุน 
การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจ
ว่าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในคู่มือ CG 

3. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้ง  
ห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิดกบัคู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีด าเนิน
ธุรกิจกบักลุ่มบริษทั ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6.  บทก าหนดโทษ   

• ในกรณีท่ีมีหลกัฐานว่ากรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานมีการกระท าอนัเป็นการด าเนินการหรือยอมรับ หรือให้
การสนับสนุนให้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้ น บริษัทจะด าเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ  
ในการท างาน ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือเลิกจ้าง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผูท่ี้ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูกด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม มาตรการ
ลงโทษน้ีตอ้งเป็นไปโดยยติุธรรม เมื่อเปรียบเทียบกบับทลงโทษของพนกังาน 

• บริษทัจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน แมว่้าการกรท านั้นจะท าให้
บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 
 ท้ังนี ้ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปช่ัน ดังนี ้

• จัดอบรมเร่ืองคอร์รัปชันให้ท้ังพนักงานเก่าและพนักงานใหม่อย่างต่อเน่ือง ในหัวข้อการอบรม “จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการต่อต้าน 
คอร์รัปชัน” เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรม และจริยธรรม 

• กิจกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้พนักงาน เช่น กิจกรรมโรงทานในวันเข้าพรรษาและออกพรรษา การงานทอดกฐิน 
เป็นต้น 

• บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติ หรือข้อร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือข้อร้องเรียน
การเรียกรับ หรือการให้ของขวัญ รางวัล ท่ีท าให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจต่อธุรกิจ หรือเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันแต่อย่างใด 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 
 

 

163 
 

กระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียน (ที่อาจเป็นการกระท าผิด) 
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน มีหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง 

ประมวลผล กลัน่กรองขอ้มูลตามพยานหลกัฐาน และพฤติการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งให้พิจารณารายการเก่ียวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน  
โดยขอบเขตรายการทุจริตและคอร์รัปชนัให้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัฉบบัน้ี รวมทั้งให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการปฏิบติัตามมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชนัแก่บุคลากรในองค์กร ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบสวนสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งได ้เพ่ือพิจารณาขั้นตอน และวิธีการ
จัดการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ืองตามหลักเกณฑ์  ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนของบริษัท ประกอบด้วยผู ้บริหารระดับสูงและผู ้จัดการ 
ในฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายกฎหมาย ส านกับริหารความเส่ียง และส านกัตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งด าเนินการสอบสวน รวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง แจ้งขอ้กล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานให้ผู ้ถูกกล่าวหาทราบ รับฟังค าช้ีแจงของผูถู้กกล่าวหาแล้วเก็บรวบรวมไวใ้นส านวนการสอบสวน และท ารายงานการสอบสวน 
พร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรือประธานกรรมการบริษัท ทั้ งน้ี  ต้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี 
ประธานกรรมการบริษทัรับทราบ 

การด าเนินงานเก่ียวกับคณะกรรมการสอบสวน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คือสอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะ เวลาที่ก าหนด  เพื ่อแสวงหาความจริงในเ ร่ืองที่กล ่าวหาและดูแลให ้ม ีความ ยุติธรรมตลอดจนกระบวนการสอบสวน โดยให้
คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวติัและความประพฤติของผูถู้กกล่าวหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีกล่าวหาเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณา และ
จดัท าบนัทึกรายละเอียดท่ีมีการสอบสวนไวทุ้กคร้ัง ซ่ึงในการสอบสวนและพิจารณาห้ามมิให้มีบุคคลอ่ืนอยูห่รือร่วมดว้ย เวน้แต่เป็นการสอบปากค า 

1. ให้ประธานกรรมการบริษทัจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนคร้ังแรกภายใน 7 วนั นับแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทั
รับเร่ืองร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่อาจจัดประชุมได้ภายในก าหนดให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นให้ ผู ้สั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทราบ 

2. การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนก าหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน และการรวบรวม
พยานหลกัฐาน แลว้ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

2.1 รวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่รับฟังแต่เพียงขอ้อา้งหรือพยานหลกัฐานของ
ผูก้ล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวหาเท่านั้น 

2.2 แจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ  
2.3 ให้โอกาสผูถู้กกล่าวหาไดช้ี้แจง แสดงพยานหลกัฐานเพื่อแกข้อ้กล่าวหา 
2.4 พิจารณาท าความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
2.5 ท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

3. การสอบปากค าผูถู้กกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากค าคราวละหน่ึงคน และการสอบปากค าตอ้งมีกรรมการสอบสวน 
ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะท าการสอบปากค าได ้แต่ในกรณีท่ีก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมดมีมากกว่าสามคน จะให้กรรมการสอบสวนไม่นอ้ยกว่าสามคนท าการสอบปากค าก็ได ้

4. การสอบปากค าตอ้งมีการบันทึกถอ้ยค าของผูใ้ห้ถอ้ยค าตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด แลว้อ่านให้ผูใ้ห้ถอ้ยค าฟังหรือให้ผูใ้ห้
ถอ้ยค าอ่านเองก็ได้ แลว้ให้ผูใ้ห้ถอ้ยค า ผูบ้นัทึกถอ้ยค า และกรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมือช่ือ 
ในบนัทึกถอ้ยค านั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน ในกรณีท่ีบนัทึกถอ้ยค าใดมีหลายหนา้ ให้ผูใ้ห้ถอ้ยค าและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยูร่่วม
ในการสอบปากค าหน่ึงคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นบนัทึกถอ้ยค าทุกหนา้ โดยการบนัทึกถอ้ยค า ห้ามมิให้ขดู ลบ หรือบนัทึก
ขอ้ความทบัขอ้ความท่ีได้บนัทึกไวแ้ลว้ ถา้จะตอ้งแกไ้ขหรือเพ่ิมเติม ให้ใช้วิธีขีดฆ่าขอ้ความเดิมและเพ่ิมเติมขอ้ความใหม่ 
แลว้ให้ผูใ้ห้ถ้อยค าและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากค าหน่ึงคนลงลายมือช่ือก ากับไวต้รงท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมทุกแห่ง ในกรณีท่ีผูใ้ห้ถอ้ยค าไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้บนัทึกเหตุท่ีไม่ลงลายมือช่ือนั้นไวใ้นบนัทึกถอ้ยค าดว้ย  

5. การสอบปากค า ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยูใ่นท่ีสอบปากค า เวน้แต่เป็นบุคคลซ่ึงกรรมการสอบสวนท่ีท าการสอบปากค าอนุญาต
ให้อยู่ในท่ีสอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือเป็นทนายความ หรือท่ีปรึกษาของผูถู้กกล่าวหาตามจ านวนท่ีกรรมการสอบสวน
ท่ีท าการสอบปากค าเห็นสมควรให้เขา้มาในการสอบปากค าผูถู้กกล่าวหา 

6. ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนท าหรือจดัให้ท าการใด ๆ  ซ่ึงเป็นการให้ค ามัน่สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บงัคบั หรือกระท าโดยมิชอบ 
ไม่ว่าดว้ยประการใด เพ่ือจูงใจให้ผูถู้กกล่าวหาหรือพยานให้ถอ้ยค าอย่างใด 
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7. การแจ้งขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนขอ้กล่าวหา ให้ท าเป็นบนัทึกระบุขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ของ 
ผู ้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยในกรณีใด และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอ้กล่าวหา โดยจะระบุช่ือพยานด้วยหรือไม่ก็ได ้ รวมทั้ งแจ้งให้ทราบสิทธิของผู ้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ ้อยค าหรือ 
ยื่นค า ช้ีแจงแก้ข ้อกล่าวหาเป็นหนังสือ  สิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐาน  เพ่ือขอให้เรียก
พยานหลกัฐานนั้นมาได ้แลว้แจง้ให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ โดยให้ท าเป็นสองฉบบัมีขอ้ความตรงกนั ให้ประธานกรรมการบริษทั
และกรรมการบริษทัอีกอยา่งนอ้ยหน่ึงคนลงลายมือช่ือในบนัทึกนั้นดว้ย 

8. ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผูถู้กกล่าวหามาพบตามวนั  เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการสอบสวนก าหนด 
เพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ  เมื่อผูถู้กกล่าวหาได้มาพบ
คณะกรรมการสอบสวนแลว้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจง้ขอ้กล่าวหาพร้อมทั้งอธิบายขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ี
สนับสนุนขอ้กล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ และให้ผูถู้กกล่าวหารับทราบขอ้กล่าวหาโดยลงลายมือช่ือพร้อมทั้งวนัเดือนปี 
ในบนัทึกนั้น แลว้มอบบนัทึกนั้นให้ผูถู้กกล่าวหาหน่ึงฉบบั และอีกฉบบัหน่ึงเก็บไวใ้นส านวนการสอบสวน 

ตามบริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2561 ทั้ งน้ี บริษัทยงัคงมุ่งมั่นสานต่อการด าเนินตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ตลอดจนการส่ือสารและประกาศเร่ืองดังกล่าวไปยงัคู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน รวมทั้งได้จดัอบรมให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กร
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ได้เปิดช่องทางการแจ้งขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ (Whistleblowing) เพ่ือรับขอ้ร้องเรียนจากผูม้ีส่วนได้เสีย ผ่านกล่องรับ
ความคิดเห็น และทางไปรษณีย ์ซ่ึงส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ) โดยตรง โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมาไม่ปรากฏข้อร้องเรียน 
จากผู้มีส่วนได้เสีย  

จรรยาบรรณกรรมการบริษัทและบุคลากรในองค์กร  

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน   

กลุ่มบริษัทให้ความส าคญัและก าหนดให้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บงัคับบริษัท และ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ของทางราชการ และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน (“ระเบียบฯ”) อยา่งเคร่งครัด และตอ้งหลีกเลี่ยง
การมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
การใชอ้ านาจหนา้ท่ี พนกังาน หรือทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั เพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ผิดกฎหมาย เป็นเร่ืองตอ้งห้ามโดยเด็ดขาด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
1.1 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
1.2 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และ

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
1.3 กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ

ธุรการ ส านกัตรวจสอบภายใน และส านกักรรมการท่ีกลุ่มบริษทัก าหนดขึ้น และรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ตลอดจนการกระท าผิดดา้นทุจริตและคอร์รัปชนัต่อหน่วยงาน
นั้น ๆ 

2. การฝ่าฝืนกฎหมาย มติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ ค าสั่งของกลุ่มบริษทั 
โดยอา้งว่าเป็นการกระท าเพ่ือเพ่ิมผลก าไรให้แก่กลุ่มบริษทั หรือเหตุผลอื่นใด มิใช่เหตุผลท่ีจะพึงรับฟัง 

3. พนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยค านึงถึงประโยชน์อนัชอบธรรมของกลุ่มบริษทั แมจ้ะมีช่องว่างของ
กฎหมาย หรือช่องว่างของขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และค าสั่งของกลุ่มบริษทั หรือกฎเกณฑต์่าง ๆ ก็ตาม 

4. รักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับของกลุ่มบริษัทไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
กลุ่มบริษทั หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

5. การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามี
ภรรยา บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลของบุคคลเหล่านั้น ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เร่ืองการปฏิบติัเก่ียวกบัการไดม้าหรือการจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกรรมการและพนกังาน พ.ศ. 2547 
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6. พนกังานตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และระเบียบฯ ของกลุ่มบริษทั ตลอดจนกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบั
ดูแลท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งท าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนให้ถี่ถ้วน และต้องปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอค าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายส านักกรรมการ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
ห้ามปฏิบติัตามความเขา้ใจของตนเองโดยไม่มีค าแนะน า 

7. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
7.1 กลุ่มบริษทัไม่สนับสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประการ รวมทั้งให้ความส าคญัและส่งเสริมการเคารพ

สิทธิมนุษยชน  
7.2 ปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั โดยไม่แบ่งแยก เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา 

เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ลกัษณะทางกายภาพ หรือเร่ืองอ่ืนใด  
7.3 พนักงานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีละเมิดหรือคุกคามบุคคลอ่ืน ทั้งทางวาจาหรือการกระท าและพึงหลีกเลี่ยง

การกระท าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
7.4 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั เพื่อป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากพบเห็นการกระท าท่ีละเมิด หรืออาจ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้รายงานแก่ผูบ้งัคบับญัชา 
7.5 กลุ่มบริษทัจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานไปให้บุคคลหรือ

หน่วยงานใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวตัถุประสงค์ท่ีได้มีการแจ้งไว ้เวน้แต่จะได้กระท า
ภายในกรอบท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ ทั้ งน้ี จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal 
Data Protection Policy) ของบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมทั้งพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. ดา้นแรงงาน 
8.1 ปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม  
8.2 ไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัด้านการจ้างงานอย่างเท่าเทียม ทั้งกระบวนการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน สวสัดิการ เวลา

ท างาน วนัหยดุ การมอบหมายงาน การฝึกอบรม และการประเมินผลงาน เป็นตน้ 
8.3 ไม่ใชแ้รงงานเด็ก แรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย หรือแรงงานจากการคา้มนุษย ์  
8.4 ห้ามมิให้ลงโทษพนักงานท่ีเป็นการทารุณทางร่างกายหรือจิตใจ อาทิเช่น การคุกคามข่มขู่ การกักขงัหน่วงเหน่ียว 

หรือการใชค้วามรุนแรงอ่ืนใด 
8.5 มีกระบวนการสอบสวนความผิดพนักงานอย่างถูกต้อง และเป็นขั้นตอนชัดเจนก่อน เลิกจ้างพนักงาน 

เพื่อให้ทุกคนไดรั้บความเป็นธรรมสูงสุด 
8.6 ในการว่าจา้งบริษทัผูรั้บเหมามาด าเนินการใด ๆ ให้แก่กลุ่มบริษทัจะพิจารณาคดัเลือกเฉพาะบริษทัท่ีสามารถปฏิบติั

ถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ท่านั้น และจะหลีกเลี่ยงการว่าจา้งบริษทัรับเหมาใด ๆ  ท่ีมี
ประวติักระท าผิดกฎหมายแรงงาน กฎหมายอ่ืน ๆ หรือเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชนั 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อให้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทมีแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างสุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ 
ส่วนตน และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

1. เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนได้เสียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ทราบถึงความสัมพนัธ์และการท า
ธุรกรรมกบักลุ่มบริษทัในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทนัทีท่ีมีการท ารายการ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจ 
ไดว่้า กลุ่มบริษทัมีการก ากับดูแลและตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวเป็นประจ า จึงได้ก าหนดให้เลขานุการบริษัทมีหนา้ท่ีส ารวจ
รายการท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกส้ินปี โดยการส ารวจจะด าเนินการทั้ งกับกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และ/หรือ  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูจ้ัดการฝ่าย และพนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข ้องและน าเสนอข ้อมูลให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  
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2. หลีกเลี่ยงการท ารายการเก่ียวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษทั  
และไม่กระท าการในลกัษณะใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน และ/หรือ ผู ้ท่ี เก่ียวขอ้ง 

3. กรรมการบริษทัตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

4. การกระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นผลให้กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร หรือผู้ท่ี เก่ียวข้อง ได้รับประโยชน์ทางการเงินอ่ืน 
นอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัไดรั้บความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าท่ีขดัแยง้กบั
ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี  

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือผู ้ท่ีเก่ียวข้องโดยมิได้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของกลุ่มบริษทัท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
(ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทท่ีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามท่ี

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินคา้ วตัถุดิบ ให้บริการ หรือให้เงิน สนบัสนุนการปลูกออ้ย (เงินเก๊ียว) 
เป็นตน้ กลุ่มบริษทัสามารถท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได ้หากธุรกรรมดงักล่าวนั้น มีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมี
เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในลกัษณะท่ีวิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ 
ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงประโยชน์ของ  
กลุ่มบริษทัเป็นส าคญั ซ่ึงตอ้งจดัท าสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
และให้ความเห็นทุกไตรมาสท่ีมีการท ารายการดงักล่าว 

6. กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ ก าหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู ้พิจารณา และ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ และ ความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณา
เง่ือนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะการคา้ขายปกติในตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลภายนอก 
และเป็นไปตามราคายติุธรรม มีความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการธุรกรรมอ่ืน ๆ ระหว่างกลุ่มบริษทักบับุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ซ่ึงขึ้ นอยู่กับขนาดของรายการ โดยน าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
ตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัท รัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มาใชบ้งัคบั โดยกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่กรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะจดัให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั
รายการดงักล่าว เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถ้ือหุ้นตามแต่กรณี  

7. ก ากบัดูแลและรับผิดชอบให้กลุ่มบริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริต และ
คอร์รัปชันอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีท าให้มัน่ใจได้ว่า การด าเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัจะ
เป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบับริษัท กฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน รวมถึง
ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

8. คณะกรรมการบริษัทจะต้องก ากับดูแลให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหล ักทรัพย์ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในสาระสนเทศต่าง  ๆตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

9. จัดให้มีระบบงานท่ีชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษัทย่อย มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการ ท ารายการท่ีมีนัยส าคญั
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไดอ้ย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั น ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย เพื่อติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงิน การท ารายการระหว่างบริษทัยอ่ยกบักรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร และการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัของบริษทัย่อย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ตอ้งจดัให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษทัย่อย โดยให้กรรมการอิสระ 
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กรรมการตรวจสอบ และผู ้ตรวจสอบภายในของ BRR สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผล  
การตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารของ BRR รับทราบ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า
บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ย่างสม ่าเสมอ 

10. การค ้ าประกันตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้จะคงมีอยู่ต่อไป เน่ืองจาก 
ความจ าเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใช้ซ้ือวตัถุดิบและให้เงินสนับสนุนการปลูกออ้ยแก่เกษตกร  
และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชยใ์นการให้สินเช่ือธุรกิจ โดยท่ีกลุ่มบริษทัจะ
ไม่มีค่าใชจ่้ายจากการรับการค ้าประกนัดงักล่าว 

11. การกู้ยืมเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ จะเกิดขึ้นตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะให้มีการจดัท า
สัญญากูย้ืมเงิน และก าหนดเง่ือนไขท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเป็นส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่มี
นโยบายให้เงินกู้ยืม และ/หรือการค ้าประกนัหน้ีใด ๆ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนการปลูกออ้ยให้กบับุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ 

12. รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้ง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนถึงการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการ
เก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

13. พึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษา ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจลกัษณะเดียวกันกับ 
กลุ่มบริษทัหรือกิจการท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ ทั้งน้ี สามารถถือหุ้น เป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษาในองค์กร 
อ่ืนได ้หากการถือหุ้นหรือการด ารงต าแหน่งนั้น ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในกลุ่มบริษทั 

การใช้ข้อมูลภายใน  

กลุ่มบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการบริษัท ผู ้บริหารและพนักงาน  ในการน าข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทไปใช ้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอ่ืน ดงัน้ี 

1. ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของกลุ่มบริษทั น าความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทั 
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่า
จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

2.  ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน และจงใจหรือเจตนาบิดเบือนข้อความให้เป็นเท็จเก่ียวกับข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยมีเจตนา
หลอกลวงให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด อาทิเช่น การผลกัดนัราคาหลกัทรัพย ์โดยพยายามท าให้ราคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงขึ้น เพ่ือหวงั
ประโยชน์ท่ีจะขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาสูง  

3.  ให้ความรู้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้ ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่าย
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องจดัท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพยข์องตน คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินด้วยกัน  
ฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึง
ฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

4.  ก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมทั้ งผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือพนักงานท่ีรู้ข้อมูลภายใน จะต้องระงบัการซ้ือ และ/หรือ  
การขายหลกัทรัพยข์องบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี BRR จะมีการเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นสาระส าคัญ ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลกัทรัพย ์จนกว่า BRR จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้  

5. ก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผูจ้ดัการฝ่าย 
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ 
BRR ซ่ึงบุคคลดงักล่าว รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคล
ซ่ึงบุคคลดังกล่าวเป็นผูถ้ือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่าวโดยให้นับรวมสิทธิ
ออกเสียงของคู่สมรสหรือผู ้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้ น ถืออยู่ มาย ัง 
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เลขานุการบริษัท โดยให้จ ัดท าและน าส่งภายใน 30 ว ันท าการ ภายหล ัง เข ้ารับต าแหน่ง และรายงานทุกค ร้ังที่มี 
การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ BRR ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพยน์ั้น ตามท่ีพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก าหนด ทั้งน้ี ตอ้งแจง้ให้เลขานุการบริษทั 
ทราบอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพย ์พร้อมทั้งจดัส่งส าเนารายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้แก่เลขานุการบริษัทในวนัเดียวกันกับวันท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็นรายไตรมาส  

6. ห้ามเปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัแก่บุคคลอ่ืน แมพ้น้สภาพจากการเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของกลุ่มบริษทัแลว้  

7. ก าหนดให้ผูบ้ริหาร ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ และเลขานุการบริษทั เป็นตวัแทนของกลุ่มบริษทัในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผูถ้ือหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทุน และสถาบนัการเงิน ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บ
มติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้มูลท่ีสามารถเปิดเผยให้แก่
สาธารณชนรับทราบได ้โดยตอ้งเปิดเผยให้รับทราบอยา่งเท่าเทียมกนั 

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ผูที้่ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มูลภายในจะตอ้งถูกลงโทษทาง วินัย และ/หรือ กฎหมาย
แลว้แต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ 

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ก าหนดระดับ 
การเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ท้ังนี ้ในปี 2563 ไม่ปรากฏกรณีท่ีกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารของบริษัทมีการซ้ือ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

ความรับผิดชอบต่อข้อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัหมายถึง สังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ขอ้มูล สิทธิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร 
ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการคา้ ความลบัทางการคา้ หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับตลอดจนทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษทั  
หรือที่กลุ่มบริษทัมีสิทธิอยู่ รวมถึงผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  เว ้นแต่กรณีที่ กลุ่มบริษทัได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ 
ถือเป็นผลงานของผูค้ิดคน้ ผูป้ระดิษฐ์ ผูวิ้จยั หรือบุคคลอ่ืนได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการใชท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัอย่างประหยดั เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษทั
อย่างสูงสุด และดูแลมิให้เส่ือมเสีย สูญหาย รวมทั้งไม่น าทรัพยสิ์นใด ๆ ของกลุ่มบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ 
บุคคลอ่ืน หรือน าไปเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

2. ขอ้มูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานแต่ละหน่วยงานตอ้งก าหนดระยะเวลาการเก็บ
เอกสาร ชั้นความลบัของเอกสาร รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารดงักล่าวให้ถูกตอ้งครบถว้น สามารถตรวจสอบได ้โดยไม่ให้ถูก
ล่วงละเมิดและไม่เปิดเผยให้กบัผูใ้ด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรรมการบริษทั 

3. พนักงานต ้องจ ัดท า เอกสารทางธุรกิ จ  บ ัญชีและการ เงิน  และรายงาน ต่าง  ๆ  ที่น าส่งส่วนราชการหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลอ่ืน ๆ ด้วยความรอบคอบและสุจริต และตอ้งบนัทึกตามวิธีการทางบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ีสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด 

4. ช่วยกนัดูแลมิให้ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

5. การใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลต่าง ๆ เป็นทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารและ

พนกังานไม่ควรใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั  
5.2 ห้ามเปลี่ยนแปลง ท าซ ้า ลบทิ้ง หรือท าลายขอ้มูลของกลุ่มบริษทัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
5.3 ห้ามน าซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟต์แวร์ ลิขสิทธ์ิ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิต

ซอฟแวร์นั้น ๆ 
5.4 ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือจากอปุกรณ์มาตรฐานท่ีกลุ่มบริษทัติดตั้งให้ และห้ามปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

ยกเวน้ไดรั้บอนุญาต 
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5.5 ห้ามเปิดเผยขอ้มูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั หรือคดัลอกขอ้มูลใส่ในส่ือบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
5.6 ห้ามใช้อีเมล์ของกลุ่มบริษทัส่งต่อขอ้ความท่ีกล่าวร้าย หรือท าให้ผูอ่ื้นเส่ือมเสีย รวมทั้งขอ้ความหยาบคาย ลามก 

ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญให้กบัผูอ่ื้น 
5.7 ควรใช้อินเทอร์เน็ตแสวงหาขอ้มูลและความรู้ท่ี เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน และตอ้งหลีกเลี่ยงเวบ็ไซต์ท่ีผิด

กฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม 
5.8 ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสารท่ีกลุ่มบริษัทจดัให้ ด้วยความรับผิดชอบและระมดัระวงั  

โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเป็นส าคญั 
5.9 ห้ามเข้าระบบหรือเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือล่วงรู้มาตรการป้องกันการ เขา้ถึงขอ้มูลและระบบ

คอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดม้ีไวส้ าหรับตน  
5.10     กลุ่มบริษัท หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ขอสงวนสิทธ์ิตรวจสอบการใช้งานทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับระบบ

สารสนเทศของกลุ่มบริษทัตามความเหมาะสม 

6. กลุ่มบริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง พนกังานตอ้งไม่น าทรัพยากรของกลุ่มบริษทัไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

7. พนักงานมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุม้ครองสิทธิของทรัพยสิ์นทางปัญญา  
ท่ีกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 

8. การน าขอ้มูลของบุคคลอ่ืนมาใช้อา้งอิงภายในกลุ่มบริษทั บุคคลผูน้ั้นสามารถขอตรวจสอบการน าใช้ขอ้มูลได้ตามสิทธิ 
อนัชอบธรรม ทั้งน้ี เพ่ือลดโอกาสการเกิดกรณีละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

9. พนกังานมีหนา้ท่ีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีละเมิด หรือการกระท าท่ีอาจน าไปสู่การละเมิดทรัพยสิ์น
ทางปัญญา รวมถึงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของกลุ่มบริษทั 

10. พนักงานตอ้งให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญา อาทิ งานวิจยั 
หรือนวตักรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั ไปท าซ ้ า ดดัแปลง หรือกระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อประโยชน์ของ
ผูอ่ื้น โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากกลุ่มบริษทั 

บริษัทมีกฎระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซ่ึงหากพนักงานฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางวินัยตามความหนักเบาของการกระท านั้น  ๆ ท้ังนี ้ 
ในปี 2563 บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ และหรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด 

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และรายงานทางบัญชีและการเงิน  

กลุ่มบริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความมัน่คงให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคล้องกับ CG Code 2560 เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จดังกล่าว  
จึงก าหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและการบริหาร
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้ งมีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีดี มีการสอบทานระบบงานอย่างสม ่าเสมอ ภายใต ้
การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และมีการจัดท ารายงานทางบัญชีและการเงินท่ีมี 
ความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และน่าเช่ือถือ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี โดยจดัท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 
และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้ผูถ้ือหุ้นและนักลงทุนมีความเช่ือมัน่ต่อกลุ่มบริษทั  

ในปี 2563 การด าเนินการด้านระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และรายงานทางบัญชีและการเงิน 
ได้เปิดเผยรายละเอียดในส่วนท่ี 2 ข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2563 เล่มนี ้

จรรยาบรรณพนักงาน 

1. การปฏิบัติต่อตนเอง 
1.1 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และรายงานตามความเป็นจริง 
1.2 เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

อยา่ง เคร่งครัด 
1.3 ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และไม่ใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
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1.4 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทก าลังกาย และก าลังความคิดในการท างาน โดยถือ
ประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเป็นส าคญั 

1.5 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยนัหมั่นเพียร รวมทั้ งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

1.6 พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม 

2  การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.1 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเท่ียงธรรมต่อลูกคา้ รวมถึงไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ 

ท่ีทุจริตกบัลูกคา้ 
2.2 อ านวยความสะดวกและปฏิบติัต่อผูม้าติดต่อดว้ยความสุภาพเรียบร้อย เต็มใจและเต็มความสามารถ 
2.3 ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน และพร้อมท่ีจะช้ีแจงข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ตามสถานะแห่งตน 
2.4 เห็นคุณค่าของบุคคลอ่ืน ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเสมอภาค และให้เกียรติผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
2.5 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพฒันาสังคมส่วนรวมให้เจริญกา้วหน้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องาน

และภาพพจน์ขององคก์ร 
2.6 ให้ความส าคญัในการปกป้องและรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 
2.7 ให้ความเอาใจใส่ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความสะอาด ปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

3. การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 
3.1 ไม่ชกัจูงหรือช้ีน าการตดัสินใจของเพ่ือนร่วมงานในสิทธิเร่ืองการเมือง 
3.2 มีน ้าใจกบัเพ่ือนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
3.3 ใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพและเหมาะสม 
3.4 เสริมสร้างการท างานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เพ่ือประโยชน์ต่องานของ 

กลุ่มบริษทัโดยส่วนรวม 
3.5 ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.6 ปฏิบัติต่อผูบ้ ังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อน ร่วมงานด้วยความมีน ้ าใจ และเคารพ

ในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 

4. การปฏิบัติต่อองค์กร 
4.1 ท างานดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเต็มความสามารถ 
4.2 ใช ้ทรัพย์สินและสวสัดิการต่าง ๆ ขององค์กร ด ้วยความประหยดัและรู้คุณค่า ตาม ระเบียบข้อบังคับ 

การท างานของกลุ่มบริษทั 
4.3 เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชัน หรือเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

ตอ้งรายงานทนัทีผา่นช่องทางท่ีองคก์รก าหนดไว ้
4.4 ตั้งใจเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองให้กา้วหนา้ 
4.5 ติดตามข่าวสารเพ่ือใชเ้ป็นเหตุผลในการพูดคุย 
4.6 ขอให้ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามท่ีกลุ่มบริษทั

ก าหนด 

5. การรับหรือการให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน เรียกรับ หรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ คู่คา้ หรือ
พนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั รวมทั้งวางตวัเป็นกลางไม่ใกลชิ้ดจนท าให้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

5.1 ไม่ เรียกร้อง หรือขอเร่ียไรของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์ อ่ืนใด เช่น การเลี้ ยงรับรอง การบริการต้อนรับ   
การสนบัสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวลัจากลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 
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5.2 ไม่ให้รับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบติั 
หรือละเวน้การปฏิบติัใด ๆ เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน 
และไม่ผิดต่อกฎหมาย โดยของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละ
โอกาส มีมูลค่าตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง โดยผูรั้บจะต้องกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้
ของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด (“แบบฟอร์มฯ”) ส่งให้ผูบ้ ังคับบัญชาหรือผูม้ีอ านาจอนุมัติ  และ
น าส่งแบบฟอร์มฯ และของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ส านักกรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ เพ่ือรวบรวมแบบฟอร์มฯ ให้แก่ส านกัตรวจสอบภายใน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไป ทั้งน้ี 
การรับส่ิงของดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

5.3 การรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 5.2 ให้ผูรั้บด าเนินการส่งคืน
แก่ผูใ้ห้โดยทนัที หากไม่สามารถส่งคืนไดเ้น่ืองจากมีความจ าเป็นท่ีตอ้งรักษาสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างบุคคล
หรือระหว่างบริษัท โดยผูรั้บจะต้องกรอกรายละเอียดใน  “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั ของก านัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด” ส่งให้แก่ผูบ้ังคบับัญชา หรือผูม้ีอ านาจอนุมติั และน าส่งส านักกรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ พร้อมส่ิงของท่ีไดรั้บภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ และให้ถือเป็นสิทธิ และทรัพยสิ์นของ
กลุ่มบริษทั รวมถึงของขวญั และของก านัลท่ีมอบให้ตวัแทนกลุ่มบริษทั และมีคุณค่าระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญั
ของกลุ่มบริษทั เช่น การรับรางวลัทรงเกียรติ การรับของท่ีระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ  จากนั้น
ส านักกรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการน าส่งแบบฟอร์มฯ ให้ส านักตรวจสอบภายใน  
เพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป 

   หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด มีดงัน้ี 
 (1) ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
 (2) ส่ิงท่ีจดัท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมการขาย ซ่ึงประทบัตราบริษทันั้น ๆ (เช่น ปากกา หมวก เส้ือยืด สมุด และถุงผา้ เป็นตน้) 
 (3) ส่ิงท่ีท าขึ้นเพ่ือแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังาน แจกผูถ้ือหุ้น หรือแจกลูกคา้ของคู่คา้) 
 (4)  ส่ิงท่ีท าขึ้นหรือซ้ือมา เพื่อแจก/มอบให้ตามเทศกาลจากคู่คา้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ม ขนม และกระเชา้ของขวญั 

เป็นตน้) 
 (5)  ประโยชน์สิทธิพิเศษอื่น ๆ ท่ีพึงให้ได ้เพื่อส่งเสริมการขายจากคู่คา้ 
 (6) ส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าตามตาราง ดงัน้ี  

หมวด อ านาจด าเนินการ ระดับต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 
2.5 การรับของขวญัต่อราย มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

5.4  ไม่ให้เสนอส่ิงของ ผลประโยชน์ หรือส่ิงจูงใจในรูปแบบใด ๆ  ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ปฏิบติัในทางท่ี 
มิชอบ และก่อให้เกิดความขดัแยง้ เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบัติ 
ต่อกัน  และไม่ผิดต่อกฎหมาย โดยของขวัญ  ของก านัล หรือประโยชน์ อ่ืนใดนั้ น  ต้องได้รับอนุมัติ 
โดยผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบการมอบอ านาจปฏิบัติการและผู ้ให้จะต้องกรอก
รายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั ของก านัลหรือประโยชน์อ่ืนใด” (“แบบฟอร์มฯ”) ส่งให้แก่
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีอ านาจอนุมติั จากนั้นน าส่งแบบฟอร์มฯ ให้แก่ส านักกรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ เพ่ือรวบรวมแบบฟอร์มฯ ให้แก่ส านกัตรวจสอบภายใน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไป 
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หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบการมอบอ านาจปฏิบติัการ ตามวงเงินการให้ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดดงัน้ี 

หมวด อ านาจด าเนินการ ระดับต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 
2.4 การให้ของขวญัต่อคร้ัง      

 2.4.1 ส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน มูลค่าตั้งแต่  
20,000บาทขึ้นไป 

มูลค่าไม่เกิน
20,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
15,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
10,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
5,000 บาท 

 2.4.2 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

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

  6.      การใช้สิทธิทางการเมือง และการช่วยเหลือทางการเมือง 
6.1 ควรใชสิ้ทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.2 ไม่เป็นกรรมการในพรรคการเมือง หรือเป็นตวัแทนในการท ากิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ใด ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนเก่ียวข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใด 
พรรคการเมืองหน่ึง หรือกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหน่ึง  

6.3 ไม่ใชช่ื้อของกลุ่มบริษทั รวมถึงไม่น าทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัเพื่อใชส้นับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

6.4 ไม่ใชอ้ านาจหน้าท่ีช้ีชวน กดดนั หรือบงัคบัให้เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ 
ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

7.  การบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุน  

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน โดยกลุ่มบริษัทจะให้เงินบริจาคและเงินสนับสนุน 
อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และจะไม่กระท าการในส่ิงท่ีอาจเกิดผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม หรือน าไปสู่การคอร์รัปชนั  

กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงาน ต้องระมัดระวงัในการบริจาคเพ่ือการกุศล เพราะอาจมีความเส่ียงท่ีอาจใช้เป็นข้ออ้าง 
ในการคอร์รัปชนั หรือถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งในการติดสินบน ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกุศล
และการให้เงินสนบัสนุน ดงัน้ี  

7.1 การบริจาคเพ่ือการกุศล  
- ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้

วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อ
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR)  

- ตอ้งพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้
การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป เช่น การติดตราสัญลกัษณ์ (Logo) การประกาศรายช่ือ 
ณ สถานท่ีจดังานหรือจดักิจกรรม หรือในส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์อ่ืน เป็นตน้  
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  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบการมอบอ านาจปฏิบติัการ ตามวงเงินบริจาคการกุศล ดงัน้ี 
หมวด อ านาจด าเนินการ ระดับต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 
2.2 การบริจาคการกุศลต่อราย มูลค่าตั้งแต่  

20,000บาทขึ้นไป 
มูลค่าไม่เกิน
20,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
15,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
10,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
5,000 บาท 

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

7.2 การให้เงินสนบัสนุน  
- ตอ้งพิสูจน์ไดว่้ามีกิจกรรมตามโครงการดงักล่าวจริง และเป็นการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของ

โครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

- การให้เงินสนับสนุน ตอ้งพิสูจน์ได้ว่าเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินได้  เช่น 
การให้ท่ีพกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใดหรือหน่วยงานใด 
ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป  

- การเป็นผู ้ให้ เงินสนับสนุน จะต้องจัดท าบันทึกค าขอ ระบุช่ือผู ้รับเงินสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของ 
การสนับสนุน  พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้ งหมดให้ ผู ้มี อ านาจอนุมัติของบริษัท  น ้ าตาลบุ รี รัมย ์
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ พิจารณาอนุมติั 

8.  การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

  การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) หลักการสากลได้ให้ค านิยามของ “ค่าอ านวยความสะดวก” ว่าหมายถึง 
ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยท่ีจ่ายแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพ่ือให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะด าเนินการ 
ตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ตอ้งอาศยัดุลพินิจของเจา้หน้าท่ีรัฐ และเป็นการกระท า 
อนัชอบด้วยหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีของรัฐผูน้ั้น รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือ
รับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น  (อ้างอิง: คู่มือแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม หน้า 35 จัดท า  
โดยส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)  

  กลุ่มบริษทัจะไม่จ่ายค่าอ านวยความสะดวกให้กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะการยอมให้บุคลากรของกลุ่มบริษทัจ่าย 
ค่าอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความเส่ียงสูงมากท่ีจะกลายเป็นการให้สินบน และเป็นการเพ่ิมตน้ทุนทางธุรกิจ เพ่ิมโอกาส 
ในการเส่ือมเสียช่ือเสียงและละเมิดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัของบริษทั 

  9.  การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)  

  การจา้งพนักงานรัฐ (Revolving Door) คือ การท่ีบุคคลจากภาครัฐเขา้ไปท างานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเขา้มาท างาน
ดา้นนโยบายในภาครัฐ ในลกัษณะท่ีท าลายภาพลกัษณ์ดา้นความน่าเช่ือถือและความซ่ือตรงของการท าหนา้ท่ีหรือการจดัท านโยบายของภาครัฐ 
ซ่ึงมีความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชนั ในแง่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลขององคก์รรัฐอยา่งไม่เป็นกลาง 

  ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจึงมีแนวทางป้องกนั ซ่ึงไม่ใช่การห้ามไม่ให้รับต าแหน่งหรือห้ามว่าจา้งพนักงานรัฐ แต่เป็นการบริหารจดัการดว้ย
การวางระเบียบและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชนัดงักล่าวไม่ให้เกิดขึ้น 

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแส 
การกระท าผิดกฎหมาย หรือกรณีพบพฤติกรรมท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบ ัติตามคู่มือ CG โดยก าหนดให้ประธานกรรมการ 
ธรรมาภิบาล หรือส านักตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียนดา้นการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
ดงัน้ี 
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1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
      1.1 ทางไปรษณีย:์   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

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

หรือ ส านกัตรวจสอบภายใน  บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
อาคารพญาไทพลาซ่า เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

      1.2 กล่องรับความคิดเห็น  

2.  กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียนและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชัน 
2.1  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG นั้นด้วย

ตนเอง 

2.2  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรายงานขอ้เท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีสอบสวนขอ้เท็จจริง ประมวลผล และ
กลัน่กรองขอ้มูล เพ่ือพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ือง โดยคณะกรรมการสอบสวนจะไดรั้บ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

2.3 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนน าเสนอคณะกรรมการสอบสวน เพื่อสอบสวนขอ้เท็จจริงและก าหนดมาตรการด าเนินการระงบั
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG โดยค านึงถึงความเสียหายโดยรวมทั้งหมด 

2.4 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหน้าท่ีรายงานผลให้ผูร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคญั 
หรือเป็นประเด็นดา้นทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีพบจากการตรวจสอบภายในให้รายงานผลต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งเร่งด่วน 

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

กลุ่มบริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
3.1 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่า

การเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภยั แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถรายงานความคืบหน้าและ
ช้ีแจงขอ้เท็จจริงให้ทราบ  

3.2 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง กลุ่มบริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั หรือขอ้มูล
อ่ืนใดท่ีสามารถระบุผูร้้องเรียนได ้และด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริง 

3.3 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั
และความเดือดร้อนเสียหายของผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง แหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4 กรณีผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเห็นว่าอาจไดรั้บความไม่ปลอดภยั หรืออาจ
เกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้กลุ่มบริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได้ หรืออาจก าหนด
มาตรการคุม้ครอง หากเห็นว่ามีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความไม่ปลอดภยั หรือความเดือดร้อนเสียหาย 

3.5 ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายตามกระบวนการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม 

 ส าหรับในปี 2563 จากการตรวจสอบและติดตาม ไม่ปรากฏกรณีท่ีการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน  
การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และส่ิงแวดล้อม หรือข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด รวมท้ังการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทไม่ปรากฏว่าถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากับดูแล เน่ืองจากได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส าคัญภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

วินัย 
กลุ่มบริษัทถือว่าคู่มือ CG เป็นวินยัอยา่งหน่ึง กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน จึงมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามดว้ยความเขา้ใจ ยอมรับ  

ระมดัระวงั และหลีกเลี่ยงมิให้มีการประพฤติผิด โดยกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และตอ้งปฏิบติัตามคู่มือ CG น้ี
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อย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว รวมถึงขอ้บงัคบับริษทั และกฎระเบียบอ่ืนของกลุ่มบริษัท จะถูกพิจารณาโทษทางวินัย
ตามท่ีก าหนดไวใ้น “ระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั” 

ขอ้แนะน าเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 5 ปี 2564 (“คู่มือ  CG”) 
1. ท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระของคู่มือ CG ฉบบัน้ี 

2. เรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตน 

3. ทบทวนความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของคู่มือ CG ฉบบัน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ให้ความรู้ความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั หรืออาจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 

5. เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเก่ียวกับวิธีปฏิบติัตามคู่มือ CG ให้ปรึกษาผูบ้งัคบับัญชาและ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ และ/หรือบุคคลท่ีกลุ่มบริษทัก าหนดให้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือ CG 

6. แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้รับผิดชอบทราบ เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG 

7. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ กบัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีกลุ่มบริษทัมอบหมาย 

8. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นผูน้ าและแบบอย่างในการปฏิบติัตามคู่มือ CG ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ให้พนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามคู่มือ CG เป็นส่ิงท่ีถูกต้องและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
ไม่สามารถอา้งไดว่้าไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ CG ฉบบัน้ี  

พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม และส่งเสริมให้ผูอ่ื้นปฏิบัติตามคู่มือ CG ฉบับน้ี ทั้ งน้ี การกระท าต่อไปน้ีถือว่าเป็น 
การกระท าท่ีเขา้ข่ายผิดกฎเกณฑท่ี์ระบุในคู่มือ CG  

1. ไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG  
2. แนะน าส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG 
3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG ในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกับ

งานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตน 
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขดัขวางการสืบสวนสอบสวนขอ้เท็จจริง เพื่อตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG   
5. การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เน่ืองจากการท่ีผูน้ั้นรายงานการไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG ทั้งน้ี ผูท่ี้ท าผิดคู่มือ CG  จะตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบท่ีกลุ่มบริษทัก าหนดไว ้นอกจากน้ี อาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท า
นั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย 

บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามคู่มือ CG 
1. กรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าคู่มือ  CG  ทบทวนและปรับปรุงให้มีความ เหมาะสมเป็นประจ า 

ทุกปี รวมทั้งจดัให้มีการประเมินการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว  
2. ผูบ้ริหารทุกระดบั มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

2.1 ส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามคู่มือ CG และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.2 ถ่ายทอดนโยบายและวิธีปฏิบัติ รวมถึงรับฟังความเห็นอย่างเปิดกว้างเก่ียวกับการปฏิบติัตามคู่มือ CG  
2.3 ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ และจัดให้มีระบบจัดการท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของ  

กลุ่มบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามคู่มือ CG   
2.4 ก ากบัดูแลให้การปฏิบติังานของหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือหน่วยงานท่ีดูแลดา้นทรัพยากรบุคคล มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการช้ีแจงพนักงานให้ทราบ
ถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามคู่มือ CG  

4. ส านักตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีสอบทานข้อมูลเบ้ืองต้น ในกรณีมีเหตุเช่ือถือได้ว่าจะเกิดการฝ่าฝืนกฎระเบียบ และคู่มือ CG  
เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบติัตาม ดูแล และส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบติัตามคู่มือ CG อีกทั้งเสนอแนะขอ้คิดเห็นและอุปสรรคต่าง  ๆ
ในการปฏิบติัตามคู่มือ CG ต่อผูบ้ริหาร หรือส านักตรวจสอบภายใน เพ่ือน าเสนอขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั
ต่อไป 
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ท้ังนี ้ในปี 2563 จากผลการก ากับดูแล การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายก ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไม่ปรากฎว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงาน มีการกระท าท่ีเข้าข่าย
ละเมิดกฎเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในคู่ มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจแต่อย่างใด 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบนั บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ไดว่้าจา้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ากดั ในการตรวจสอบบญัชี และให้ค าปรึกษามาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยช าระค่าสอบบญัชี (Audit Fee) และค่าบริการอ่ืน  ๆ
(Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงินรวม 8,071,474 บาท ให้แก่บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ทั้ งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแบ่งเป็น
ค่าสอบบัญชีของบริษทั จ านวน 1,875,000 บาท ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยทั้ง 10 บริษทั จ านวน 5,515,000 บาท และค่าใช้จ่ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-
pocket expenses) อาทิ ค่าเดินทาง และค่าท่ีพกั เพื่อไปตรวจสอบดา้นบญัชีและการเงิน ณ ส านักงานใหญ่ จงัหวดับุรีรัมย ์และค่าส าเนาเอกสาร 
เป็นตน้ จ านวน 681,474.64 บาท ทั้งน้ี นอกเหนือจากค่าบริการดังกล่าว บริษทัไม่มีค่าบริการอ่ืนท่ีตอ้งช าระให้กบัผูส้อบบญัชี ส านักงานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี 2562 และ ปี 2563 

รายการ ปี 2562 ปี 2563  

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 
- BRR 
- บริษทัยอ่ย  

 
1,500,000 

*4,475,000 

 
1,875,000 

**5,515,000 
ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 
อาทิ ค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการตรวจทาน
เอกสารของโครงการต่าง ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตการบริการสอบบญัชี  

95,587 **681,474.64 

รวมทั้งหมด 6,070,587 8,071,474 

หมายเหตุ : *ปี 2562 เน่ืองจากบริษทั ชูการ์เคนอีโคแวร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เปิดด าเนินงานและมีรายการทางบญัชีตอ้งตรวจสอบมากขึ้น 
**ปี 2563 เน่ืองจากบริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (“BRLM”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เปิดด าเนินงาน  รวมทั้ ง 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีส่งผลต่อการจดัท างบการเงิน อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติัมาตรการป้องกนัการก าหนดราคาโอนระหว่าง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กัน (Transfer Pricing) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) อีกทั้งมีรายการทางบญัชีท่ีตอ้งตรวจสอบมากขึ้นในกรณีท่ีบริษทัในเครือคือ BRD ได้โอนกิจการ
ให้แก่ BSF  

9.7 การปฏิบัติตามและการปรับใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 

 กลุ่มบริษทัก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจ 
และปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ CG อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติท่ีก าหนดขึ้น  
โดยตอ้งลงนามเพื่อยืนยนัว่าไดอ่้านคู่มือ CG ของกลุ่มบริษทัแลว้ และยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไว ้

 ผูบ้ริหารทุกระดับจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงานรับทราบ 
เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือ  CG อย่างเคร่งครัด  ซ่ึงถ้าหากกรรมการบริษัทผู ้บริหาร  และพนักงานท่ีกระท าการฝ่าฝืนหรือยินยอมให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่าฝืนคู่มือ CG จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยัโดยอาจรวมถึงการเลิกจา้ง การให้ชดเชยความเสียหาย และโทษตามกฎหมาย 

 โดยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ก าหนดให้ทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงในปี 2563 และในตน้ปี 2564 ได้ทบทวนการน า CG Code 2560 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลกัษณะการด าเนินธุรกิจแลว้ 
ดงัน้ี 
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• คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลกัปฏิบัติของ CG Code 2560 ของส านักงาน ก.ล.ต. และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี 
ในฐานะผูน้ า (Governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

• คณะกรรมการบริษทัได้ศึกษา และฟังค าบรรยายหลกัปฏิบติัตามหลกัการ CG Code 2560 จนเขา้ใจประโยชน์ และหลกั
ปฏิบติัในการน าไปใชส้ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืนเป็นอยา่งดีแลว้ 

• นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลประเมินการปฏิบติัตาม CG Code 2560  
แต่ละขอ้ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีกระบวนการท่ีได้ปรับใช้หรือมีแผนพฒันาให้เหมาะสมกับธุรกิจแลว้ โดยได้ก าหนดให้มี
กระบวนการทบทวนการน า CG Code 2560 ไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง 
ซ่ึงในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว 

9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
บริษทัตระหนักและค านึงถึงการปฏิบติัตามหลกั CG Code 2560 ซ่ึงออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยม์าปรับใช ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพราะเช่ือว่าจะท าให้สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืน อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริษัท
ยังคงไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในบางเร่ือง ดังนี ้

• การก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท แบบ Cumulative Voting 

ตามขอ้บงัคับของบริษทั ขอ้ท่ี 14 ได้ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทั โดยใช้เสียงขา้งมากเป็นมติ 
ท่ีประชุม และขอ้ 14(1) ก าหนดให้ผูถ้ือหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดก้ าหนด
และน าใชวิ้ธีการน้ี อย่างไรก็ดี บริษทัไดก้ าหนดและมีวิธีการดูแลสิทธิของผูถ้ือหุ้นรายยอ่ย อาทิเช่น สิทธิของผูถ้ือหุ้น
ในการน าเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุ้น และการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เป็นตน้ 

• คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าร้อยละ 66 และคณะกรรมการบริษัท  
ควรประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วย กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 6 คน หรือร้อยละ 54.54 และกรรมการบริษทั 
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วยนั้น มีจ านวน 5 คน หรือร้อยละ 45.46 ซ่ึงเป็นไปตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนด ซ่ึงระบุว่าตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทั
ทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

• การจัดท ารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)  

เป็นการจัดท ารายงานท่ีรวมรายงานประจ าปี  และรายงานความยัง่ยืนเข้าด้วยกันโดยมีกรอบการจัดท าตาม IIRC  
ซ่ึงการจดัท าตอ้งมีเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกนั รวมทั้งเช่ือมโยงสู่กลยทุธ์ขององคก์รไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี การจดัท ารายงาน
ดงักล่าวตอ้งอาศยับุคลากรและระยะเวลาจดัท า ซ่ึงบริษทัยงัไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอ อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงทุ่มเทและ
ตั้งใจท่ีจะจดัท ารายงานประเภทอ่ืนให้มีคุณภาพ ถูกตอ้ง และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูถ้ือหุ้น 
นกัลงทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย   

• คณะกรรมการบริษัทควรระบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายก ากับดูแลกิจการ 
ของบริษัท โดยควรก าหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น 

ในปัจจุบนัการสรรหากรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทันั้นหาไดย้าก 
ท าให้ในเบ้ืองตน้บริษทัยงัคงด าเนินการขอ้น้ีไม่ไดเ้น่ืองจากความเหมาะสมของการสรรหาบุคลากร 

• การจัดท าและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า และค่าตอบแทนพนักงาน 

คณะกรรมการบริษัทควรเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า  
และค่าตอบแทนพนักงาน ซ่ึงสอดคล้องตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว รวมถึงตามผล 
การปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

บริษทัและบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) มีเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมให้ย ัง่ยืน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ การยอมรับ
และความไวว้างใจจากชุมชนและสังคม ควบคู่กับการต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และบริษัท บนพ้ืนฐานแนวคิดและแนวปฏิบติั  
“การพฒันาธุรกิจควบคู่กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความเจริญให้กบัชุมชนอย่างย ัง่ยืน” บริษทัยงัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน ควบคู่กบัการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ชุมชนขา้งเคียงและพนกังานให้ดีขึ้น จึงไดจ้ดัท าโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ
ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยโครงการพฒันาเหล่าน้ีไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง  ๆเป็นอยา่งดี 

กลุ่มบริษทัได้ก าหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) โดยยึดหลักแนวคิดตั้งแต่ 
เร่ิมก่อตั้งในปี 2507 คือ 

            กรอบปณิธาน GCECS โปร่งใส รับผิดชอบ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ยั่งยืน 

G - Governance  “โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ” 

C - Commitment  “มุ่งมัน่รับผิดชอบ” 

E - Environment  “รักษาส่ิงแวดลอ้ม” 

C - Community  “สู่จุดหมายพร้อมชุมชน” 

S - Sustainable  “อยูด่ว้ยกนัอย่างย ัง่ยืน” 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัไดป้ระสานความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือการด าเนินงานเพ่ือสังคมในดา้นต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) และโครงการเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจ
ปกติ (CSR After-process) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างองค์กรกับชุมชนต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชนและ
สังคมบนแนวคิด ‘น ้าตาลสร้างในไร่’ โดยครอบคลุมกิจกรรม ดงัน้ี 

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) 
เร่ิมตั้งแต่ตน้น ้าคือการพฒันาคุณภาพออ้ยซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัให้มีคุณภาพดี เพ่ือป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต โดยให้การส่งเสริมปัจจัยการผลิต

ในการปลูกอ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย เพ่ือให้ได้อ้อยเข้าหีบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและพฒันาเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ปลูกอ้อยอย่างถูกวิธี  เหมาะสม และถูกเวลา ส่งผลให้เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนคุม้ค่าจากอาชีพปลูกออ้ย ท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และปลูกออ้ยเป็นอาชีพอยา่งย ัง่ยืน อีกทั้งมีการพฒันาบุคลากรในสายการจดัหา
วตัถุดิบให้มีความช านาญ มีศกัยภาพในการดูแลออ้ย และให้ค าแนะน าดา้นการปลูกออ้ย รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากการพฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ยให้มีความรู้เป็นมืออาชีพมากย่ิงขึ้น และประกอบอาชีพได้อย่างย ัง่ยืนและมีความสุขแลว้  
กลุ่มบริษทัยงัเป็นผูศ้ึกษาและพฒันารูปแบบการปลูกออ้ยแผนใหม่ การจดัหาพนัธ์ุออ้ย และปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสมให้กบัเกษตรกรชาวไร่ออ้ยใน 
แต่ละเขตพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ยของกลุ่มบริษทั เพ่ือท าให้ชาวไร่ออ้ยสามารถลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น รวมทั้ง 
การรักษาพ้ืนท่ีปลูกออ้ยเดิมให้คงอยู่ไม่เปลี่ยนเป็นการปลูกพืชชนิดอ่ืน โดยการท าให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ยมีก าไรคุม้ค่าจากการเพ่ิมผลผลิต  
ลดตน้ทุนการผลิต และการท าเกษตรแม่นย  าให้ไดผ้ลผลิตตามเป้าหมาย รวมถึงการจดัการในเร่ืองปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการ 
ผลิตออ้ย การใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

อีกทั้ง กลุ่มบริษทัยงัไดจ้ดัให้มีพนักงานส่งเสริมการปลูกออ้ย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัชาวไร่ออ้ยไดเ้ขา้ใจกระบวนการผลิต
ออ้ยและน ้ าตาลทราย ทั้งน้ี เพ่ือสร้างแนวความคิดและการมีส่วนร่วมการด าเนินงานจะใช้ระบบการตรวจติดตามแปลงออ้ยตามงวดงานและ
กิจกรรมท่ีอ้อยต้องการ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการ (Smart Farm System) มีการปรับปรุงโครงสร้างดิน 
ดว้ยปุ๋ ยอินทรียเ์คมีและโดโลไมท ์เพื่อปรับค่า pH เพ่ิมความสามารถในการใชปุ้๋ ย และเพ่ือปรับปรุงสภาพทางโครงสร้างของดินให้เอ้ืออ านวยต่อ
การเจริญเติบโตของพืชได้อย่างเหมาะสม มีการท างานวิจยัการใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือให้พ้ืนท่ีปลูกออ้ยแต่ละแปลงไดรั้บปุ๋ ยท่ีเหมาะสม  
ไดผ้ลผลิตเพ่ิมและลดตน้ทุนการผลิต รวมทั้งการปรับพนัธ์ุออ้ยให้เหมาะสมต่อช่วงเวลาการเก็บเก่ียว และก าลงัการผลิตของโรงงาน เพ่ือให้ได้
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วตัถุดิบท่ีดีท่ีสุด ส าหรับการผลิตน ้ าตาลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีการจดัท าแปลงทดสอบพนัธ์ุออ้ย เพื่อคดัพนัธุ์ออ้ยให้เหมาะสมกับพื้นท่ี
เพาะปลูกของเกษตรกรมากท่ีสุด และการใช้ชีววิธี (Biological Control) เพ่ือป้องกนัและก าจดัศตัรูออ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ แลว้ กลุ่มบริษทัยงัมีโครงการรณรงค์ตดัออ้ยสด เน่ืองจากการเผาออ้ยนั้นมีขอ้เสียหลายประการ อาทิ การเผาอ้อย 
จะท าให้ตอออ้ยถูกท าลายมากขึ้น ออ้ยงอกช้ากว่าปกติหรือไม่งอกเลย ออ้ยเจริญเติบโตช้าและไม่ทนต่อสภาพความแห้งแลง้ อีกทั้งท าให้แมลง 
ท่ีเป็นประโยชน์ถูกท าลาย แมลงท่ีก าจดัแมลงศตัรูพืชถูกท าลาย และเป็นผลให้เกิดการระบาดของแมลงศตัรูออ้ย เช่น หนอนกอออ้ย เป็นตน้ 
ดงันั้น การเผาออ้ยเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมากและเกิดผลเสียต่อสุขภาพของคนและสัตว ์รวมทั้งอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น
และผิดกฎหมาย และอาจเป็นขอ้อา้งให้แก่ประเทศผูน้ าเขา้น ้ าตาลปฏิเสธการซ้ือน ้ าตาลจากประเทศไทย เพราะท าให้เกิดภาวะโลกร้อนจาก 
การเผาออ้ยซ่ึงเป็นขอ้อา้งท่ีรุนแรง 

ดา้นการพฒันาแหล่งน ้ า กลุ่มบริษทัไดพ้ฒันาและส่งเสริมการใชน้ ้าในไร่ออ้ยทุกรูปแบบ เน่ืองจากพ้ืนท่ีปลูกออ้ยของจงัหวดับุรีรัมย ์
เป็นพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีไม่มีระบบชลประทานและอาศยัน ้ าฝนเพียงอย่างเดียว ซ่ึงท าให้ไม่สามารถพฒันาเพ่ิมผลผลิตไดต้ามเป้าหมาย จึงท าให้
ตอ้งมีการส่งเสริมและพฒันาการใชน้ ้ าของเกษตรกรให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีและแหล่งน ้ าท่ีมีอยู ่รวมถึงจดัหาแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและช่วยเหลือดา้นปัจจยัการผลิตทั้งวสัดุอุปกรณ์ของระบบน ้ าและ
การขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือน าน ้ าใตดิ้นมาใชใ้นกรณีท่ีเกษตรกรไม่มีแหล่งน ้ าธรรมชาติหรือบ่อน ้ าของตนเอง ทั้งน้ี เพ่ือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และ
พฒันาเพ่ิมผลผลิตโดยไม่ตอ้งรอฝนเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะท าให้ผลผลิตออ้ยของบริษทัเพ่ิมขึ้นทุกปีตามเป้าหมายอีกดว้ย ทั้งน้ี เกษตรกรชาวไร่ออ้ย
มีการใชน้ ้าในการเพ่ิมผลผลิตออ้ยเพ่ิมขึ้นทุกปี  

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริษทัยงัไดส้อดแทรกจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) ภายใตแ้นวคิดในการจดัการ

ของเสียให้เป็นศูนย์ในทุกกระบวนการผลิต (Zero Waste Management) ด้วย โดยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและการน าทรัพยากรมาใช้ 
อย่างคุม้ค่า การให้ความส าคญักบักระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการน าของเสียท่ีได้จากกระบวนการผลิตมาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็น
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยยกระดับราคาพืชผล 
ทางการเกษตรอีกดว้ย    
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ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่ิงเหลือที่ได้จากกระบวนการปลูกอ้อยและผลิตน ้าตาล มีดังนี้ 

• กากน ้าตาล หรือโมลาส (Molasses)  
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากกระบวนการเคี่ยวน ้ าตาล ซ่ึงเป็นของเหลวท่ีเหลือหลงัจากการแยกเอาผลึกของน ้ าตาลออกแล้ว  

มีลกัษณะเหนียวขน้สีน ้ าตาลเขม้ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน ้ าตาลซูโครสท่ีไม่ตกผลึก ในกระบวนการผลิตน ้ าตาลทรายจะได้
กากน ้าตาลประมาณ 40-45กิโลกรัมต่อปริมาณออ้ยเขา้หีบ 1 ตนั ทั้งน้ี กากน ้าตาลสามารถน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารและ
เคร่ืองด่ืม อาทิ การผลิตแอลกอฮอล์ ยีสต์ ผงชูรส อาหารสัตว์ น ้ าส้มสายชู ซีอ๊ิว และซอสปรุงรส เป็นตน้ โดยกลุ่มบริษทัได้จ าหน่าย
กากน ้าตาลให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

• กากอ้อย 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการหีบอ้อย ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน  ออกซิเจน และไนโตรเจน ซ่ึงมี

คุณสมบัติเหมาะสมท่ีสามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงได้อย่างดี เมื่อน ากากอ้อยไปตากจนแห้งจะสามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้าได ้ปัจจุบนัโรงงานน ้ าตาลไดจ้ าหน่ายกากออ้ยให้แก่โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษทั และรับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหลือจากการจ าหน่าย
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เพื่อน ามาใชใ้นโรงงานน ้าตาลต่อไป 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด าเนินงานโดย บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั (“BPC”) และ
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากัด (“BPP”) โดยมีแนวคิด “พลงังานไฟฟ้าเพ่ือชุมชนและสังคม” ซ่ึงยึดถือมาโดยตลอด นอกจาก  
การผลิตไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว การรักษาส่ิงแวดล้อมและการค านึงถึงชุมชน รวมทั้งผูม้ีส่วนได้เสีย ยงัเป็นพนัธกิจส าคัญใน 
การด าเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั อนัจะเห็นไดจ้ากรางวลัหรือการรับรองคุณภาพท่ีกลุ่มโรงไฟฟ้าไดรั้บ อาทิ รางวลั 
ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดบัจงัหวดั ประจ า ปี 2559 การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 2 ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) และ
ระดบั 3 ระบบสีเขียว (Green System) เป็นตน้ 

นอกจากนั้น ไดจ้ดัตั้งบริษทั ชูการ์เคนอีโคแวร์ จ ากดั (“SEW”) เพื่อผลิตบรรจุภณัฑแ์ละเคร่ืองใชจ้ากชานออ้ย เพื่อสุขภาพ
ท่ีดีของผูบ้ริโภคและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นธุรกิจต่อเน่ืองโดยการน าผลิตภณัฑจ์ากออ้ยมาต่อยอดไม่ให้มีของเหลือทิ้ง เพื่อการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาผลผลิตออ้ยให้มีคุณภาพ  

• กากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake )  
บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด (“KBF”) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรีย ์เมื่อเดือน

ธันวาคม 2555 โดยใชก้ากหมอ้กรองซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการผลิตน ้ าตาลมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ และได้เร่ิม
ผลิตและจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชาวไร่ออ้ยในการบ ารุงออ้ยให้มีประสิทธิภาพ โดยโรงงานปุ๋ ยตั้งอยู่ใกลก้ับ
โรงงานน ้ าตาลเพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งกากหมอ้กรองท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั ทั้งยงัสามารถประหยดัค่าขนส่งวตัถุดิบได้อีกด้วย 
โดยก่อนน าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่าย KBF ได้วิจัยและทดลองการใช้งานกับแปลงสาธิต  เพ่ือศึกษาถึงการตอบสนอง และอัตรา 
การเติบโตของออ้ย เมื่อพบว่ามีประสิทธิภาพจึงแนะน าให้ชาวไร่ออ้ยน าไปใช ้ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ของ 
KBF ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของออ้ยเป็นอย่างดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานพระราชบญัญติัปุ๋ ย พุทธศกัราช 2518 รวมทั้งมีตน้ทุน
ท่ีต ่าและเป็นท่ียอมรับของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

• ไอน ้า 
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ซ่ึงใชป้ระโยชน์ในการขบัเคลื่อนเคร่ืองจกัร  รวมถึงการผลิตไอน ้ า โดยบริษทั 

โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (BSF) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากไอน ้า สูงสุดรวม 18.5 เมกะวตัต ์ซ่ึงปัจจุบนัผลิตไฟฟ้าจริงเฉลี่ย 14.5-15 
เมกะวตัต ์ส าหรับใชภ้ายในโรงงานน ้ าตาล เพ่ือช่วยลดตน้ทุนค่าไฟฟ้า และเป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 

2. โครงการเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมที่นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ (CSR After-process) 

ด้านสังคม 
การแบ่งปันโอกาสให้แก่คนในชุมชนเป็นพนัธกิจท่ีกลุ่มบริษทัให้ความส าคญัแก่ทุกชุมชนในพ้ืนท่ีรอบสถานประกอบการและพ้ืนท่ี

ส่งเสริมการปลูกออ้ย โดยเฉพาะการให้โอกาสทางด้านการศึกษาผ่านโครงการคืนความรู้สู่เยาวชน การต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็กภายในไร่ออ้ย 
การสนับสนุนทุนและงบประมาณทางดา้นการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการปฏิบติัการของกลุ่มบริษทั อีกทั้งยงัให้โอกาสเขา้ถึงบริการ
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ด้านสาธารณสุขแก่คนในชุมชน โดยในปีท่ีผ่านมาได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี คร้ังท่ี6 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หินเหล็กไฟ และโรงพยาบาลคูเมืองได้ร่วมตรวจสุขภาพของประชาชนรอบ ๆ สถานประกอบการ โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุเทศบาลต าบล 
หินเหล็กไฟ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจดัการศึกษา การพฒันาทกัษะเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ และกิจกรรมของโรงเรียน
ผูสู้งอายุจะเป็นเร่ืองท่ีผูสู้งอายุสนใจและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต ทั้งน้ี เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะชีวิตท่ีจ าเป็น รวมทั้งยงัมีการสร้าง
บา้นให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชมรอบสถานประกอบการ เพ่ือให้คนในชุมชนมีสุขอนามยัและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อีกทั้งไดบ้ริจาคบรรจุภณัฑ์
ชานออ้ย จ านวน 6,000 ช้ิน ให้กบับุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย ์เพ่ือลดความเส่ียงในการติดเช้ือ Covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การศึกษา 
ส านักมวลชนสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กรร่วมกบัพนักงานจิตอาสาของแต่ละบริษทัในเครือจดัโครงการ “คืนความรู้สู่เยาวชน คร้ังท่ี 6”  

ซ่ึงจดัตามโรงเรียนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบสถานประกอบการ ประกอบดว้ย โรงเรียนบา้นสาวเอ้, โรงเรียนบา้นหินเหลก็ไฟ, โรงเรียนบา้น 
คูบอน และโรงเรียนบา้นสระประค า-ถาวร ซ่ึงเป็นโครงการท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ยาเสพติด การรณรงค์ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก 
ในไร่ออ้ย และกิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่างพนักงาน นอกจากนั้นยงัมีกิจกรรมให้ทุนการศึกษาตามโอกาสต่าง ๆ ซ่ึงให้ทุนในระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เช่น ในกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ งานตามโอกาสต่าง ๆ อีกทั้งยงัมีกิจกรรมโรงทานในวนันั้นดว้ย  

สนบัสนนุงบประมาณในการจดักิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ รพ.คูเมือง มอบบรรจุภัณฑ์ ECO WARE ให้กับ รพ.บุรีรัมย์ เพ่ือลดความเส่ียงในการติดเช้ือโคโรน่าไวรัส (Covid-19) 

กิจกรรมโรงเรียนผูสู้งอาย ุเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

สนบัสนนุงบประมาณดา้นการส่งเสริมสขุภาพ และเครื่องมือแทพย์ รพ.สต.หนิเหล็กไฟ โครงการตรวจสขุภาพชุมชนและหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่ครัง้ที ่6 

มอบเจลลา้งมือแอลกอฮอล์ ใหก้บัหน่วยงานราชการ อ.คูเมือง 
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นอกจากนั้น ยงัไดส้นับสนุนกิจกรรม “BRR ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สู่ความยัง่ยืน” ให้แก่โรงเรียนบา้นหนองขวาง ซ่ึงไดเ้ป็นตวัแทน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขา้ร่วมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 และได้รับรางวลัชนะเลิศติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี โครงการจิตอาสา 
เพ่ือพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นสาวเอ ้ รวมทั้งยงัได้น าร่องไปสู่เขตพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ยของกลุ่มบริษทั ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
เกษตรอินทรียแ์บบบูรณาการเพ่ืออาหารกลางวนัของนกัเรียนในเขตส่งเสริมการปลูกออ้ย โครงการสร้างบา้นให้แก่นกัเรียนท่ียากจนในเขตพ้ืนท่ี
ส่งเสริมการปลูกออ้ย เพราะกลุ่มบริษทัเช่ือว่า “รากฐานของสังคมท่ีมีคุณภาพนั้นตอ้งเร่ิมจากการศึกษา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมสุขภาพ 
ในปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัได้จดัตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงาน โดยพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการเข ้ารับการตรวจ

สุขภาพประจ าปีเป็นอย่างดี นอกจากน้ี ยงัมีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทยเ์คลื่อนท่ี คร้ังท่ี 6 โดยตรวจสุขภาพให้กบัประชาชนท่ีอยูใ่นเขตรัศมี 
5 กิโลเมตร รอบสถานประกอบการ อีกทั้งส านักมวลชนสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กรยงัได้ร่วมผลิตส่ือส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับเผยแพร่ให้แก่
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานราชการในเขตรอบสถานประกอบการของกลุ่มบริษทั รวมทั้งยงัมีการลงพ้ืนท่ีส ารวจ
ความเป็นอยูข่องชุมชนรอบสถานประกอบการ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนให้แน่นแฟ้นมากย่ิงขึ้น   

 
 

 

โครงการปรบัปรุงแหล่งเรียนรู ้โรงเรียนบา้นสาวเอ ้ร่วมกบั  มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร์ 

กิจกรรม จิตอาสา โรงเรยีนบา้นสาวเอ ้ กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ปี2563 ณ เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
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การส่งเสริมอาชีพ 

กลุ่มบริษทัตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบพ้ืนท่ีปฏิบติัการของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี จึงไดช่้วยส่งเสริมให้ชุมชนบริเวณรอบ
สถานประกอบการมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกร ดงัน้ี 

▪ โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรปุ๋ ยหมกัอินทรียชุ์มชนโนนเต่าทอง  
▪ โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรียชุ์มชนโนนกลาง (มะลิปลอดสาร) 
▪ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ชุมชนสาวเอ ้ 
▪ โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผา้ซ่ินตีนแดงทอมือของชุมชนคูบอน  
▪ วิสาหกิจชุมชน เอส เอน็ ที 
▪ โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตผูพิ้การ ร่วมกบัส านกังานสาธารณสุขอ าเภอคูเมือง 

การส่งเสริมอาชีพในโครงการดงักล่าวตามขา้งตน้ รวมทั้งอาชีพอ่ืน ๆ ให้แก่ชุมชนบริเวณรอบสถานประกอบการและเขตส่งเสริม
การปลูกออ้ยของกลุ่มบริษทั เป็นการสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งยงัสร้างความเช่ือมัน่ การยอมรับ และความไวว้างใจของ
ชุมชนท่ีมีต่อกลุ่มบริษทัอีกดว้ย 

 

สือ่ส่งเสริมสขุภาพ 
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การรักษาวัฒนธรรมประเพณ ี
กลุ่มบริษทัไดร่้วมจดักิจกรรมตามวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนรอบสถานประกอบการ โดยมุ่งเนน้การท างาน

อย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนจนถึงการลงมือท ากิจกรรมระหว่างกลุ่มบริษทั และชุมชน เช่น กิจกรรมรดน ้ าด าหัวผูใ้หญ่ ซ่ึงจัดในช่วง
วนัสงกรานต์ของทุกปี กิจกรรมวนัเขา้พรรษาเป็นกิจกรรมท่ีทางกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ร่วมโดยการจดัขบวนแห่เทียนพรรษาประจ าทุกปี โครงการ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมร่วมกับเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ กิจกรรมวนัลอยกระทง การประกวดนางนพมาศของเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ   
งานของดีคูเมือง กิจกรรมโรงทาน งานวนัออกพรรษา กิจกรรมงานบุญทอดกฐิน เพ่ือสร้างส่ิงก่อสร้างให้แก่วดัสาวเอ ้ ซ่ึงเป็นวดัในชุมชน 
กิจกรรมวนัสงกรานต์และวนัผูสู้งอายุ ณ วดัศิลาเรือง บา้นหินเหล็กไฟ เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพนักงานใน  
กลุ่มบริษทัและชุมชนเป็นอยา่งดี  

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพผา้ซิ่นตนีแดงทอมือชุมชนคูบอน โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้กิาร 

วิสาหกิจชุมชน เอส เอ็น ท ี
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ด้านส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทัได้มีส่วนร่วมในการน าประชากรนกกระเรียนพนัธ์ุไทยกลบัคืนสู่ธรรมชาติร่วมกบัองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  
โดยความร่วมมือกบัภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง ซ่ึงการเขา้ร่วมในโครงการน้ีถือว่าเป็นประวติัศาสตร์ใหม่ของงานดา้นการอนุรักษส์ัตวป่์า
ของประเทศไทยท่ีพยายามพลิกฟ้ืนกลุ่มประชากรสัตวป่์าท่ีเคยสูญพนัธุ์จากธรรมชาติให้กลบัมาอีกคร้ังหน่ึง อีกทั้งยงัเป็นการเช่ือมต่อถิ่นอาศยั
และแผนท่ีการกระจายของประชากรนกกระเรียนพนัธ์ุไทยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเคยขาดหายไป รวมทั้งลดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความหลากหลายทางพนัธุกรรม ซ่ึงจะมีผลดีต่อกลุ่มประชากรนกกระเรียนพนัธ์ุไทยในอนาคต  นอกจากน้ี ด้วยความท่ี 
นกกระเรียนพนัธ์ุไทยเป็นสัตวท่ี์สูญพนัธ์ุไปแลว้ตามธรรมชาติและมีถิ่นอาศยัจ ากดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มแถบประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น ท าให้
เป็นหน่ึงในนกท่ีนกัดูนกจากประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยเองให้ความสนใจ  

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั้นเกิดจากการตระหนักถึงความส าคญัในการอนุรักษแ์หล่งอาศยั ถิ่นท่ีอยู่ และนกกระเรียนพนัธุ์ไทย 
ซ่ึงเป็น 1 ในสัตวส์งวนของประเทศไทย และไดเ้คยสูญพนัธ์ุไปจากธรรมชาติของประเทศกว่า 50 ปี จนก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของ
จงัหวดับุรีรัมย ์ภายในงานไดม้ีการปล่อยนกกระเรียนพนัธ์ุไทยคืนสู่พ้ืนท่ีธรรมชาติเพ่ิมอีก 10 ตวั พร้อมกนัน้ีไดม้ีการจดัแสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายท่ีสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธุ์ไทย ซ่ึงจะท าให้ผูท่ี้มาร่วมงาน  
และนกัท่องเท่ียวไดท้ราบถึงความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรสัตวป่์าท่ีส าคญัของประเทศ อนัจะเป็นการสร้างความตระหนกัในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและสัตวป่์าหายากของประเทศให้มีความยัง่ยืนตลอดไป 

ส าหรับศูนยอ์นุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธุ์ไทย จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นโครงการอนุรักษถ์ิ่นอาศยัของพนัธุ์พืชและพนัธุ์สัตว ์
ท่ีมีความส าคญัระดับโลกในพ้ืนท่ีภาคการผลิตของกองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษทั น ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ท่ีส าคญัของจงัหวดับุรีรัมย ์และเป็นการถ่ายทอดความส าเร็จในดา้นการอนุรั กษพ้ื์นท่ี 
ชุ่มน ้ าและนกกระเรียนพนัธุ์ไทย ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัวิถีชุมชน และองค์ความรู้ทอ้งถิ่นท่ีสอดคลอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสัตวป่์า
และส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี ยงัจะสามารถต่อยอดในการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมให้พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชนทอ้งถิ่น และประชาชนทัว่ไป ไดม้ีแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานเก่ียวกบัการอนุรักษน์กกระเรียนพนัธ์ุไทย ซ่ึงเป็น
รูปแบบการเรียนรู้แบบสัมผสัไดจ้ากประสบการณ์จริงตามหลกัวิชาการ 

ในปัจจุบนัความส าเร็จของโครงการปล่อยนกกระเรียนพนัธุ์ไทยคืนสู่พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีองค์การสวนสัตว์ได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 
2554 มีนกกระเรียนพนัธ์ุไทยท่ีปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแลว้จ านวน 119 ตวั และมีชีวิตรอดจ านวน 85 ตวั โดยมีนกท่ีเกิดเองตามธรรมชาติจ านวน 
20 ตวั ซ่ึงความส าเร็จดงักล่าวเกิดจากการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนท่ีช่วยกนัดูแลและอนุรักษ ์ 
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นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัยงัไดร่้วมผลกัดนันโยบาย Buriram Eco City “บุรีรัมยป์ลอดโฟม” โดยจงัหวดับุรีรัมยร่์วมกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทั้ง 208 แห่งในพ้ืนท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์น าร่องให้ตลาดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบปลอดโฟมและลดการใช้พลาสติก เพ่ือให้ผูบ้ริโภค 
ลดความเส่ียงจากโรคมะเร็ง จากสารปนเป้ือน สารอันตรายของอาหารภาชนะโฟม  ลดมลพิษ ลดการทิ้งขยะท่ียากต่อการย่อยสลายและ
สร้างสรรค์ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เป็นการลดความเส่ียงต่อสุขภาพประชาชนในระยาวภายใตโ้ครงการ Buriram Eco City "บุรีรัมยป์ลอดโฟม โดยมี
ประเด็นส าคญัในการด าเนินงาน เช่น ตลาดนัดท่ีไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ่น และตลาดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทุกแห่งเป็นตลาดปลอดโฟมภายในปี พ.ศ.2568 โดยมีส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นหน่วยงาน 
สนบัสนุนตามบทบาทภารกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามขา้งตน้น้ี กลุ่มบริษทัมีความเช่ือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมคือหน่ึงในกุญแจ
ส าคญัท่ีจะน าพาองค์กรให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน ควบคู่กับการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของประเทศชาติสืบไป ทั้งน้ี ได้รวบรวม
รายละเอียดกิจกรรมและการท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดปี 2563 ไวใ้นรายงานแห่งความยัง่ยืน ซ่ึงเผยแพร่ในwww.buriramsugar.com 
หวัขอ้การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

1. การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบทั้ง 5 ท่าน 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ภายใต้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุม 
การปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในเพียงพอ
และเหมาะสม บริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบการปฏิบติังานท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยได้ มีมาตรการในการป้องกันการท าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน นอกจากน้ี บริษทัยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารส าคญัท่ีท าให้กรรมการ  ผูส้อบบญัชี และผูม้ีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้
ภายในระยะเวลาอนัควร 

บริษทัและบริษทัยอ่ยให้ความส าคญักบัระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเพียงพอ เน่ืองจากจะช่วยให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไดม้ีการจดัท านโยบาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบติังานท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการท างานส าคญั 

ในปี 2563 ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตรวจสอบการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อย การตรวจ
ติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายนอก  การตรวจสอบนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีส าคัญ  
เพ่ือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัในองค์กร การตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบติังาน  ขอ้สังเกต ความเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบ 
โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส าเนารายงานต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงท่ีผ่านมาผูบ้ริหารไดใ้ห้ความส าคญั และบริษทัได้ด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่าง ๆ ตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในมาโดยตลอด  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ส านัก
ตรวจสอบภายในมีพนักงานจ านวน 3 คน รายงานของส านักตรวจสอบภายในไม่ปรากฎข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีมี
นยัส าคญั   
 
ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ในปี 2563 ส านักตรวจสอบภายในไดท้ าการตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาเขา้ตรวจตามล าดบัผลกระทบท่ีมีต่อการด าเนินกิจการ  ทั้งน้ี ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูต้รวจสอบภายใน 
ไดเ้ขา้ท าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกระบวนการหลกั ดงัน้ี 

1. กระบวนการส่งเสริมชาวไร่ บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 
2. กระบวนการบริหารสินคา้คงคลงั บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 
3. กระบวนการรับ จ่ายเงิน (เงินโอน เช็ค เงินสดยอ่ย เงินทดรอง) บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
4. กระบวนการและนโยบายต่าง ๆ ท่ีส าคญั เพื่อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัในองคก์ร 
5. สอบทานผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 

 โดยการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ เปรียบเทียบขอ้มูลและสอบทานขั้นตอนการปฏิบติังาน และตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ี 
ท าการตรวจสอบ หลงัจากนั้นไดม้ีการสรุปประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบ และหารือร่วมกนักบัเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานรับตรวจ เพ่ือพิจารณา
ปัญหาและวิธีการปรับปรุงแกไ้ขจนไดข้อ้สรุปซ่ึงเห็นชอบร่วมกนั ทั้งน้ี ขอ้สังเกตของผูต้รวจสอบภายใน การด าเนินการของบริษทั และสรุปผล
การติดตาม เป็นดงัน้ี 
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รายการ การตรวจสอบ/ตรวจติดตาม 

1. ภาพรวมของการก าหนดและติดตั้งระบบการควบคุมภายในระดบัองคก์ร บริษัทมีการทบทวนและจัดตั้ งคณะกรรมการรวมถึงนโยบายต่าง ๆ ใน
กระบวนการธุรกิจ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองประเมินโครงการและ
บริหารโครงการ ทบทวนนโยบายสินทรัพย ์รวมทั้งจดัท าระเบียบการควบคุม
เลขท่ีหนังสือภายใน และภายนอก เพ่ือช่วยให้พนักงานทราบถึงวิธีการเขียน
หนงัสือติดต่อภายใน/ภายนอกบริษทั การควบคุมเลขท่ีหนงัสือให้เป็นรูปแบบ
เดียวกนั และการจดัเก็บส าเนาหนงัสือให้มีความชดัเจนสามารถสืบคน้ได้ 

2. การติดตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่ละ
กระบวนการทางธุรกิจ 

ประเด็นขอ้ตรวจพบในกระบวนการทางธุรกิจทั้ง 4 กระบวนการ บริษทัได้มี
การปรับปรุง แก้ไข และมีการน าไปปฏิบัติ (บางส่วน) แล้ว ทั้ งน้ี สรุปผล 
การตรวจสอบไดด้งัน้ี 

2.1 กระบวนการส่งเสริมชาวไร่ บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 1. การขอรับการส่งเสริมและการส ารวจพ้ืนท่ีปลูกออ้ย การจดัท าระบุขอ้มูล  
ลงนามในเอกสารแบบขอเบิกเงินส่งเสริม ปี 63/64  
2. การส่งเสริมชาวไร่ (เงินส่งเสริม ปุ๋ ยยา และอุปกรณ์) นโยบาย หลกัเกณฑ์
การส่งเสริมชาวไร่  การให้ เ งินส่งเสริมชาวไร่  การควบคุมการ เ บิก  
การสนับสนุนปุ๋ ย ยา และอุปกรณ์ การก าหนดสิทธิ การเข้าใช้ระบบและ
ก าหนดวิธีการปฏิบติังานให้ชดัเจน 
3. การให้ค าปรึกษาการปลูก บ ารุงรักษา และการพฒันาเพ่ิมผลผลิต 
4. การประเมินปริมาณออ้ย 
5. การรับช าระหน้ีชาวไร่ และการรับช าระหน้ีค่าปุ๋ ย ยา และอุปกรณ์ (กรณี 
เงินสด) 
6. การขออนุญาตโดรนให้ถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนด 

2.2 กระบวนการบริหารสินคา้คงคลงั บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 1. การจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าของบริษัท และการจัดเก็บสินค้า
คลงัสินคา้ภายนอก (ปัจจุบนัไดย้กเลิกคลงัภายนอกแลว้) 
2. การปฏิบติัเก่ียวกบัการรับเขา้ การส่งออกสินคา้ระหว่างท า การบนัทึกขอ้มูล
เขา้ระบบ  
3. การปฏิบติัเก่ียวกบัการรับเขา้ จ่ายออกของสินคา้ส าเร็จรูป การบนัทึกขอ้มูล
เขา้ระบบ และการบริหารจดัการเคร่ืองชัง่น ้าหนกั 

2.3 กระบวนการรับ จ่ายเงิน (เงินโอน เช็ค เงินสดย่อย เงินทดรอง)  
บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ืองการรับช าระเงิน การจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ  
การควบคุมเงินสดย่อย การเบิกเงินทดรอง และการเก็บรักษาเอกสารทาง  
การเงิน การบญัชี 

2.4 กระบวนการและนโยบายต่าง ๆ ท่ีส าคัญเพ่ือมาตรการต่อต้าน  
การคอร์รัปชนัในองคก์ร 

ตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
1. กระบวนการจดัซ้ือ และการท าสัญญา 
2. กระบวนการรับ จ่ายเงิน 

2.5 สอบทานผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 
และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 

1. การด าเนินการตามสัญญาเดินเคร่ืองขั้นต ่า โรงไฟฟ้าสามารถปฏิบติัไดต้าม
ก าหนด 
2. ค่าปรับในส่วนของบริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (BSF) เกิดจาก 
ไม่สามารถรับซ้ือไฟฟ้า ไอน ้ า ได้ตามปริมาณขั้นต ่าในสัญญาซ่ึงเป็นผล
สืบเน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ และปริมาณออ้ยเขา้หีบต ่ากว่าเป้าหมาย 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงให้ส านกับริหารความเส่ียงน าไป
ปฏิบติั ส านักบริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งระบุปัจจยัความเส่ียง ซ่ึงการวางแผนการด าเนิน
ธุรกิจหรือปฏิบติังานโดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียงจะช่วยให้ส านกับริหารความเส่ียงสามารถออกแบบระบบท่ีมีจุดควบคุม เพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่
ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ท่ีก าหนดไว ้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงจึงได้แต่งตั้งให้มีส านักบริหารความเส่ียง  
เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารจดัการความเส่ียงทั้งหมดในองค์กร (Enterprise Risk Management) ตามกรอบการก ากบัดูแลการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเรียกว่า Three Line of Defence หรือหลกัปราการ 3 ด่าน และมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของบริษทัและ
บริษทัในเครือ เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานในภารกิจหลกัหรืองานกลุ่มธุรกิจท่ีส าคญัไดอ้ย่างต่อเน่ือง อนัเกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีกระทบกับการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัมีการก าหนดให้แต่ละ Business Unit มีการจัดท า KRIs และ Threshold  
เพื่อการติดตามสถานะความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด 

ในด้านวฒันธรรมความเส่ียง (Risk Culture) บริษทัได้มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม ่าเสมอ โดยมีการส่ือสารผ่าน
ช่องทาง Line Official เพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการส่ือสารกับพนักงานในองค์กร ซ่ึงเน้ือหาจะเก่ียวขอ้งกับพ้ืนฐานการบริหารความเส่ียง
องค์กร เพ่ือให้ระดับปฏิบัติการเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตอบสนองความเส่ียงด้วยวิธีการของ 4T’s 
Strategic และกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ทั้ ง 4 กิจกรรมในการควบคุม  1. Preventive Control (การควบคุมแบบป้องกัน)  
2. Detective Control (การควบคุมแบบค้นพบ) 3. Corrective Control (การควบคุมแบบแก้ไข)  และ 4. Directive Control (การควบคุม 
แบบส่งเสริม) เพ่ือให้ระดบัปฏิบติัการได้มีความรู้ความเขา้ใจท่ีจะท าให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีได้วางไว้  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 

 

Line Official  
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12. รายการระหว่างกัน 

 
 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ประกอบดว้ย กรรมการ ผูถ้ือหุ้น และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงหมายถึง
บริษทัท่ีอาจมีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 
 

ล าดบัท่ี บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุ้นบริษทัร้อยละ 4.08 

2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุ้นบริษทัร้อยละ 4.05 

3. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุ้นบริษทัร้อยละ 4.05 

4. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุ้นบริษทัร้อยละ 4.05 

5. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุ้นบริษทัร้อยละ 4.05 

6. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุ้นบริษทัร้อยละ 4.06 

7. นางสาวกรกนก ปุญญนิรันดร์ เป็นบุตรของนางวนัเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ และถือหุ้นบริษทัร้อยละ 0.01 

8. พ.ต.ต.ชาญชยั พงษพิ์ชิตกุล เป็นคู่สมรสของนางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 

9. นายปอนด ์ รัตนพนัธ์ศกัด์ิ เป็นคู่สมรสของนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 

10. นายภาคภูมิ พงษพิ์ชิตกุล เป็นบุตรของนางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 

11. บริษทั บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินลั โลจิสติกส์ จ ากดั มีบุคคลล าดับ ท่ี  1-6 เ ป็นผู ้ถื อ หุ้น  และมีกรรมการ ร่วมกับบ ริษัท  
2 คน คือ นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ และนายอดิศักด์ิ ตั้ งตรงเวชกิจ และ
นางสาวกรกนก ปุญญนิรันด์ (ซ่ึงเป็นบุตรของนางวนัเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ 
และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย) เป็นกรรมการ 

12. บริษทั คา้ผลผลิตน ้าตาล จ ากดั มีกรรมการร่วมกับบริษัท 1 คน คือ นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ และBSF  
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 4.26 

13. บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั  มีกรรมการร่วมกับบริษัท  6 ท่านคือ บุคคลล าดับท่ี  1-6 และบริษัท  
ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั ถือหุ้นบริษทัอยู่ร้อยละ 50.61 

14. บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดด้ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกับบริษัท 1 คน คือ นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ และมีนาง 
สุรีวรรณ ตั้ งตรงเวชกิจ ภรรยาของนายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ ร่วมเป็น
กรรมการบริษทัดว้ย 
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รายการระหว่างกนักับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่า (บาท)                 เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 

1. บจ. คา้ผลผลิตน ้าตาล รายการกบับริษทั  - บริษทัแต่งตั้ง บจ.คา้ผลผลิตน ้ าตาล ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี กอน. อนุญาตให้เป็นบริษทัส่งออกน ้ าตาลได้ 
ตาม พรบ. ออ้ยและน ้าตาล ให้เป็นตวัแทนด าเนินการจดัส่งน ้ าตาลออกไปยงัต่างประเทศให้แก่บริษทั 

- บจ.คา้ผลผลิตน ้าตาล เกิดจากการรวมตวัของบริษทัโรงงานน ้าตาล 22 โรง โดยแต่ละบริษทัถือหุ้นใน 
บจ.คา้ผลผลิตน ้ าตาล ตามสัดส่วนปริมาณการส่งออกของแต่ละบริษทั นอกจากนั้นกรรมการของ  
บจ.คา้ผลผลิตน ้ าตาล ประกอบด้วย ตวัแทนผูถ้ือหุ้นบริษทัละ 1 คน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ 
แต่ละบริษทั 

- การส่งออกน ้ าตาลนั้น บริษทัเป็นผูด้  าเนินการติดต่อลูกคา้เอง ส่วน บจ. คา้ผลผลิตน ้ าตาลให้บริการ
เร่ืองจดัการสินคา้และด าเนินการเร่ืองเอกสารเก่ียวกบัส่งออกเท่านั้น 
- ค่าบริการการจดัการสินค้าและการส่งออกท่ีบริษทัจ่ายให้ บจ.คา้ผลผลิตน ้ าตาล เป็นอตัรากลาง 
อตัราเดียว ซ่ึง บจ. คา้ผลผลิตน ้าตาล คิดจากผูรั้บบริการทุกรายเท่ากนั 

- บจ. คา้ผลผลิตน ้ าตาล เป็นผูเ้ขา้ท าสัญญาสินเช่ือเพ่ือการส่งออกกับธนาคารพาณิชยใ์ห้แก่บริษัท 
ในนามของ บจ. คา้ผลผลิตน ้ าตาล เพ่ือรับการสนับสนุนทางการเงิน บจ. คา้ผลผลิตน ้ าตาล จะโอน
เงินท่ีไดรั้บตามวงเงินสินเช่ือเพ่ือการส่งออกจากธนาคารพาณิชยใ์ห้บริษทั โดยบริษทัออกตัว๋สัญญา
ใช้เงินให้แก่ บจ.คา้ผลผลิตน ้ าตาล เพ่ือเป็นหลกัฐานการรับเงิน อตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัจ่ายให้บจ. 
ค้าผลผลิตน ้ าตาล ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นอัตราเดียวกับอัตราดอกเบ้ียท่ีบจ.ค้าผลผลิตน ้ าตาล 
จ่ายให้กบัธนาคารพาณิชย ์
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การแต่งตั้ ง บจ.ค้าผลผลิตน ้ าตาลเป็นตัวแทนการส่งออกและการรับเงินสนับสนุนสินเ ช่ือ 
เพื่อการส่งออกจากธนาคารพาณิชยผ์่าน บจ .คา้ผลผลิตน ้าตาลนั้น เป็นไปตามความจ าเป็นทางธุรกิจ
เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- อัตราค่าบริการจากการเป็นตัวแทนการส่งออกและอัตราดอกเบ้ียระหว่างกันเป็นอัตราท่ีมี 
ความสมเหตุสมผล 

 
 
  

- รายไดจ้ากการขาย 1,559,806,154 

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (ค่าธรรมเนียมใน 
การเป็นตวัแทนส่งออก ค่าธรรมเนียมในการเป็น
ตวัแทนซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงิน ค่าด าเนินการส่ง
สินคา้ท่ีท่าเรือ ค่าด าเนินเอกสารส่งออกและพิธีการ
ทางศุลกากร) 

20,846,986 

- ลูกหน้ีการคา้/ลูกหน้ีอ่ืน 
-   เจา้หน้ีอ่ืน 

5,153,111  
12,040  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่า (บาท)                 เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 
2. กรรมการ 6 ท่านคือ 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
และนางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 กรรมการ 6 ท่าน ยงัมี
สถานะเป็นผูค้  ้าประกนัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์17 คนั และ
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเคลื่อนยา้ยวสัดุของกลุ่มบริษทัรวม 
2 คนั กับธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเช่าซ้ือรวม 19  คนั
ยอดค ้ าป ระกัน รวม  31,335,870 บาท  และ เ ค ร่ื อ ง 
ถ่ายเอกสาร 12  เคร่ือง จ านวนเงิน  751,140 บาท 

 - การเช่าซ้ือดงักล่าวเป็นไปเพ่ือการบริหารงานและด าเนินงานของบริษทั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การค ้าประกนัสินเช่ือเป็นเง่ือนไขปกติของบริษทัผูใ้ห้เช่าซ้ือ เป็นความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ
ปกติของกิจการ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้ าประกัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่เสีย
ผลประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าว 

 
3. กรรมการ 6 ท่าน คือ  

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
และนางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กรรมการ 6 ท่าน ยงัมีสถานะ
เป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินกูยื้มของบริษทัและบริษทัยอ่ยกบั
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง มูลค่าการค ้าประกนั 270  
ลา้นบาท 
 
 

 - วงเงินกูยื้มเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเป็นเงินกูเ้พ่ือซ้ือทรัพยสิ์นในการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัแต่อยา่งใด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การค ้าประกนัสินเช่ือเป็นเง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชย ์เป็นความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจปกติ
ของกิจการ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั บริษทัและบริษทัย่อยไม่เสียผลประโยชน์
จากการด าเนินการดงักล่าว 

4.   กรรมการ 2 ท่าน คือ  
 นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
 นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 
      

 
 และญาติสนิทของกรรมการ 2 

ท่านคือ  
    พ.ต.ต.ชาญชยั พงษพิ์ชิตกุล 
    นายภาคภูมิ พงษพิ์ชิตกุล 

 
 
 
 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ – เงินเก๊ียว 
ในปีการผลิต 2562/2563 และ ปี 2563/2564  บจ.โรงงาน
น ้าตาลบุรีรัมย ์ไดใ้ห้เงินเก๊ียวแก่กรรมการของบริษทัและ
ญาติสนิท โดยมีก าหนดจ่ายช าระคืนเมื่อน าออ้ยส่ง
โรงงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - การให้เงินกู้ยืมชาวไร่อ้อยเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนชาวไร่อ้อยในการปลูกอ้อยเพ่ือมาจ าหน่ายแก่
โรงงานน ้ าตาลหรือท่ีเรียกกันว่าเงินเก๊ียว เป็นการด าเนินงานตามปกติของโรงงานน ้ าตาลทั่วไป  
ซ่ึงเง่ือนไขการให้เงินเก๊ียวกบักรรมการและญาติสนิท ก็เป็นไปตามเง่ือนไขเดียวกบัชาวไร่รายอ่ืน ๆ 
- การรับซ้ือออ้ยนั้นเป็นธุรกิจปกติของบริษทั และราคาท่ีซ้ือจากกรรมการและญาติสนิทของกรรมการ
ก็เป็นราคาเดียวกนักบัท่ีรับซ้ือจากชาวไร่ออ้ยรายอ่ืน ๆ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การให้เงินเก๊ียวและการซ้ือออ้ยเป็นการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจโรงงานน ้าตาล ซ่ึงราคาและ
เง่ือนไขท่ีเป็นไปตามท่ีตกลงกบับุคคลทัว่ไป 

 

- เงินกูย้ืมตน้งวด 16,419,812 
 กูยื้มเพ่ิมระหว่างงวด 
 รวมเงินกูยื้มทั้งส้ิน 

15,849,084  
32,268,896 

 จ่ายช าระระหว่างงวด 15,644,647 
 ลูกหน้ีเงินเก๊ียวคงเหลือ 
- มูลค่าออ้ยท่ีซ้ือ 
- มูลค่าปุ๋ ยและปัจจยัการผลิตท่ีจ าหน่าย 
 

16,624,249 
8,877,082 

                2,650,579 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่า (บาท)                 เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 
 
5.กรรมการ 2 ท่าน คือ  

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 
 

ลูกหน้ีการคา้/ลูกหน้ีอ่ืน 136,750  
 

- การจ าหน่ายปุ๋ ยและปัจจยัการผลิต ตลอดจนพสัดุ ดว้ยราคาท่ีเทียบเท่ากบัจ าหน่ายให้บุคคลภายนอก 
 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การจ าหน่ายปุ๋ ยและปัจจยัการผลิต เป็นการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจโรงงานน ้ าตาล ซ่ึงราคาและ
เง่ือนไขท่ีเป็นไปตามท่ีตกลงกบับุคคลทัว่ไป 

 
6. กรรมการ 7 ท่าน คือ 
นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  
นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ และ 
นางสาวกรกนก ปุญญนิรันดร์ 

 

เจา้หน้ือ่ืน 69,355 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีกรรมการเป็นเจา้หน้ีอ่ืนคงคา้ง 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามการด าเนินงานปกติของธุรกิจ โดยอตัราการจ่ายผลตอบแทน
ไดพิ้จารณาอยา่งสมเหตุสมผล 

7.  บจ. บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์มินลั 
โลจิสติกส์ (“BRS”) 

บริษทัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานจาก บจ บี.อาร์.เอส เทรน
เทอร์มินลั โลจิสติกส์ 

 -  บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังานจาก บจ บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์มินลั  
โลจิสติกส์ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- 

 -  ค่าใชจ่้าย  
  

                     72,080 
                   

  
 

8. กรรมการ 1 ท่าน คือ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

การเช่าทรัพยสิ์น 
1.บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 20424 เลขท่ี 134 จ านวน 6 ไร่ 69 ตารางวา 
จากกรรมการของบริษทั  ค่าเช่า 24,690 บาท/ปี 
(4,000 บาทต่อไร่/ปี) 

 
 
 

188,616 

- บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินระยะเวลา   25  ปี เพ่ือใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
จากกากออ้ย ซ่ึงเป็นส่ิงเหลือท่ีไดจ้ากกระบวนการปลูกออ้ยและผลิตน ้าตาล โดยมีราคาค่าเช่าอยูท่ี่ 10 
บาทต่อตารางวาต่อปี โดยจ่ายช าระ  2 คร้ังต่อปี ในปี 2558 บริษัทมีการจ่ายช าระค่าเช่าในเดือน
มกราคม และไดบ้นัทึกเป็นค่าเช่าของคร่ึงปีหลงัท่ีจ่ายช าระล่วงหน้าในเดือนมิถุนายนเป็นค่าใชจ่้าย
ในงวดหกเดือนแรกปี 2558 แลว้ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่า (บาท)                 เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 
2.บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 8473 เลขท่ีดิน 100 จ านวน 13 ไร่ 3 งาน 42 
ตารางวา จากกรรมการของบริษทั  ค่าเช่า 55,420 บาท/ปี
(4,000 บาทต่อไร่/ปี) 
3.บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 20422 เลขท่ีดิน 132 จ านวน 10 ไร่ 26  
ตารางวา จากกรรมการของบริษทั  ค่าเช่า 40,260 บาท/ปี
(4,000 บาทต่อไร่/ปี) 
4. บริษทั บุรีรัมยวิ์จยัและพฒันาออ้ย จ ากดั ไดท้ าสัญญา
เช่าท่ีดิน แปลงบา้นสามศิลา จ านวน 56.16 ไร่  
จากกรรมการของบริษทั ค่าเช่า 112,320 บาท/ปี (2,000 
บาทต่อไร่/ปี) 
5.บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน 
โฉนดเลขท่ี 18960 จ านวน 5 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา จาก
กรรมการของบริษทั  ค่าเช่า 22,820 บาท/ปี (4,000 บาท
ต่อไร่/ปี) 

 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การเช่าท่ีดินระยะยาวเพ่ือใชส้ าหรับก่อสร้างโรงงานถือเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ โดยอตัรา
ค่าเช่านั้นใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเช่าท่ีดินในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

9. บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดด้ิง    
จ ากดั 

รายการกบับริษทั 
- รายไดจ้ากการขาย 
- ตน้ทุนขายและการให้บริการ 
- ลูกหน้ีการคา้ 
- เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 

 
            474,411,092 
                       6,500 

226,977  
60,613,838 

- บริษัท บีอาร์ โมลาส เทรดดิ้ง จ ากัด ได้ท าสัญญาซ้ือขายกากน ้ าตาลโดยมีเง่ือนไขในการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้ก่อนการส่งมอบ 50% ของสัญญาซ้ือขายและราคาขายเทียบเท่ากบัลูกคา้ทัว่ไปของบริษทั  
- บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดดิ้ง จ ากดั ไดท้ าสัญญาซ้ือขายน ้ าตาลทรายดิบเทกอง โดยมีเง่ือนไขช าระ 
ค่าสินคา้ล่วงหนา้ 50% ของสัญญาซ้ือขายและราคาขายเทียบเท่ากบัลูกคา้ทัว่ไปของบริษทั 
 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การขายกากน ้ าตาลเป็นการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจโรงงานน ้ าตาล ในราคาและเง่ือนไข 
ท่ีเป็นไปตามท่ีตกลงกบับุคคลทัว่ไป 

 

 

  
        หมายเหตุ : ผูถ้ือหุ้น และ/หรือ ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลรายการระหว่างกนัยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.buriramsugar.com  หวัขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์”    
                           >> เลือก “เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด”  >> เลือก “รายงานประจ าปี และแบบฟอร์ม 56-1”  
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มาตรการการท ารายการระหว่างกัน 

 กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินคา้ วตัถุดิบ ให้บริการ หรือให้เงินสนบัสนุนการปลูกออ้ย   )เงินเก๊ียว  ( เป็นตน้ บริษทัหรือ
บริษทัย่อยสามารถท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในลกัษณะท่ีวิญญูชน 
พึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะจดัสรุปรายการดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสท่ีเกิดรายการ 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการท าธุรกรรมประเภทเงินเก๊ียวกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ให้มีการควบคุมดูแลดงัน้ี 

1. การก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมติั 
2. การสอบทานรายการท่ีเกิดขึ้น 

การก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมัติ 
ลกัษณะเงินเก๊ียวเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิต ได้แก่ ค่าปลูก ค่าพนัธุ์ ค่าปุ๋ ย ค่าสารเคมีการเกษตร ค่าเช่าท่ีดิน ค่าออ้ย ค่าระบบน ้ าหยด ค่าท่ีดิน 

เพ่ือการปลูกออ้ย ค่าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร รถไถ รถตดัออ้ย และรถบรรทุก เป็นตน้ 

ผูบ้ริหารจะไม่มีอ านาจอนุมติัเงินเก๊ียวท่ีไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือสนับสนุนการปลูกออ้ย โดยท่ีการซ้ือออ้ยไม่นับเป็นการสนับสนุนการปลูก การให ้
เงินเก๊ียวท่ีนอกเหนือเป็นค่าใชจ่้ายหรือสนับสนุนการปลูกออ้ย จะตอ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทัหรือ 
ผูถ้ือหุ้นอนุมติั โดยขึ้นอยู่กับขนาดของรายการ โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบั 

การสอบทานรายการที่เกิดขึน้ 
ผูต้รวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบรายการโดย 
1. ตรวจสอบความครบถว้นของรายการโดยให้น ารายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เปรียบเทียบกบับญัชีเงินเก๊ียวรายบุคคล 
2. น ารายช่ือท่ีตรวจพบไปตรวจสอบว่า การเบิกเงินเก๊ียวมีลกัษณะรายการ เอกสารประกอบ ราคา เง่ือนไข และขั้นตอนการอนุมติัตามนโยบาย

ของบริษทัหรือไม่ 
3. จดัท าสรุปผลการตรวจสอบน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

ส าหรับการท ารายการว่าจา้งขนส่งน ้ าตาลกบับริษทั บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินลัโลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ก าหนดให้มี
การด าเนินการดงัน้ี 
 

1. จดัให้มีการเสนอราคาจากผูใ้ห้บริการไม่นอ้ยกว่า 4 ราย 
2. ตอ้งมีการก าหนดขอบเขตของการให้บริการท่ีชดัเจน เช่น สถานท่ีตน้ทางปลายทาง ปีการผลิต หรือบริการเสริมอ่ืน เป็นตน้ 
3. จดัให้มีการท าสัญญาท่ีระบุราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีชดัเจน 
4. ให้สรุปเหตุผลในการเลือกผูใ้ห้บริการแต่ละราย เปรียบเทียบกบัผูท่ี้ไม่ไดรั้บเลือกเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

 กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะการคา้ขายปกติ 
ในตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรมและมีความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการธุรกรรม
อ่ืน ๆ ระหว่างบริษทัหรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตอ้งไดรั้บ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญ 
ในการพิจารณารายการดงักล่าว บริษทัจะจดัให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพ่ือใชใ้นการประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั 
หรือผูถ้ือหุ้นตามแต่กรณี 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะต้องดูแลให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือของส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน นอกจากน้ี บริษทัจะมีการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามสารสนเทศต่าง ๆ ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

 บริษทัหรือบริษทัย่อยคาดว่าในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหว่างกนัเกิดขึ้นอีก ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ การรับซ้ือออ้ย 
และการให้เงินสนับสนุนการปลูกออ้ย เป็นตน้ โดยมีการก าหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม  
ในลกัษณะท่ีวิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในการท ารายการดงักล่าว 

 การค ้าประกนัตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีเกิดขึ้นระหว่างบริษทัหรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะคงมีอยู่ต่อไป เน่ืองจากความจ าเป็น 
ในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใชซ้ื้อวตัถุดิบและให้เงินสนับสนุนการปลูกออ้ยกบัเกษตรกร และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซ่ึงเป็น
เง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชยใ์นการให้สินเช่ือธุรกิจ โดยท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยจะไม่มีค่าใชจ่้ายจากการรับการค ้าประกนัดงักล่าว  

 การกูยื้มเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะเกิดขึ้นตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทัจะให้มีการจดัท าสัญญากูยื้มเงิน และก าหนด
เง่ือนไขท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั นอกจากน้ี   บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืม และ/หรือ การค ้าประกันหน้ี
ใด ๆ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนการปลูกออ้ยให้กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ทั้งน้ีรายการระหว่างกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ตลอดจนถึงการปฏิบติั ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การท ารายการเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั
และบริษทัยอ่ย 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

13.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 ตรวจสอบโดยนายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 11251 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซ่ึงผู ้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน  
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทันั้นถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน  

 ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561, 2562 และ 2563 ซ่ึงเป็นงบการเงินรวมประกอบดว้ยบริษทัย่อย จ านวน 9 แห่ง ตามตารางดา้นล่าง 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
       (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

  
  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2561 (งบรวม) ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน                 179.13  1.74                
                          

40.61  
                   0.47                            60.42                     0.70  

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ                        360.41  3.51                                       388.69                     4.49                         131.09                     1.51  
ลูกหน้ีชาวไร่สุทธิ                        598.55  3.52                        210.62                     2.43                         366.58                     4.23  
รายไดค้า้งรับ - ส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาล
ทราย 

                       301.51  2.93                                           325.52                     3.76                         300.84                     3.47  

สินคา้คงเหลือ                     1,337.51  13.02                                         911.95                  10.53                         568.44                     6.56  
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 
      ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

                       134.93  1.31                                           127.43                     1.47                            38.25                     0.44  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 58.48                           0.57                    65.31                                             0.75                            25.79                     0.30  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                     2,970.52  28.91                     2,070.13                  23.90                      1,491.41                  17.22  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                                                                     
ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน 27.11                           0.26                    31.12                                              0.36                         117.24                     1.35  
รายไดค้า้งรับไม่หมุนเวียน - ส านกังานกองทุน
ออ้ย 

                       148.08  1.44                                           158.76                     1.83                         170.20                     1.96  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ 2.05                             0.02                   1.41                                                0.02                                   -                           -    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม                     1,208.11  11.76                                    1,111.34                  12.83                      1,004.93                  11.60  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
    ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                          11.41  

  
                   0.13  

เงินกูร้ะยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่-สุทธิ                        272.94  2.66                                           193.26                     2.23                         145.24                     1.68  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3.97                             0.04                    3.97                    0.05                              3.97                     0.05  
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ                     5,432.15  52.86                                     5,674.84                  65.50                      5,532.25                  63.86  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ                                   13.88                     0.16  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 31.09 0.30                    31.06                    0.36                            27.25                     0.31  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ                        162.60  1.58                                           126.61                     1.46                         128.15                     1.48  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 17.60 0.17                    26.75                    0.31                            17.31                     0.20  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,305.71 71.09                 7,359.12                 84.95  7,171.82                 82.78  
รวมสินทรัพย์ 10,276.23 100.00                9,429.25               108.84  8,663.23               100.00  
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

  
  
  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2561 (งบรวม) ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนี้สินหมุนเวียน             
เงินเบิกเกินบญัชี                             0.34  0.00                                  -                           -                                     -                           -    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น                        817.89  7.96                        839.19  8.90                        674.59  7.79 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                     2,617.91                  25.48                      2,611.88                  27.70                         758.87                     8.76  
เงินกูยื้มระยะสั้นอื่น ๆ                                349.36                   4.03  
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

                       384.14                   3.74                         295.99               3.14                         261.25            3.02  

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัร่วม 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

                       202.51                1.97                         211.24                  2.24                         223.57                   2.58  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 

                          10.89                    0.11                              7.18                    0.08                                   -                           -    

หุ้นกู ้                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

        
                            7.25                    0.08  

        
ส่วนของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

                            7.50                    0.07                              8.04                    0.09                              6.68                    0.08  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                             6.46                    0.06                              4.67                    0.05                            16.37                    0.19  
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น                            14.42                    0.14                              9.83                    0.10                            15.53                    0.18  

รวมหนี้สินหมุนเวียน                     4,062.06                  39.53                      3,988.02                  42.29                      2,313.46                  26.70  

หนี้สินไม่หมุนเวียน                                  -                           -            
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                        487.79                    4.75                         488.47                    5.18                      1,470.11                  16.97  
เงินกูยื้มะยะยาวจากบริษทัร่วม-สุทธิจากส่วนท่ี
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

                    3,177.32                  30.92                      3,024.41                  32.07                      2,918.13                  33.68  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีครบ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

                          10.50                    0.10                              8.67                    0.09                                   -                           -    

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ                                   13.51                    0.16  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ                                   29.89                    0.35  
หุ้นกู ้                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิก
จา้งหรือเกษียณอายุ 

                          38.04                    0.37                            56.74                    0.60                            59.17                    0.68  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น                                  -                           -                                     -                           -                                3.12                    0.04  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                     3,713.65                  36.14                      3,578.30                  37.95                      4,493.94                  51.87  

รวมหนี้สิน                     7,775.72                  75.67                      7,566.32                  80.24                      6,807.40                  78.58  
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ปี 2561 (งบรวม) ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    
 ทุนเรือนหุ้น                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    
 ทุนจดทะเบียน                        812.10                     7.90                           -                             -    
 ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้                        812.10                     7.90                         812.10                     8.61                         812.10                     9.37  
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั                        954.67                     9.29                         954.67                  10.12                         954.67                  11.02  
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    
  จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย                           56.60                     0.55                            56.60                     0.60                            65.97                     0.76  
  ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร                        675.70                     6.58                            38.25                     0.41                            13.75                     0.16  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ                             0.06                     0.00                                   -                           -                                8.00                     0.09  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                             1.38                     0.01                              1.32                     0.01                              1.35                     0.02  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,500.51                 24.33  1,862.93                 19.76  1,855.83                 21.42  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,276.23                     100  9,429.25                     100  8,663.23                     100  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
          (หน่วย : ลา้นบาท) 

  
  

ปี 2561 (งบรวม) ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้             

รายไดจ้ากการขายและบริการ                     5,555.97                  95.06                      4,985.16                123.18                      3,892.61                  96.18  
รายไดอ้ื่น                        288.84                     4.94                         131.48                     2.57                         154.55                     3.82  

รวมรายได้                     5,844.81                      100                      5,116.64                      100                      4,047.16                      100  

ค่าใช้จ่าย                          -                             -                             -    
ตน้ทุนขายสินคา้และให้บริการ                     4,508.87                  77.14                      4,469.21                110.43                      3,267.59                  80.74  
ค่าใชจ่้ายในการขาย                        321.61                     5.50                         304.18                     7.52                         127.14                     3.14  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                        388.31                     6.64                         501.31                  12.39                         260.01                     6.42  
การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดิต             
    ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน                                   17.49                     0.43  
ก าไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธิ                                   13.33                     0.33  

รวมค่าใช้จ่าย                     5,218.79                  89.29                      5,274.70                130.33                      3,685.55                  91.06  

ตน้ทุนทางการเงิน                        385.99                     6.60                         384.00                     9.49                         331.35                     8.19  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                           71.85                     1.23                            63.78                     1.58                              0.81                     0.02  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                        311.88                     5.34  -                      478.28  -               11.82                            31.08                     0.77  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                           40.21                     0.69                            33.49                     0.83                            24.92                     0.62  
ก าไร (ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี                        271.67                     4.65  -                      511.77  -               12.65                              6.17                     0.15  

ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย,สุทธิทางภาษ ี -                          0.07  -                 0.00  -                          0.06  -                 0.00                                   -                           -    

ก าไร(ขาดทุน)จาการประมาณการ 
                                 -                           -    -                          3.93  -                 0.10                              1.36                     0.03  

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จส าหรับปี                        271.60                     4.65  -                      515.76  -               12.74                              7.53                     0.19  

การแบ่งปันก าไร                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่                        271.62                     4.65  -                      511.71  -               12.64                              6.14                     0.15  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

                            0.05                     0.00  -                          0.06  -                 0.00                              0.03                     0.00  
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)** 0.33 -0.63 0.008 

หมายเหตุ  **ก าไรต่อหุ้นค านวณโดยก าไรสุทธิส าหรับปีเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่หารดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั ณ วนัส้ินปี 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

  
  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                  311.88  -                   478.28                            31.08  

รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
      

จากกิจกรรมด าเนินงาน 

-  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                  289.56                      344.22                         323.90  
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ)                               17.49  
- ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าของเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย                                      -    
-  ดอกเบ้ียรับ -                  82.89  -                     59.30  -                        38.71  
- เงินปันผลรับ -                    0.20  -                       0.20  -                          0.31  
- ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -                    5.95                           4.62                                   -    
- ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ                    12.27  -                       7.62                            21.00  
-ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                           -                           98.42  -                        98.42  
- (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย   -                       0.15                                   -    
- (ก าไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ -                    1.58                           1.57                              2.81  
- ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์                    11.16                         30.63                            33.34  
- ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน                           -                                  -                                     -    
-  ตน้ทุนทางการเงิน                  385.99                      384.00                         331.35  
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                  71.85  -                     63.78  -                          0.81  
-  ค่าใชจ่้ายตามภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ                       5.13                         18.63                              6.67  
- ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า                                 1.80  
- (ก าไร) จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน     -                          6.85  
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน                  853.53                      272.75                         624.34  
 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน       
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -               103.55  -                     27.76                         257.26  
- รายไดค้า้งรับ - ส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย -               301.51  -                     24.01                            24.68  
- ลูกหน้ีชาวไร่                  274.51                      382.80  -                      160.27  
- สินคา้คงเหลือ -               289.01                      433.17                         322.52  
- สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น -                  25.42  -                       6.82                            46.37  
- ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน -                  27.11  -                       4.01  -                        96.90  
- ลูกหน้ีอื่น – ส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย -               148.08  -                     10.68  -                        11.44  
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น -                    9.23  -                       9.14                              5.97  
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น                     92.21                         18.84  -                        93.65  
- หน้ีสินหมุนเวียนอื่น -                  10.12  -                       4.58  -                          5.28  
- ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน -                    1.60  -                       3.92  -                          3.90  
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น                           -                                  -                                     -    
เงินสดได้มาจากการด าเนินงาน                  304.63                   1,016.63                         909.69  

- รับคืนภาษีเงินได้                          12.18                            27.81  
- ภาษีเงินได ้ -                  49.10  -                     10.40  -                        11.21  
- ตน้ทุนทางการเงิน -               376.29  -                   381.57  -                      338.52  
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน -               120.76                      636.84                         587.78  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
ดอกเบ้ียรับ                    82.89                         59.30                            38.71  
เงินปันผลรับ                    91.08                         65.91                            33.50  
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม                          94.85                            74.03  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม                           -                                  -                                     -    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย                            0.72                                   -    
เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่                  226.45                      123.39                         123.78  
เงินสดจ่ายจากเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ -               101.16  -                     36.21  -                          2.44  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                    3.97                                -                                     -    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์                       2.70                           0.31                            14.00  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ -               907.20  -                   692.67  -                      182.85  
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                  11.71  -                     18.98  -                          5.23  
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน -               620.92  -                   403.39                            93.52  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
เงินกูยื้มระยะสั้นเพิ่มข้ึน (ลดลง)              1,481.95  -                       6.38  -                  1,503.66  
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                           -                        299.63                      1,000.00  
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากริษทัร่วม                           -                                  -                                     -    
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้                           -                                  -                                     -    
จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -               383.72  -                   387.09  -                        53.10  
จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัร่วม -               149.55  -                   144.18  -                        93.96  
เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัยอ่ย                                      -    
เงินสดจ่ายช าระหุ้นกู ้                           -                                  -                                     -    
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ -                  13.16  -                     12.15                                   -    
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า     -                        10.77  
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                       0.00      
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าหุ้น                           -                                  -                                     -    
เงินกูยื้มกรรมการเพิ่มข้ึน (ลดลง)                           -                                  -                                     -    
จ่ายเงินปันผล -               243.78  -                   121.78                                   -    
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน                  691.74  -                   371.96  -                      661.49  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ -                  49.94  -                   138.51                            19.81  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี                  229.07                      179.13                            40.61  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี                  179.13                         40.61                            60.42  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)       
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                 0.73                 0.52                 0.64  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                 0.40                 0.29                 0.40  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) -              0.04                 0.16                 0.25  
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)              17.48               12.99               14.98  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั)              20.60               27.71               24.04  
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)                 3.76                 3.97                 4.41  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั)              95.74               90.60               81.55  
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า)                 5.88                 5.39                 4.32  
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)              61.24               66.74               83.39  
Cash Cycle (วนั)              55.10               51.57               22.20  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)       
อตัราก าไรขั้นตน้ (%)              18.85               10.35               16.06  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)              17.77                 5.01               17.63  
อตัราก าไรอื่น                 4.94                 2.57                 3.82  
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -            12.23             254.80               85.64  
อตัราก าไรสุทธิ (%)                 4.65  -           10.00                 0.15  
ก าไรสุทธิต่อหุ้น                 0.33  -              0.63                 0.01  
เงินปันผลต่อหุ้น                 0.30                 0.15                      -    
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%)              10.86               23.46                 0.33  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)                 2.81                 5.19                 0.07  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)              10.96                 3.02                 5.89  
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)                 0.60                 0.52                 0.45  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)       
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า)                 3.11                 4.06                 3.67  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)                 2.48                 3.84                 3.67  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (เท่า) -              0.07                 1.73  -              0.40  
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%)              45.45                 0.24                      -    

 
 
 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ควำมเหน็ 

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) 
และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิกำร) และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  

งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนั
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึ่งประกอบดว้ยนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ 
จำกกลุ่มกจิกำรและบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัิตำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รบัเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ข้ำพเจำ้ได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพ เจ้ำ ทัง้นี้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น 
แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้ 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น - ลูกหน้ีชำวไร่ และ
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ 

อำ้งถงึหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ข้อ 7.5 เรื่องนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้กำรค้ำ 
และลูกหนี้ชำวไร่ ข้อ 7.7 เรื่องนโยบำยกำรบญัชทีี่เกี่ยวข้องกับ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ขอ้ 14 เรื่องลูกหนี้ชำวไร ่- สุทธ ิและขอ้ 20 
เรื่องเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมลีูกหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ
ลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีน - สุทธ ิส่วนของเงนิใหกู้้ยมืระยะยำว
แก่ลูกหนี้ชำวไร่ที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สุทธิ และเงนิ
ให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธิ ในงบกำรเงินรวม 
มลูค่ำ 366.58 ล้ำนบำท 117.24 ล้ำนบำท 38.25 ลำ้นบำท และ 
145.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.73 ของ
สนิทรพัย์ทัง้หมด และกลุ่มกจิกำรมคี่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำ
จะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ชำวไร่ และเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนี้
ชำวไร่ทัง้หมด 120.09 ล้ำนบำท ซึ่งผู้บรหิำรมนีโยบำยในกำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ชำวไร่และ
ก ำหนดควำมเหมำะสมของค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น - ลูกหนี้ชำวไร่ และเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนี้
ชำวไร่ โดยอ้ำงอิงจำกยอดที่เกินก ำหนดช ำระ ประสบกำรณ์
ในกำรช ำระเงินในอดีต หลักทรัพย์ค ้ ำประกัน และกำร
คำดกำรณ์ข้อมูลและปัจจยัในอนำคตที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรรบัช ำระเงนิ  
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้พจิำรณำจำกมลูค่ำปัจจุบนั
ของจ ำนวนเงนิที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั ซึ่งค ำนวณจำกยอดหนี้เมื่อ
ลูกหนี้ผดินัดช ำระหนี้หกัดว้ยมูลค่ำของหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั
ซึ่งเปรยีบเทยีบจำกรำคำตลำดกบัมูลค่ำตำมบญัช ีและมกีำร
ประเมินรำคำใหม่อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนี้ผู้บริหำรยัง
พจิำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยอ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์
ในกำรช ำระเงินในอดีต โอกำสที่จะได้รับช ำระเงิน กำรคำดกำรณ์
ข้อมูลในอนำคต รวมทัง้มกีำรประเมนิควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของ
ลูกหนี้ชำวไร่อย่ำงสม ่ำเสมอ และปรบัปรุงค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำด
ว่ำจะเกดิขึน้ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละปี  
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคญัในเรื่องนี้ เนื่องจำกมูลค่ำของค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ดงักล่ำวมสีำระส ำคญั และเกีย่วขอ้ง
กบักำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรพจิำรณำควำมสมเหตุสมผล
ของสมมุติฐำนที่ ใช้ในกำรพิจำรณำมูลค่ำของหลักทรัพย์ 
ค ้ำประกนัและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ในอนำคต 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมนิควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำรค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ชำวไร่ และเงินให้กู้ยืม 
ระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ ดงันี้ 

• สอบถำมผู้บรหิำรในเชิงทดสอบเกี่ยวกับควำมเหมำะสม
และหลักเกณฑ์ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกดิขึน้

• ทดสอบควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนกำรวเิครำะห์อำยุลูกหนี้
ชำวไร่ที่น ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผล
ขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้

• ประเมนิควำมสมเหตุสมผลของขอ้มูลกำรรบัช ำระเงนิจำก
ลูกหนี้ชำวไร่ในอดตี รวมถงึโอกำสที่จะได้รบัช ำระในอนำคต
และพจิำรณำเหตุผลของผู้บรหิำรที่ใชใ้นกำรประมำณกำร
ควำมเพียงพอของค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ส ำหรบัลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ ีและ

• ทดสอบมูลค่ำของหลักทรัพย์ค ้ ำประกันแต่ละชนิดโดย
เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภำยนอกที่น่ำเชื่อถือและ
สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัไดก้บัรำคำตลำด

จำกวธิกีำรทดสอบของขำ้พเจำ้ขำ้งต้น ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรประมำณ
กำรค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ชำวไร่ และ 
เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มคีวำมสอดคล้องกบัขอ้มูล
ในอดตีและมคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนทีม่อียู่ 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
  

กำรประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 

อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร ขอ้ 10 ข) เรื่องประมำณกำรกำรด้อยค่ำเงนิลงทุน 
ในบรษิทัย่อย และขอ้ 19 เรื่องเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิัท
ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมูลค่ำสุทธิ จ ำนวน 3,148 
ล้ำนบำท ซึ่งบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจกำรบำงแห่งมีข้อบ่งชี้ที่
อำจเกิดกำรด้อยค่ำขึ้นเนื่องจำกบรษิัทย่อยไม่สำมำรถท ำก ำไร
ให้เป็นไปตำมประมำณกำรที่ได้คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งอำจส่งผลต่อ
มูลค่ำที่จะได้รบัคนืของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย รวมทัง้บรษิัท
ย่อยบำงแห่งมผีลขำดทุนสุทธติ่อเนื่อง ซึ่งผูบ้รหิำร พจิำรณำว่ำ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของเงิน
ลงทุนในบรษิทัย่อย  
 
ผู้บรหิำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยใน 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร และค ำนวณมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุน
ในกำรขำยกบัมลูค่ำจำกกำรใช ้ซึ่งกำรประเมนิมลูค่ำทีค่ำดว่ำ
จะได้รบัคืนต้องอำศัยดุลยพินิจที่ส ำคญัของผู้บริหำรในกำร
ประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ประมำณกำร
กระแสเงนิสด รวมถึงกำรใช้อัตรำกำรคิดลดที่เหมำะสมใน
กำรคดิลดกระแสเงนิสด  
 
จำกกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำว ผู้บรหิำร
พบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 
สงูกว่ำมูลค่ำตำมบญัช ีดงันัน้จงึไม่รบัรูค้่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในปีนี้ 
 
ขำ้พเจ้ำให้ควำมสนใจในเรื่องมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของ 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เนื่องจำกมลูค่ำของสนิทรพัย์ดงักล่ำว 
มสีำระส ำคญัและเกี่ยวข้องกบักำรใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิำร 
ในกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนที่ส ำคัญ 
ทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื 

ขำ้พเจำ้ด ำเนินงำนตรวจสอบตำมวธิปีฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 

เพื่อประเมนิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยใน
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของ 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีจ่ดัท ำโดยผูบ้รหิำร 

 

• หำรือกับผู้บริหำรเพื่อท ำควำมเข้ำใจข้อสมมติฐำนที่
ผูบ้รหิำรใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงนิสด  

 

• สอบถำมผู้บริหำรในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐำน 
ที่ส ำคัญที่ผู้บริหำรใช้ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของ
สนิทรพัย์ โดยเฉพำะข้อมูลที่เกี่ยวกับประมำณกำรรำยได ้
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น รวมทัง้
กำรเปรียบเทียบข้อสมมติฐำนที่ส ำคัญกับแหล่งข้อมูล
ภำยนอกที่น่ำเชื่อถือได้ และแผนธุรกิจที่ได้รบักำรอนุมตัิ
จำกผูบ้รหิำรแลว้ 

 

• ประเมนิควำมสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจ โดยเปรยีบเทยีบ
แผนของปี พ.ศ. 2563 กบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

• ประเมนิอตัรำคดิลดโดยกำรพจิำรณำและเปรยีบเทยีบกบั
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันที่สำมำรถ
อ้ำงอิงได้จำกข้อมูลที่เปิดเผยโดยทัว่ไป เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
อตัรำคดิลดทีผู่บ้รหิำรใชอ้ยู่ในเกณฑท์ีส่ำมำรถยอมรบัได้ 

 

• ทดสอบกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนหลกั
ทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลด เช่น ประมำณ
กำรรำยได้ และอัตรำคิดลด เพื่อประเมนิหำปัจจยัที่มีผล
ต่อกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวและผลกระทบที่เป็นไปได้
จำกกำรเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิำน 

• พจิำรณำถงึควำมเหมำะสมของกำรประเมนิและกำรบนัทกึ
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 
จำกผลกำรปฏิบัติตำมวธิีกำรดงักล่ำว ข้ำพเจ้ำไม่พบข้อสงัเกต 
ที่กระทบต่อผลกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของผู้บริหำรจำกกำร
ปฏิบตัิงำนของข้ำพเจ้ำ โดยข้อสมมติฐำนส ำคญัที่ผู้บรหิำรใช้มี
ควำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนทีม่อียู่และมูลค่ำทีป่ระเมนิไดอ้ยู่
ในช่วงทีย่อมรบัได ้
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ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ขอ้ 7.7 และ ขอ้ 7.11 ทีอ่ธบิำยถงึนโยบำยกำรบญัชี
เกีย่วกบักำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นำ 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี มำถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกเรื่องที่ข้ำพเจ้ำให้
ขอ้สงัเกตนี้ 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจำ้ที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ขอ้มูลอื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมกีำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำต้อง
สื่อสำรเรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมกำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมทีค่วรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำร
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจกำรและบรษิัท หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
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ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ใน ระดบัสูง 
แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  
อนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตัดสนิใจ 
ทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง  
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิ
จำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดง
ขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีกำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่กรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และ 
กำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำ 
มคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึกำรเปิดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบริษัทต้องหยุดกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเน้ือหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล
ว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มกีำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตำมทีค่วรหรอืไม่  

• ได้รบัหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงนิของกิจกำรภำยในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิรวม ข้ำพเจ้ำรบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล
และกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  
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ขำ้พเจำ้ไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำงๆ ทีส่ ำคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ดว้ำงแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นีัยส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมเีหตุผลที่บุคคลภำยนอก
อำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี 
เว้นแต่กฎหมำยหรอืข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำ
พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำ 
จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
สง่ำ  โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหำนคร 
23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 12 60,424,535 40,613,707 5,894,017 2,496,796

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 13, 35 131,089,697 388,685,845 24,897,856 118,018,137

ลูกหนีชาวไร ่- สุทธิ 14, 35 366,576,471 210,621,598 - -

รายไดค้า้งรบั - สํานกังานกองทนุออ้ยและนําตาลทราย 15 300,843,909 325,519,666 - -

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 16 568,437,971 911,954,629 - -

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 35 (ค) - - 31,000,000 92,000,000

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 20, 35 (ง) 38,248,254 127,426,477 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 17 25,788,633 65,306,091 5,211,686 6,497,961

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,491,409,470 2,070,128,013 67,003,559 219,012,894

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนีชาวไรไ่มห่มนุเวยีน - สุทธิ 14, 35 117,243,396 31,116,324 - -

รายไดค้า้งรบัไมห่มนุเวยีน - สํานกังานกองทนุออ้ย

และนําตาลทราย 15 170,201,779 158,759,020 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 18 1,004,925,551 1,111,340,992 1,025,825,366 1,099,855,592

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - สุทธิ 19 - - 3,148,475,700 1,508,476,700

เงนิลงทนุระยะยาวอนื - 1,409,950 - 2,175

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 6 11,410,828 - 2,175 -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - สุทธิ 35 (ค) - - 811,152,857 2,208,723,764

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร ่- สุทธิ 20, 35 (ง) 145,236,283 193,261,017 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 21 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 22 5,532,248,300 5,674,842,200 35,311,235 37,244,820

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 23 13,882,811 - 3,364,709 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 24 27,248,732 31,063,464 15,773,300 17,805,707

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 25 128,145,788 126,612,482 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 17,309,725 26,746,710 319,900 396,355

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 7,171,824,320 7,359,123,286 5,044,196,369 4,876,476,240

รวมสินทรพัย์ 8,663,233,790 9,429,251,299 5,111,199,928 5,095,489,134

กรรมการ   ________________________________

วนัท ี        ________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 26, 35 674,594,685 839,193,344 24,692,611 167,271,841

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 27 758,866,000 2,265,768,300 - -

เงนิกูย้มืระยะสนัอนื ๆ 27 349,356,430 346,111,430 580,000 -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 27 261,253,453 295,988,187 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 27 223,565,086 211,241,564 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 27 - - 71,042,619 50,000,000

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเชา่ซอื

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 27 - 7,178,183 - 2,899,368

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเชา่

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 27 7,253,197 - 3,975,579 -

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 29 6,680,584 8,042,319 3,036,802 3,662,990

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 16,365,043 4,665,850 - -

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 28 15,526,686 9,831,435 1,421,350 4,960,462

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,313,461,164 3,988,020,612 104,748,961 228,794,661

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ - สุทธิ 27 1,470,109,674 488,474,763 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม - สุทธิ 27 2,918,132,130 3,024,413,138 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย - สุทธิ 27 - - 2,646,119,162 2,696,119,162

หนสีนิตามสญัญาเชา่ซอื - สุทธิ 27 - 8,666,293 - 4,709,512

หนสีนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 27 13,508,443 - 5,379,656 -

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 25 29,891,137 - 467,216 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 29 59,174,444 56,742,223 19,505,050 20,145,078

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 3,123,397 - - -

4,493,939,225 3,578,296,417 2,671,471,084 2,720,973,752

6,807,400,389 7,566,317,029 2,776,220,045 2,949,768,413

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

หนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

   มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

   มลูค่าชําระแลว้เตม็จาํนวนหุน้ละ 1 บาท 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 954,665,813 954,665,813 954,665,813 954,665,813

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - ทนุสํารองตามกฎหมาย 30 65,970,655 56,601,140 65,970,655 56,601,140

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 13,747,388 38,246,817 502,243,570 322,353,923

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 8,000,702 - - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,854,484,403 1,861,613,615 2,334,979,883 2,145,720,721

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 1,348,998 1,320,655 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,855,833,401 1,862,934,270 2,334,979,883 2,145,720,721

8,663,233,790 9,429,251,299 5,111,199,928 5,095,489,134

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,892,612,079 4,985,157,676 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (3,267,588,794) (4,469,211,704) - -
 

กาํไรขนัต้น 625,023,285 515,945,972 - -

รายไดอ้นื 31 154,552,918 123,272,234 351,299,591 384,876,426

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (127,137,538) (304,175,681) - -

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (260,006,765) (499,828,509) (107,467,948) (278,542,964)

การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติ

ทคีาดว่าจะเกดิขนึ (17,490,948) - 123,678,143 -

กาํไร (ขาดทนุ) อนื - สุทธิ (13,325,117) 6,723,253 190,652 -

ตน้ทุนทางการเงนิ (331,346,245) (384,000,393) (180,310,141) (180,263,658)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 18 812,713 63,783,415 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 31,082,303 (478,279,709) 187,390,297 (73,930,196)

ภาษเีงนิได้ 33 (24,916,194) (33,491,120) - (12,341,771)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี 6,166,109 (511,770,829) 187,390,297 (86,271,967)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (ต่อ) 6,166,109 (511,770,829) 187,390,297 (86,271,967)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 1,699,482 (4,539,661) 2,336,081 (1,475,843)

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน (339,896) 612,764 (467,216) -

1,359,586 (3,926,897) 1,868,865 (1,475,843)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทนุเผอืขาย - - - -

โอนการขายเงนิลงทนุเผอืขาย - (60,453) - (60,453)

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัการเปลยีนแปลงในมลูค่า

   ของเงนิลงทนุเผอืขาย - - - -

- (60,453) - (60,453)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี 1,359,586 (3,987,350)    1,868,865 (1,536,296)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 7,525,695 (515,758,179) 189,259,162 (87,808,263)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 6,137,766 (511,711,461) 187,390,297 (86,271,967)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 28,343 (59,368) - -

6,166,109 (511,770,829) 187,390,297 (86,271,967)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 7,497,352 (515,698,811) 189,259,162 (87,808,263)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 28,343 (59,368) - -

7,525,695 (515,758,179) 189,259,162 (87,808,263)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 34 0.008 (0.630) 0.231 (0.106)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว - การเปลียนแปลงใน การวดัมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม มูลค่ายุติธรรม ในตราสารทุนผ่านกาํไร ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 675,700,077 60,453 - 2,499,127,328 1,379,858 2,500,507,186

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2562

เงนิปันผลจ่าย - - - (121,814,902) - - (121,814,902) (435) (121,815,337)

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมเพมิขนึ - - - - - - - 600 600

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (515,638,358) (60,453) - (515,698,811) (59,368) (515,758,179)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 38,246,817 - - 1,861,613,615 1,320,655 1,862,934,270

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ตามทีรายงานไว้เดิม 812,099,845 954,665,813 56,601,140 38,246,817 - - 1,861,613,615 1,320,655 1,862,934,270

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่มาใชเ้ป็นครงัแรก 6 - - - (22,627,266) - 8,000,702 (14,626,564) - (14,626,564)

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทีปรบัปรงุแล้ว 812,099,845 954,665,813 56,601,140 15,619,551 - 8,000,702 1,846,987,051 1,320,655 1,848,307,706

สาํรองตามกฎหมาย - - 9,369,515 (9,369,515) - - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 7,497,352 - - 7,497,352 28,343 7,525,695

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 65,970,655 13,747,388 - 8,000,702 1,854,484,403 1,348,998 1,855,833,401

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

12
216



บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว - การเปลียนแปลงใน

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรองตาม มลูค่ายติุธรรม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 531,916,635 60,453 2,355,343,886

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2562

เงนิปันผลจา่ย - - - (121,814,902) - (121,814,902)

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - (87,747,810) (60,453) (87,808,263)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 322,353,923 - 2,145,720,721

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 56,601,140 322,353,923 - 2,145,720,721

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2563

สาํรองตามกฎหมาย - - 9,369,515 (9,369,515) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - 189,259,162 - 189,259,162

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 65,970,655 502,243,570 - 2,334,979,883

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

13
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บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 31,082,303 (478,279,709) 187,390,297 (73,930,196)

รายการปรบัปรุงกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32 323,901,423 344,217,169 7,919,556 6,368,649

- ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (กลบัรายการ) 17,490,948 - (123,678,143) -

- ค่าเผอืการลดลงของมลูค่าของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิท้ย่อย 35 (ค) - - - 122,545,905

- ดอกเบยีรบั 31 (38,711,773) (59,301,016) (109,252,102) (147,086,517)

- เงนิปันผลรบั 31 (307,020) (204,680) (134,897,404) (126,720,354)

- ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (กลบัรายการ) - 4,619,625 - (2,276,250)

- ค่าเผอืการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (กลบัรายการ) 16 20,998,105 (7,621,386) - -

- (กลบัรายการ) ค่าเผอืการดอ้ยค่าของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 22 (98,419,224) 98,419,224 - -

- (กลบัรายการ) ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 19 - - (14,999,000) 14,999,000

- (กําไร) จากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผอืขาย - (149,829) - (149,829)

- ขาดทุน (กําไร) จากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 2,812,592 1,570,410 (190,652) -

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 22, 24 33,340,010 30,628,696 10,824 7,181

- ตน้ทุนทางการเงนิ 331,346,245 384,000,393 180,310,141 180,263,658

- ส่วนแบ่ง (กําไร) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 18 (812,713) (63,783,415) - -

- ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 29 6,669,423 18,629,754 2,184,792 6,814,031

- ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเช่า 1,797,122 - - -

- (กําไร) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ (6,850,262) - - -

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนีสนิดาํเนินงาน 624,337,179 272,745,236 (5,201,691) (19,164,722)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

     - ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 257,263,522 (27,756,074) 48,947,995 (44,842,149)

- รายไดค้า้งรบั - สาํนักงานกองทุนออ้ยและนําตาลทราย 15 24,675,757 (24,012,235) - -

- ลกูหนีชาวไร่ (160,267,140) 382,795,597 1,132,238 2,276,250

     - สนิคา้คงเหลอื 322,518,553 433,172,589 - -

     - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 46,367,720 (6,822,502) (3,023,184) (2,025,614)

- ลกูหนีชาวไร่ไม่หมุนเวยีน (96,895,860) (4,010,884) - -

- รายไดค้า้งรบัไม่หมุนเวยีน - สาํนักงานกองทุนออ้ย

และนําตาลทราย (11,442,759) (10,678,224) - -

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 5,966,617 (9,143,718) 76,455 2,517,347

     - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (93,648,064) 18,842,448 (3,075,843) (183,853)

     - หนีสนิหมุนเวยีนอนื (5,284,332) (4,584,344) (3,539,112) 1,678,384

- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 29 (3,899,455) (3,920,368) (1,114,927) (418,750)

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 909,691,738 1,016,627,521 34,201,931 (60,163,107)

- รบัคนืภาษเีงนิได้ 27,812,471 12,182,795 4,309,460 -

- จ่ายภาษเีงนิได้ (11,210,957) (10,400,100) - -

- จ่ายดอกเบยี (338,518,251) (381,573,335) (319,821,356) (193,332,048)

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 587,775,001 636,836,881 (281,309,965) (253,495,155)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14
218



บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รบัดอกเบยี 38,711,773 59,301,016 153,424,388 170,099,721

รบัเงนิปันผล 33,504,948 65,905,350 134,897,404 245,138,724

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัร่วม 18 74,030,226 94,851,227 74,030,226 94,851,227

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 19 - - (1,625,000,000) (72,999,400)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผอืขาย - 716,549 - 716,549

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 35 (ค) - - 2,300,628,775 1,222,124,798

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 35 (ค) - - (719,511,963) (1,279,607,700)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร่ 20 123,783,278 123,393,836 - -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร่ 20 (2,438,692) (36,214,649) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 14,000,717 309,539 190,654 -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (182,845,354) (692,670,190) (1,308,634) (14,862,980)

ดอกเบยีจ่ายทบีนัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (5,225,403) (18,983,633) - -

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 93,521,493 (403,390,955) 317,350,850 365,460,939

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

และอนืๆ (ลดลง) เพมิขนึ 27 (1,503,657,300) (6,375,483) 580,000 (748,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ 27 1,000,000,000 299,625,000 - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอืนๆ 27 (53,099,823) (387,090,592) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม 27 (93,957,486) (144,181,856) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย 27 - - (28,957,381) -

เงนิสดจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่าซือ - (12,150,906) - (2,768,497)

เงนิสดจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า (10,771,057) - (4,266,283) -

จ่ายเงนิปันผล - (121,784,643) - (121,782,818)

กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ  (661,485,666) (371,958,480) (32,643,664) (125,299,315)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 19,810,828 (138,512,554) 3,397,221 (13,333,531)

คงเหลอืตน้ปี 40,613,707 179,126,261 2,496,796 15,830,327

คงเหลอืปลายปี 60,424,535 40,613,707 5,894,017 2,496,796

รายการทีไม่กระทบเงินสด

หนีสนิตามสญัญาเช่าซือเพมิขนึจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,984,414 6,604,206 1,532,000 2,221,955

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 46,285,739 110,064,328 133,964 126,136

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

16 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้
และด ำเนินกจิกำรในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
ส ำนักงำนใหญ่: ตัง้อยู่เลขที ่237 หมู่ 2 ต ำบลหนิเหลก็ไฟ อ ำเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์31190 
 
ส ำนักงำนสำขำ: ตัง้อยู่เลขที ่128/77-78 ชัน้ 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
1) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2) ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4) ธุรกจิอื่น ๆ เช่น ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑท์ีท่ ำจำกชำนออ้ย และธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่ง 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
ส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพำะผลกำรด ำเนินงำนของ 
กลุ่มธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ทีข่ยำยวงกวำ้งขึน้อย่ำงต่อเนื่องและมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้
เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และน ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึง  
กำรปรบัตวัลดลงของรำคำน ้ำมนัในตลำดโลกซึ่งเป็นเหตุใหร้ำคำน ้ำตำลปรบัตัวลดลงเป็นอย่ำงมำก อย่ำงไรกต็ำม ในระหว่ำงปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รำคำน ้ำตำลในตลำดโลกมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมำสที่ 3 ของปีเดยีวกนั ภำยหลงั
หลำยประเทศมกีำรผ่อนคลำยมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 
 
ทัง้นี้ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจกับเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออก  
และไดป้ระเมนิผลกระทบทีเ่กี่ยวขอ้งต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธผิล 
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กลุ่มกิจกำรเลอืกใช้ข้อยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถือปฏิบัติ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้  
 
1) กลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะแสดงมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 

ดว้ยมลูค่ำเดยีวกบัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีเ่ริม่น ำ TFRS 9 มำปฏบิตั)ิ 
2) กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์ของ

กลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่ 
3) กลุ่มกจิกำรเลือกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุน

ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ค้ำงรบั แต่กลุ่มกิจกำร
เลือกใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดติในอดตีมำประกอบกับดุลยพินิจของผู้บรหิำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำ 
จะเกดิขึน้ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินของปี พ.ศ. 2564 หลังจำก
ขอ้ยกเวน้ขำ้งตน้ไดส้ิ้นสุดลง 
 

3 ฐำนะกำรเงิน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนสูงกว่ำสนิทรพัย์หมุนเวยีนในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร จ ำนวน 822.05 ล้ำนบำท และ 37.75 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,917.89 ล้ำนบำท 
และ 9.78 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรใช้นโยบำยและวิธีกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง และ 
สถำนกำรณ์อื่น ๆ โดยในส่วนของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นวงเงนิส ำหรบัด ำเนินธุรกจิของกลุ่มกจิกำรซึ่งสำมำรถต่ออำยุได ้
ภำยใตเ้งื่อนไขทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงสำมำรถด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนตำมขอ้ก ำหนดของสถำบนักำรเงนิ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรเชื่อมัน่
ว่ำกลุ่มกิจกำรมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอส ำหรบักำรด ำเนินธุรกจิตำมทีก่ลุ่มกจิกำรต้องกำร และสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง  
ในอกี 12 เดอืนข้ำงหน้ำนับจำกวนัทีใ่นรำยงำนนี้ และสำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิที่มอียู่ในปัจจุบนัและอนำคตได ้ดงันัน้
งบกำรเงนิน้ีจงึไดจ้ดัท ำขึน้ตำมขอ้สมมตฐิำนทำงกำรบญัชทีีว่่ำกลุ่มกจิกำรจะด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
 

4 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย และขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรใช้ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญั 
และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผย
เรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิำรหรอืรำยกำรที่มีควำมซบัซ้อน และรำยกำรที่เกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มนีัยส ำคัญ 
ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุขอ้ 10 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำทีแ่ตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

5.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7  กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำน 

   ต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและ  
กำรวดัมูลค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ให้แนวทำงปฏิบตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ และ  
ให้ทำงเลือกกิจกำรในกำรเลือกถือปฏิบตักิำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลกักำร
รบัรู้รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยง (Accounging mismatch) และ 
ให้แนวปฏบิตัใินรำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีอ่อกโดยกจิกำรว่ำเป็นหนี้สนิหรอืทุน และ
ก ำหนดใหก้จิกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรำยละเอยีด 
 
หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้  กิจกำรต้องพิจำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจส ำหรบั 
กำรถือสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมีผลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงินด้วย หลักกำรใหม่  
ยังรวมถึงกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินรวมทัง้สินทรพัย์ที่เกิดจำกสัญญำ  
ซึง่กจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏิบตั ิ
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 6 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบทัง้หมด 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำรต้อง
รบัรู้สินทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึ่งสินทรพัย์อ้ำงอิง 
มมีลูค่ำต ่ำ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 6 
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5.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในรอบ
ระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื่องต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจัดประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- กจิกำรทีเ่สนอรำยงำนอำจเป็นกจิกำรเดยีวหรอืส่วนของกจิกำรหรอืประกอบดว้ยกจิกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง ซึ่งไม่จ ำเป็นต้อง

เป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑใ์นกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ รวมทัง้
ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิของกิจกำร 
ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกจิต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำรวมกนั 
มสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำใหเ้กิดควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำมสนใจ
ในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 
 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนขอ้ก ำหนดกำรบญัชป้ีองกนั
ควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไม่แน่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ 
เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงได้
ก ำหนดให้กิจกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัควำมสมัพันธ์ของกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่
แน่นอนใด  ๆนัน้ 
 

ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8  
เรื่อง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิำยถงึกำร
น ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตใ์หม้คีวำมชดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
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จ) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบักำรผ่อนปรนใน 

ทำงปฏบิตัิกรณีที่ผูเ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกที่จะไม่ประเมนิว่ำกำรลด
ค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรือกำรงดเว้นกำรจ่ำยค่ำเช่ำ 
ในระหว่ำงวนัที่ 1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 โดยกำรผ่อนปรนดงักล่ำวต้องน ำมำถือปฏิบัติกับ 
งบกำรเงนิประจ ำปีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ กจิกำรสำมำรถถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 
ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรและบรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่น ำกำรผ่อนปรนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจุบนั  

 
ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใชป้ฏบิตัิ 

 
6 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 

 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 9 
(TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็น
ครัง้แรก โดยได้น ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่มำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ด้วยวธิีรบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มูล
เปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะรบัรูใ้น งบแสดง
ฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
นโยบำยกำรบญัชใีหม่ทีน่ ำมำถอืปฎบิตัไิดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 7.7, 7.12 และ 7.13 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
  31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
TFRS 9 และ 

TAS 32   TFRS 16 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ - สุทธ ิ ก, ค 388,685 ,845 (768,222) (1,583,682) 386,333,941 
ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ ก 210,621 ,598 (11,129,456) - 199,492,142 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่      
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธ ิ ก 127,426 ,477 (2,949,577) - 124,476,900 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
ลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีน - สุทธ ิ ก 31,116,324 (945,822) - 30,170,502 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น ข 1,409,950 (1,409 ,950) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย      
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ข - 11,410,828 - 11,410,828 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแกลู่กหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ ก 193,261 ,017 (12,491,006) - 180,770,011 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ ค - - 24,439,622 24,439,622 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ ก 126,612,482 5,656,817 - 132,269,299 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ ค 26,746,710 - (3,577,084) 23,169,626 
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรุง  1,105,880,403 (12,626,388) 19,278,856 1,112,532,871 
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อทีถ่งึ      
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ค 7,178,183 - (7,178,183) - 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึ      
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ค - - 10,936,300 10,936,300 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ - สุทธ ิ ค 8,666,293 - (8,666,293) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ ค - - 24,187,032 24,187,032 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ ข - 2,000,176 - 2,000,176 
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  15,844,476 2,000,176 19,278,856 37,123,508 
      
ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก 38,246,817 (22,627,266) - 15,619,551 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ ข - 8,000,702 - 8,000,702 
รวมรำยกำรส่วนของเจ้ำของท่ีปรบัปรงุ  38,246,817 (14,626,564) - 23,620,253 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
TFRS 9 และ 

TAS 32   TFRS 16 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น ข 2,175 (2,175) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย      
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ข - 2,175 - 2,175 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ ค - - 4,321,613 4,321,613 
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรุง  2,175 - 4,321,613 4,323,788 
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อส่วนทีถ่งึ      
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ค 2,899,368 - (2,899,368) - 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึ      
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ค - - 3,737,690 3,737,690 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ - สุทธ ิ ค 4,709,512 - (4,709,512) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ ค - - 8,192,803 8,192,803 
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  7,608,880 - 4,321,613 11,930,493 

 
หมำยเหตุ 
ก) กำรรบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติตำม TFRS 9 และสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง 
ข) ปรบัปรุงกำรจดัประเภทและวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุน เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI 
ค) กำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 
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6.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
ผลกระทบทีม่ตี่อก ำไรสะสมของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 หมำยเหตุ บำท บำท 
    
ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
   (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม) 

 

38,246,817 322,353,923 
รบัรูค้่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ ข (28,284,083) - 
รบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้  5,656,817 - 
รวมผลกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมตน้ปีจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ  (22,627,266) - 
    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
   จำกกำรน ำ TFRS 9 มำปฎิบติั (ก่อนกำรปรบัปรงุผลกระทบจำก TFRS 16) 

 
15,619,551 322,353,923 

 
ผลกระทบต่อส่วนของเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  งบกำรเงินรวม - ส่วนของเจ้ำของ 
 

หมำยเหตุ 

ส ำรองมูลค่ำ
สินทรพัย ์

ทำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ำ 
ด้วย FVOCI 

บำท 

 
ผลกระทบ 

 ต่อก ำไรสะสม 
บำท 

ส่วนของเจ้ำของ    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
   (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม)  - 38,246,817 
กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI ก 8,000,702 - 
รำยกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมตน้ปีจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ 
   (ตำมตำรำงขำ้งตน้)  - (22,627,266) 
ผลกระทบรวม  8,000,702 (22,627,266) 
    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
   จำกกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติั 

 
8,000,702 15,619,551 
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ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) ผู้บรหิำรได้ประเมนิโมเดลธุรกิจที่ใชจ้ดักำรสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิใหม่ตำม TFRS 9 ดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
 
 

หมำยเหตุ 

 
เงินลงทุนทัว่ไป  

บำท 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
(FVOCI) 

บำท 

 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
บำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
   (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม)  1,409,950 - 951,111 ,261 
กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็น 
   เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI 

 
ก (1,409 ,950) 1,409,950 - 

กำรปรบัปรุงกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ค - - (28,284,083) 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ก - 10,000,878 - 
     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
    จำกกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติั 

 
- 11,410 ,828 922,827,178 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 

หมำยเหตุ 

 
เงินลงทุนทัว่ไป  

บำท 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
(FVOCI) 

บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
   (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม)  2,175 - 
กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็น 
   เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI 

 
ก (2,175) 2,175 

    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563    
   จำกกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติั  - 2,175 
 

(ก) กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งแสดงด้วยรำคำทุน จ ำนวน 1,409,950 บำท 
และ 2,175 บำท ตำมล ำดับ เป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้วย FVOCI จ ำนวน 11,410,828 บำท และ 2,175 บำท ตำมล ำดับ และ 
กลุ่มกจิกำรรบัรูม้ลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนสุทธจิำกภำษีจ ำนวน 8,000,702 บำท ในส ำรองมลูค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
FVOCI ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในงบกำรเงนิรวมเนื่องจำกกลุ่มกจิกำร ตัง้ใจจะถอืเงนิลงทุนดงักล่ำวในระยะยำว  
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(ข) กำรจดัประเภทของเครื่องมอืทำงกำรเงนิจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ 

 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำและมูลค่ำตำมบัญชขีอง
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิสำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 
 งบกำรเงินรวม 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 
 
  

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม  

(ตำม TAS 105 และ 
TAS อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่  

(ตำม TFRS 9) 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

บำท 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม ่

บำท 

 
 

ผลต่ำง 
บำท 

      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 40,613,707 40,613,707 - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 388,685,845 386,333,941 (2,351,904) 
ลูกหนี้ชำวไร่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 210,621,598 199,492,142 (11,129,456) 
รำยไดค้ำ้งรบั - ส ำนักงำนกองทุนออ้ย  
   และน ้ำตำลทรำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
325,519,666 

 
325,519,666 

 
- 

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ 
   ลูกหนี้ชำวไร่ทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 

127,426,477 

 
 

124,476,900 

 
 

(2,949,577) 
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน        
ลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีน รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 31,116,324 30,170,502 (945,822) 
รำยไดค้ำ้งรบัไม่หมุนเวยีน - ส ำนักงำน 
   กองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
158,759,020 

 
158,759,020 

 
- 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (สนิทรพัยท์ำง 
   กำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น) 

 
 
รำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่ 

 
 
FVOCI 

 
 

1,409,950 

 
 

11,410,828 

 
 

10,000,878 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 193,261,017 180,770,011 (12,491,006) 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 839,193,344 839,193,344 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,265,768,300 2,265,768,300 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 346,111,430 346,111,430 - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั 
   กำรเงนิและอื่นๆ ทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 

295,988,187 

 
 

295,988,187 

 
 
- 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
211,241,564 

 
211,241,564 

 
- 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
   และอื่นๆ 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
488,474,763 

 
488,474,763 

 
- 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 3,024,413,138 3,024,413,138 - 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 
 
  

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม  

(ตำม TAS 105 และ 
TAS อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่  

(ตำม TFRS 9) 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

บำท 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม ่

บำท 

 
 

ผลต่ำง 
บำท 

      

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,496,796 2,496,796 - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 118,018,137 118,018,137 - 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ 
   บรษิทัย่อยทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
92,000,000 

 
92,000,000 

 
- 

      

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (สนิทรพัยท์ำง    
   กำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น) 

 
 
รำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่ 

 
 
FVOCI 

 
 

2,175 

 
 

2,175 

 
 
- 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,208,723,764 2,208,723,764 - 
      

หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 167,271,841 167,271,841 - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อยที ่
   ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
50,000,000 

 
50,000,000 

 
- 

      

หน้ีสินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,696,119,162 2,696,119,162 - 
 

หมำยเหตุ 
 FVOCI = มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

(ค)  กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ขำ้เงื่อนไขทีต่อ้งพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 

• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• รำยไดค้ำ้งรบั 
• ลูกหนี้ชำวไร่ 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่ลูกหนี้ชำวไร่ 
 

กลุ่มกิจกำรได้ปรบัวธิีในกำรค ำนวณและพจิำรณำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิให้เป็นไปตำม TFRS 9 
และได้รบัรู้ผลกระทบของกำรเปลี่ยนวิธีกำรพิจำรณำผลขำดทุนดังกล่ำวในก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 
22,627,266 บำท  
 

ทัง้นี้ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดนัน้ ไม่เป็นจ ำนวนเงนิทีม่ ี
สำระส ำคญั 
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6.2 สญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญำเช่ำ ส ำหรบัสัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร  อุปกรณ์ และ
ยำนพำหนะ ที่มีอำยุสญัญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน ทัง้นี้ หนี้สินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติดงักล่ำว 
จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะต้องช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มื
ส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่มกจิกำรและบรษิทัน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำวทีร่อ้ยละ 4.53 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ด้วยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ตำมอำยุของ
สญัญำเช่ำทีเ่หลอือยู่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำคำ้งช ำระ 
ทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำ
ปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดิมกลุ่มกิจกำรได้รบัรู้เป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำคงเหลือของสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สิทธิกำรใช้และ
หนี้สินตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรจะเริม่น ำข้อก ำหนดของกำรรบัรู้รำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถือปฏิบัติกบัรำยกำร
ดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
 

งบกำรเงินรวม 
งบทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
19,331,708 

 
1,773,600 

(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ  
    ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(2,302,863) 

 
(401,587) 

(หกั): สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (262,800) (262,800) 
(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร/ส่วนของค่ำบรกิำร 
    ทีไ่ดร้วมอยู่ในค่ำเช่ำ 

 
(14,888,109) 

 
(330,000) 

บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 17,400,920 3,542,400 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 19,278,856 4,321,613 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 3,758,117 838,322 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 15,520,739 3,483,291 
 19,278,856 4,321,613 
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วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำที่กลุ่มกจิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำว่ำสญัญำเช่ำเป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไม่ตำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ

ระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้้อเท็จจรงิที่ทรำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีที่ส ัญญำให้สทิธิเลือกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลิก

สญัญำเช่ำ และ 
• เลือกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของ

มำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบับเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำข้อตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ 

 
7 นโยบำยกำรบญัชี 

 
7.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจ  
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 

ข)  บรษิทัร่วม 
 
บรษิัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
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ค) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของผู้ไดร้บักำร
ลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลง
ภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งต้นจะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมมมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมลูค่ำส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมนัน้
ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนที่เกินกว่ำส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและ  
กำรร่วมคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผูกพนัแทนบรษิทัร่วม 
 

ง) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำม สัดส่วนที่
เปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ถำ้สดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญั ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึ
ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วน
กำรถอืครองในบรษิทัร่วมจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม หรอืกำรมอีิทธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่จะถูกวดั
มูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน จะกลำยเป็น
มูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุน ใน 
บรษิทัร่วม หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

จ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับรษิัทร่วมจะถูกตัดออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วม ขำดทุนที่ยงัไม่
เกิดขึ้นจรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกิดจำกกำรด้อยค่ำ
ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 

233



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

30 

 
7.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกิจกำรถือปฏิบัติตำมวธิีซื้อส ำหรบักำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม
หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยี
ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมลูค่ำยุตธิรรม
ของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกมจี ำนวนทีน้่อยกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุ
ไดท้ีไ่ดม้ำ จะถูกรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ  จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่  
 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุดที่ต้องจดัท ำ  
งบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิได้เกดิขึ้นตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อน  
ทีน่ ำมำแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่จิกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิกำร 
 
ต้นทุนกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่ก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกิจกำร  
จะตดัรำยกำรน้ีออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 

234



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

31 

 
7.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้น ำเสนองบกำรเงนิ
ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำร 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กิดจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กิดจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ย 
 

7.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงนิลงทุน
ระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

7.5 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีชำวไร่ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กค้ำจะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหนี้
กำรคำ้โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชื่อ 7 วนั ถงึ 60 วนั  
 
ลูกหนี้ชำวไร่แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีช่ำวไร่จะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรให้เงนิส่งเสรมิตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งส่วนใหญ่มรีะยะเวลำ
สนิเชื่อ 2 ฤดูกำรผลติ ดงันัน้ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้ชำวไร่จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมุนเวยีน ในส่วนลูกหนี้ชำวไร่ที่มรีะยะเวลำ
สนิเชื่อเกนิกว่ำ 2 ฤดูกำรผลติ ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ จะแสดงอยู่ในรำยกำรไม่หมุนเวยีน  
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ชำวไร่เมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ 
ยกเว้นในกรณีที่เป็นรำยกำรที่มีองค์ประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคัญ กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของ 
สิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้ชำวไร่ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 7.7 (ฉ) 
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7.6 สินค้ำคงเหลือ 

 

สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 

รำคำทุนของสินค้ำค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ต้นทุนของวตัถุดิบประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกบักำรซื้อ หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ต้นทุนของสนิค้ำส ำเรจ็รูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำวตัถุดบิ 
ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สนิค้ำนัน้อยู่ในสภำพและ
สถำนทีปั่จจุบนั 
 

7.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ 
โดยพิจำรณำจำก ก) โมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพย์ดังกล่ำว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 

• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 

ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก ทีจ่ะวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก
ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมูลค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 

ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรือขำยสินทรพัย์นัน้   โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงนิออก 
เมื่อสทิธิในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูค่ำ 
 

ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วย FVPL ด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสินทรพัย์นัน้  ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ 
วดัมลูค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรพัย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
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ง) ตรำสำรหนี้ 

 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
ของกลุ่มกจิกำรไดแ้ก่ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถือไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบีย้เท่ำนัน้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
ดังกล่ำวตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น  ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำร 
ตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สุทธ ิพรอ้มกบัก ำไรขำดทุน
จำกอตัรำแลกเปลีย่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน
เมื่อมกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงเป็นรำยกำรเงนิปันผลรบัเมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะแสดงมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ใน
ควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมลูค่ำเดยีวกบัมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีเ่ริม่น ำ TFRS 9 มำปฏบิตั)ิ ดงันัน้ เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVOCI ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 11.41 ล้ำนบำท แสดงดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 จงึไม่ไดร้บัรูร้ำยกำรก ำไร/ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว 
 

ฉ) กำรดอ้ยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใชว้ธิีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรด้อยค่ำ
ของลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้คำ้งรบั ตำมประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัย์ดงักล่ำวตัง้แต่วนัที่
กลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ข้อมูลและปัจจยัในอนำคต  
ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลูกหนี้  
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ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-
looking information) มำใช้ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified 
approach) ส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ค้ำงรบั แต่กลุ่มกิจกำรเลือกใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีตมำ
ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ กำรดอ้ยค่ำที่รบัรูต้ำม
วธิดีงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 13 
 

ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ได้แก่ ลูกหนี้ชำวไร่ ลูกหนี้อื่น ๆ และเงนิให้กู้ยมื  
กลุ่มกิจกำรใช้วิธีกำรทัว่ไป (General approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ ซึง่ก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย์ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำร
เพิม่ขึ้นของควำมเสีย่งด้ำนเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรู้สนิทรพัย์  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริ่มหรอืไม่ (เปรียบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผิดสัญญำ  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี โดยผลขำดทุนด้ำนเครดติทีร่บัรู้เกิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก) 
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึ่ง
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ  
 

กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
 

• จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 

ผลขำดทุนและกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร 
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 

กำรจดัประเภทและกำรวัดมูลค่ำสินทรพัย์ทำงกำรเงินส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ได้สรุปไว้ใน 
หมำยเหตุขอ้ 6.1 (ข)  

 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรู้มูลค่ำเริม่แรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่น ๆ 

238



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

35 

 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 

เงนิลงทุนเพื่อคำ้และเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมลูค่ำในเวลำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ของเงนิลงทุนเพื่อค้ำรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้ออกไป 
 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 
 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิหกัดว้ยค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ 
 

เงนิลงทุนทัว่ไป 
 

เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 

ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบัญชีของเงนิลงทุนนัน้รวมถึง  
ผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ จะบันทึกรวม 
อยู่ในก ำไรหรอืขำดทุน กรณีที่กลุ่มกิจกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่ือไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน 
รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิีถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
 

การดอ้ยค่า 
 

ส ำหรับปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำรับรู้ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำมีผลขำดทุน  
ทีเ่กิดขึน้ เช่น กำรทีไ่ม่สำมำรถเรยีกใหช้ ำระหนี้ได้ โดยที่ไม่ไดม้กีำรพจิำรณำถึงควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 
หรอืมกีำรคำ้งช ำระไม่เกนิ 12 เดอืน เป็นต้น ดงันัน้จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้และผลขำดทุนจำกหนี้สงสยั
จะสญูจงึไม่สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 

ลูกหนี้ทีม่กีำรตัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจะถูกตดัจ ำหน่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อคำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระเงนิเพิม่เตมิ 
 

7.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน  
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรคอืทีด่นิซึ่งกลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำในระยะยำวหรอืจำก
กำรเพิม่ขึน้ของมลูค่ำของสนิทรพัย ์และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนในกำรกูย้มื 
 

กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์กต็่อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง แน่ 
ทีก่ลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้  
 

หลังจำกกำรรบัรู้เมื่อเริ่มแรก อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  
โดยทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ  
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7.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 10 ปี - 30 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 2 ปี - 40 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 2 ปี - 30 ปี 
เครื่องมอื อุปกรณ์และเครื่องมอืทำงกำรเกษตร 2 ปี - 10 ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และเครื่องใชส้ ำนักงำน 3 ปี - 20 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี - 10 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบ  
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำก  
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น - สุทธ ิ
 

7.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สทิธิบตัร และสทิธิในกำรใช้สำยส่งไฟฟ้ำที่กลุ่มกิจกำรซื้อและได้รบัมำ เป็นสินทรพัย์ที่มีอำยุกำรให้
ประโยชน์จ ำกดั ซึ่งจะวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง ตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 5 ปี 
สทิธบิตัร 10 ปี 
สทิธใินกำรใชส้ำยส่งไฟฟ้ำ 20 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
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7.11 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกิจกำรไม่ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำ  
เป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น ทีม่กีำร
ตัดจ ำหน่ำย กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดังกล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้ 
 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
มำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำ
สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่  
 

7.12 สญัญำเช่ำ  
 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

สญัญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้ส ัญญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ เป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน  
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สินและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้ 
ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิ
ค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ  
 

ส ำหรบัสญัญำที่ประกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ กลุ่มกิจกำร 
จะปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ยกเว้น
สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละ
ส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้ 
 

สนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระ 
ตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 

• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบัตำมสญัญำเช่ำ 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกิจกำร  
มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
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38 

 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้   
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูล ค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวธิเีส้นตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้ 
คือสญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์
ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 
สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิที่จ่ำย  
ตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็นรำยได้  
ทำงกำรเงนิโดยใช้วธิีเงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้
สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรูด้้วยวธิีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำ  
กำรให้เช่ำ กลุ่มกิจกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรได้มำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบัญช ี
ของสนิทรพัย์อ้ำงองิ และรบัรูต้้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์  
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอืมลูค่ำปัจจุบนัสุทธขิองจ ำนวน
เงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ  ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึ
หกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
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สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 
สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิที่จ่ำย  
ตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็นรำยได้  
ทำงกำรเงนิโดยใช้วธิีเงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้
สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรูด้้วยวธิีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำ  
กำรใหเ้ช่ำ 
 

7.13 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสินทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกิจกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมือ  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
ทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

243



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

40 

 
ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 

 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทำงกำรเงิน กลุ่มกิจกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกิจกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงนิโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกู้ยืมรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยืมวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวมค ำนวณ
ตำมวธิีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและ  
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ได้มกีำรปฏิบตัิตำมแล้ว หรอื  
ไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ิ้นสุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิกำรอื่นและ
สิง่ตอบแทนที่จ่ำยซึ่งรวมถึงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรอืหนี้สนิที่รบัมำจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ  
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

7.14 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงนิกู้ยืมที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือ  
กำรผลิตสินทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข (สินทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท ำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขำยได้ตำมประสงค์)  
ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กิดจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยเฉพำะ 
กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข  
ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิ้นลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
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7.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงนิได้ที่เกี่ยวข้องกบัรำยกำรที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นหรอืรำยกำรที่รบัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบั
ใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่กำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำร

ผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำที่
คำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีจะรบัรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ทีจ่ะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำร
ตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดยีวกนั  
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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7.16 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำป่วยที่มกีำรจ่ำยค่ำแรง ส่วนแบ่งก ำไรและโบนัส และค่ำรกัษำพยำบำล
ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำร
จะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลี้ยงชพีในจ ำนวนเงนิทีค่งที ่กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยจะขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพันผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวธิีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม ำณกำรไว ้ 
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทน 
ในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้  
ทีม่อีำยุใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น  
และรวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
7.17 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อันเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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7.18 กำรรบัรู้รำยได้  

 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขนส่งสนิคำ้
และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตทิำงธุรกจิ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิม่ ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อคำดว่ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รบั
ช ำระ เมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรจะแยกแต่ละภำระ
ทีต่้องปฏิบตัทิี่แยกต่ำงหำกจำกกนั และจะปันส่วนรำคำของรำยกำรในสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่้องปฏิบตัิตำมสดัส่วน
ของรำคำขำยแบบเอกเทศ หรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ และกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัแิยก
ต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 
ก) กำรขำยสนิคำ้ 

 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล ธุรกิจจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร และธุรกิจผลิต  
และจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ที่ท ำจำกชำนอ้อย ซึ่งรำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้จะรบัรู ้เมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำม
ภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสญัญำแล้วเสรจ็ โดยกำรส่งมอบสนิคำ้และโอนกำรควบคุมในสนิคำ้นัน้ใหแ้ก่ลูกคำ้ ซึ่งภำระ  
ทีต่้องปฏบิตัอิำจเสรจ็สิ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง หรือตลอดช่วงเวลำหนึ่ง 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ เมื่อมกีำรส่งมอบกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ และ
ลูกคำ้ยอมรบักำรส่งมอบนัน้ และวดัมูลค่ำโดยค ำนวณจำกปรมิำณทีส่่งมอบและรำคำทีต่กลงกนัตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ไวใ้นสญัญำ 
 

ข) กำรใหบ้รกิำร 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งและบริกำรอื่นเมื่อได้ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำแล้ว โดยกลุ่มกิจกำรเสร็จสิ้น 
กำรปฏิบัติตำมภำระที่ต้องปฏิบัติตลอดช่วงเวลำหนึ่ง ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้บริกำรที่มีลักษณะ  
กำรให้บรกิำรแบบต่อเนื่องตำมวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่ม่ไดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิ 
ตำมสญัญำ 
 

ค) ดอกเบีย้รบัและเงนิปันผลรบั 
 
รำยไดด้อกเบี้ยต้องรบัรูต้ำมเกณฑ์อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ ส่วนรำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้
เกดิขึน้ 
 

ง) รำยไดอ้ื่น 
 
รำยไดอ้ื่นบนัทกึในงบก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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7.19 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลที่จ่ำยไปยงัผู้ถือหุ้นของบรษิัทจะรบัรู้เป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัิจำก 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
7.20 อนุพนัธแ์ละกิจกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 
อนุพนัธแ์ฝงและอนุพนัธท์ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
 
อนุพนัธ์แฝงที่กลุ่มกิจกำรแยกรบัรู้รำยกำร และอนุพนัธ์ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบญัชีป้องกันควำมเสี่ยงจะรบัรู้เริม่แรกด้วย  
มลูค่ำยุตธิรรม และจะรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธน์ัน้ 

 
7.21 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรรบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรให้กำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่
รบัรูเ้ริม่แรก และรบัรูม้ลูค่ำในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำง 
 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9  
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมูลค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหว่ำง ก) กระแสเงนิสด  
ตำมสญัญำของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงนิสดที่จะต้องจ่ำยช ำระในกรณีที่ไม่มีกำรค ้ำประกันดงักล่ำว หรือกำร
ประมำณจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพื่อโอนภำระผูกพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัที่เกี่ยวข้องกบัเงนิกู้ยมืหรอืค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น ๆ ที่ไม่ได้รบัผลตอบแทน มูลค่ำยุติธรรมจะแสดงรวมเป็น 
ส่วนหนึ่งของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
 

8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ ซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน   
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำร
จดักำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อผล  
กำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 
 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสี่ยง โดยนโยบำยของกลุ่มกิจกำรรวมถงึนโยบำยควำมเสีย่งในด้ำนต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งจำกรำคำ ควำมเสีย่งดำ้น
กำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจะเป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสำรและใชเ้ป็นเครื่องมอืในกำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
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8.1.1 ควำมเสีย่งจำกตลำด 
 
ก) ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะจำกสกุลเงินดอลลำร์สหรฐัฯอันเกี่ยว
เน่ืองมำจำกธุรกรรมกำรคำ้ในอนำคต กลุ่มกิจกำรมแีนวทำงบรหิำรควำมเสี่ยงโดยพจิำรณำกำรเข้ำท ำสญัญำซื้อขำย
เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ผ่ำนบรษิทั คำ้ผลผลติน ้ำตำล จ ำกดั ตำมควำมเหมำะสม เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 
ความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และหนี้สนิทำงกำรเงนิในสกุลเงนิต่ำงประเทศ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
นอกจำกสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 ดอลลำรส์หรฐัฯ 
บำท 

  

สญัญำอนุพนัธท์ีไ่ม่ไดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตัิ  
   - สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (มลูค่ำตำมสญัญำ) 142,010,000 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงหลักจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินบำทและเงิน ดอลลำร์สหรัฐฯ 
ควำมอ่อนไหวในก ำไรหรือขำดทุนต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มำจำกธุรกรรมกำรค้ำในอนำคต  
ในสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ  
 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ 

 
พ.ศ. 2563 

บำท 
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ 
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 (5,406,390) 
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ 
   - ลดลงรอ้ยละ 5  5,406,390 
* โดยก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที ่
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จ ำนวนทีร่บัรูใ้นรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) อื่น ในก ำไรหรอืขำดทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
     
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 
   เงนิตรำต่ำงประเทศ (18,001,288) 8,208,280 - - 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของ 
   อนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 6,850,262 - - - 
 

ข) ควำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดและอตัรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรเกดิจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวที่มอีตัรำดอกเบี้ยผนัแปร ซึ่งยงัผลให้
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกกระแสเงนิสด ธุรกรรมทัง้หมดที่ใช้อนุพนัธ์ด้ำนอตัรำดอกเบี้ยต้องได้รบักำรอนุมตัิจำก 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 
 
เงนิกู้ยมืได้แสดงด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ทัง้นี้ ตำมสญัญำ อตัรำดอกเบี้ยจะอ้ำงอิงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำดตำมที่
เปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 27 จงึส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบี้ยของเงนิกูย้มื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท ร้อยละของเงินกู้ บำท ร้อยละของเงินกู้ 
     
เงนิกูท้ีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 2,444,226,303 41 3,308,197,388 46 
 
ร้อยละของเงนิกู้ยมืแสดงถึงสดัส่วนของเงนิกู้ยืมที่มีอัตรำดอกเบี้ยผนัแปรต่อจ ำนวนเงนิกู้ยืมทัง้หมด กำรวิเครำะห์  
ตำมวนัครบก ำหนดไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 8.1.3 
 

250



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

47 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจะมีควำมอ่อนไหวต่อกำรเพิ่มขึ้นหรอืลดลงจำกรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร 
และเงนิใหกู้ย้มืและค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มื ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบี้ย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ผลกระทบต่อ 

ก ำไรสุทธิ 
ผลกระทบต่อ 

ก ำไรสุทธิ 

 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
   
อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0* (2,414,310) (564,583) 
อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 1.0*  2,414,310 564,583 
* โดยก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที ่
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดท้ ำสญัญำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 

 
ค) ควำมเสีย่งดำ้นรำคำของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำออ้ย 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำออ้ย เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำล
ทรำยทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศของอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย ซึ่งอ้ำงองิกบัรำคำน ้ำตำลในตลำดโลก 
ทีม่คีวำมผนัผวนขึน้อยู่กบัปัจจยัดำ้นอุปสงค์และอุปทำนของตลำด มผีลต่อกำรค ำนวณรำคำอ้อยซึง่เป็นต้นทุนหลกัของ
กำรผลิตน ้ำตำลทรำย อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกจิกำรไม่มคีวำมเสีย่งด้ำนรำคำที่เกี่ยวเนื่องกบัสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
และกลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำใชใ้นกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำดงักล่ำว 
 

8.1.2 ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 
 
ควำมเสีย่งด้ำนเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รวมถึงควำมเสี่ยงดำ้นสนิเชื่อ  
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ชำวไร่ และเงนิใหกู้ย้มื 
 

ก) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืที่เป็นอสิระ
ในระดบัลงทุน (Investment grade credit rating) เป็นอย่ำงน้อย 
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้และลูกหนี้ชำวไร่ กลุ่มกจิกำรจะยดึกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืที่
เป็นอสิระ ในกรณีที่ไม่มกีำรจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำ
จำกฐำนะทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่น ๆ และก ำหนดกำรให้วงเงนิสินเชื่อจำกผลกำรประเมิน
ดงักล่ำวซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้และลูกหนี้ชำวไร่อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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ข) หลกัประกนั 

 
ส ำหรบัลูกหนี้ชำวไร่บำงรำยกลุ่มกจิกำรมกีำรขอหลกัประกนัในรูปแบบกำรค ้ำประกนั หรอืเลตเตอร์ออฟเครดติ ซึ่งให้
สทิธกิลุ่มกจิกำรในกำรเรยีกช ำระไดห้ำกคู่สญัญำผดินัดตำมเงื่อนไขของสญัญำ 
 

ค) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ต้องมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้น 
ดงันี้ 
 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• รำยไดค้ำ้งรบั 
• ลูกหนี้ชำวไร่ 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่ลูกหนี้ชำวไร่ 
 
แมว่้ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้TFRS 9 
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั  
 
ทัง้นี้ กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ ลูกหนี้อื่นและลูกหนี้ชำวไร่ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 13 และ 14 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยกำรประเมนิผลขำดทุนดำ้นเครดติที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน 12 เดอืนข้ำงหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ที่ไม่ได้มกีำรเพิม่ขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่มนีัยส ำคญั และ
ประเมนิผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุส ำหรบัเงนิใหกู้้ยมืทีม่กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติ
ทีม่นีัยส ำคญั 
 

8.1.3 ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและกำรมแีหล่งเงนิทุนที่สำมำรถเบกิใช้ไดจ้ำก
วงเงนิด้ำนสนิเชื่อที่เพียงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนัเมื่อถึงก ำหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบัญช ีกลุ่มกิจกำรมีเงนิฝำก
ธนำคำรที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทนัทีจ ำนวน 59.97 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562: จ ำนวน 40.17 ล้ำนบำท) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำร
บรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกิจกำร จำกลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจกำรซึ่งเป็นธุรกิจที่มีควำมยดืหยุ่นและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรได้คงไว้ซึ่งควำมยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไว้ 
ซึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผู้บรหิำรได้พิจำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพิจำรณำจำก ก) เงนิส ำรองหมุนเวยีน 
(จำกวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ได้เบิกใช)้ และ ข) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ กลุ่มกิจกำรยงัได้ท ำกำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่ำง ๆ พิจำรณำสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูงและอัตรำส่ วนสภำพคล่อง 
ตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ   
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ก) กำรจดักำรดำ้นกำรจดัหำเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ซึง่ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 27 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้ห็นถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงดว้ย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด  
 

 งบกำรเงินรวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน    
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกวำ่ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

      

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 674,594,685 - - 674,594,685 674,594,685 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 762,929,111 - - 762,929,111 758,866,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่น  ๆ 349,701,901 - - 349,701,901 349,356,430 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและอื่น  ๆ      
   และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง 329,261,349 1,413,354,641 207,204,623 1,949,820,613 1,731,363,127 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม      
   และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง  428,050,259 1,953,106,243 2,818,406,966 5,199,563,468 3,141,697,216 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 7,980,008 12,880,698 1,615,932 22,476,638 20,761,640 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 2,552,517,313 3,379,341,582 3,027,227,521 8,959,086,416 6,676,639,098 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกวำ่ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

      

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 24,692,611 - - 24,692,611 24,692,611 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 580,000 - - 580,000 580,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย      
   และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง    271,462,739 970,358,220 3,626,614,629 4,868,435,588 2,717,161,781 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 4,272,411 5,567,527 - 9,839,938 9,355,235 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 301,007,761 975,925,747 3,626,614,629 4,903,548,137 2,751,789,627 
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8.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
8.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
• รกัษำไว้ซึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อที่จะสำมำรถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยงัประโยชน์ให้แก่  

ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ๆ และ 
• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดต้นทุนเงนิทุน 
 
เช่นเดยีวกบักิจกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกัน กลุ่มกิจกำรพิจำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สิน 
ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อทุน ซึ่งค ำนวณจำกหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิ (ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทร่วม )  
หำรส่วนของเจำ้ของ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลยุทธข์องกลุ่มกจิกำรยงัคงเดมิ คอืกำรรกัษำอตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุนใหไ้ม่เกนิ 
2.5 เท่ำ (ไม่รวมหนี้สนิระยะยำวจำกกำรจดัตัง้กองทุนรวมโครงสรำ้งพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย์) โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมอีตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุน ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สนิระยะยำวจำกกำรจดัตัง้กองทุนรวม   

               โครงสรำ้งพืน้ฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย)์ 2,839,585,557 3,396,342,680 
ส่วนของเจำ้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม) 1,855,833,401 1,862,934,270 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อทุน 1.53 เท่ำ 1.82 เท่ำ 
 
การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภำยใต้เงื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึ่งอตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงันี้  
 
• อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนทีไ่ม่เกนิ 3 ต่อ 1  
• อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุนทีไ่ม่เกนิ 2.5 ต่อ 1 และ 
• อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ทีไ่ม่ต ่ำกว่ำ 1 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรยงัสำมำรถคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
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9 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีร่ำคำตำมบญัชทีีว่ดัมูลค่ำดว้ยวธิรีำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม      

ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 11,410,828 - 11,410,828 11,410,828 
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 6,850,262 - - 6,850,262 6,850,262 
 6,850,262 11,410,828 - 18,261,090 18,261,090 
      
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม - - 3,141,697,216 3,141,697,216 2,992,000,000 

 - - 3,141,697,216 3,141,697,216 2,992,000,000 

      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม      

ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 11,410,828 - 11,410,828 11,410,828 
 - 11,410,828 - 11,410,828 11,410,828 
      
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม - - 3,235,654,702 3,235,654,702 3,250,000,000 

 - - 3,235,654,702 3,235,654,702 3,250,000,000 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 2,175 - 2,175 2,175 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,175 - 2,175 2,175 
     
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - 2,717,161,781 2,717,161,781 2,712,327,543 
 - 2,717,161,781 2,717,161,781 2,712,327,543 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563     
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 2,175 - 2,175 2,175 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,175 - 2,175 2,175 
     

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - 2,746,119,162 2,746,119,162 2,743,227,846 
 - 2,746,119,162 2,746,119,162 2,743,227,846 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อไปนี้วดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยมมีลูค่ำตำมบญัชใีกล้เคยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ
- ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ
- ลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีน - สุทธ ิ
- รำยไดค้ำ้งรบั - ส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 
- เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและอื่นๆ 
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำหรือเปิดเผยข้อมูลมูลค่ำยุติธรรมตำมล ำดับชัน้ของมูลค่ำยุติธรรม  
แต่ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 
           
สินทรพัย ์           
           
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
   ยุติธรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

          

ตรำสำรทุน - - - - 11,410,828 - 11,410,828 - 11,410,828 - 
           
สญัญำอนุพนัธ์           
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำ           
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - 6,850,262 - - - 6,850,262 - 6,850,262 - 
รวมสินทรพัย ์ - - 6,850,262 - 11,410,828 - 18,261,090 - 18,261,090 - 
           
หน้ีสิน           
           
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ี 
   ไม่ได้วดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

          

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิัทร่วม - - - - 2,992,000,000 - 2,992,000,000 - 3,141,697,216 - 
รวมหน้ีสิน - - - - 2,992,000,000 - 2,992,000,000 - 3,141,697,216 - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 
           
สินทรพัย ์           
           
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
   ยุติธรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

          

ตรำสำรทุน - - - - 2,175 - 2,175 - 2,175 - 
รวมสินทรพัย ์ - - - - 2,175 - 2,175 - 2,175 - 
           
หน้ีสิน           
           
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ี 
   ไม่ได้วดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

          

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - - - - 2,712,327,543 - 2,712,327,543 - 2,717,161,781 - 
รวมหน้ีสิน - - - - 2,712,327,543 - 2,712,327,543 - 2,717,161,781 - 
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มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1: มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอ้ำงอิงจำกจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั/รำคำปิด ทีอ่้ำงอิงจำกตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย/สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2: มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มูลที่สำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำง  

มนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำที่เป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3: มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สงัเกตได้  

ในตลำด 
 
กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชตีำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 7.7 
และหมำยเหตุขอ้ 7.13 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงปี 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบั 2 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำใชเ้ทคนิคกำรเปรยีบเทยีบรำคำตลำด มูลค่ำยุตธิรรมอ้ำงองิรำคำเสนอซื้อขำย
จำกนำยหน้ำ สญัญำแบบเดยีวกนัทีม่กีำรซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องและรำคำเสนอซื้อขำยสะทอ้นลกัษณะรำยกำรทีแ่ทจ้รงิส ำหรบั
เครื่องมอืทำงกำรเงนิทีเ่หมอืนกนั  
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด   
   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 11,410,828 2,175 
กำรลงทุนเพิม่ - - 
กำรจ ำหน่ำย - - 
ก ำไร (ขำดทุน) ซึง่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 11,410,828 2,175 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกใช้ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญช ี 
โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะแสดงมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 
ดว้ยมลูค่ำเดยีวกบัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีเ่ริม่น ำ TFRS 9 มำปฏบิตั)ิ 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดง สรุปข้อมูลเชงิปรมิำณของข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ที่มสีำระส ำคญัที่ใช้ในกำรจดัมูลค่ำยุติธรรมที่เป็นข้อมูล
ระดบั 3 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยุติธรรม   
 บำท ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ ช่วงของข้อมูล 

    
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ 
   ในควำมตอ้งกำรของตลำด 

 อตัรำกำรเตบิโตของกระแสเงนิสด รอ้ยละ 0 - 3 
11,410,828 อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง รอ้ยละ 8 - 11 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดง ควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูค่ำยุตธิรรม 
 

งบกำรเงินรวม 
   กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม 
 

ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ กำรเปล่ียนแปลง 
กำรเพ่ิมข้ึนของ

สมมติฐำน 
กำรลดลงของ

สมมติฐำน 
     

เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ 
   ในควำมตอ้งกำรของตลำด 

อตัรำกำรเตบิโตของกระแสเงนิสด รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 96 ลดลง รอ้ยละ 75 
อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 69 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 89 

 
ขัน้ตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 
 
ขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรมที ่3 คอือตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง ประมำณโดยอำ้งองิ
จำกต้นทุนทำงกำรเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ซึง่กลุ่มกจิกำร
พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้  
 
เงินกู้ยืมระยะยำว 
 
กำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำวใช้วธิคีดิลดกระแสเงนิสดตำมสญัญำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืปัจจุบนั โดยรวมควำม
เสีย่งดำ้นเครดติของกจิกำร ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได ้
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10 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำน และกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ก) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอ้ำงองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กี่ยวกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อกำร
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพื้นฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกดิขึน้ รวมทัง้กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อมี
เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืซึ่งค ำนวณดว้ยจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำง
มูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยกบัมูลค่ำจำกกำรใช้ มูลค่ำจำกกำรใช้ค ำนวณจำกกำรประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต ประมำณกำรกระแสเงนิสด รวมถึงกำรใช้อัตรำกำรคิดลดที่เหมำะสมในกำรคิดลดกระแสเงนิสด และประมำณกำร  
กำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรใชผู้ป้ระเมนิอสิระในกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ 

 
ค) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
ฝ่ำยบรหิำรเป็นผู้ประมำณกำรของอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกส ำหรบัอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนของ  
กลุ่มกจิกำร โดยฝ่ำยบรหิำรจะมกีำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำเมื่ออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกมคีวำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำร
ในงวดก่อน หรอืมีกำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ที่เสื่อมสภำพหรอืไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรอืเลิกใช้ และกลุ่มกิจกำรทดสอบ  
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยเ์มื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจสงูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื  
 

ง) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของกำรประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภัยโดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด อตัรำกำรขึ้นเงนิเดอืน  อตัรำกำรตำย และ
อตัรำกำรลำออก กำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ จะมผีลต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดอตัรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปีซึ่งได้แก่อัตรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำน ในกำรก ำหนดอตัรำคดิลดที่เหมำะสมดงักล่ำว  
กลุ่มกจิกำรใชอ้ตัรำดอกเบี้ยของพนัธบตัรรฐับำลทีม่อีำยุครบก ำหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลำทีต่้องช ำระของหนี้สนิค่ำตอบแทน
พนักงำน 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องสมมตฐิำน ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุขอ้ 29 
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จ) มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและตรำสำรอนุพนัธ ์

 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิ ซึ่งไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ  
กลุ่มกิจกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเลือกวธิีกำรและตัง้ข้อสมมตฐิำนซึ่งส่วนใหญ่อ้ำงองิจำกสถำนะของตลำดที่มอียู่ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยละเอยีดของขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชร้วมอยู่ในหมำยเหตุขอ้ 9 

 
ฉ) ประมำณกำรรำคำวตัถดิุบ 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูต้น้ทุนค่ำออ้ย โดยมกีำรอ้ำงองิประมำณกำรรำคำออ้ยตำมวธิกีำรค ำนวณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ้ำตำลทรำย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั ้น เช่น ประมำณกำรยอดขำยและอัตรำแลกเปลี่ยน  
เป็นตน้ และปรบัดว้ยระดบัควำมหวำนของออ้ยทีร่บัซื้อ 
 

ช) กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำข้อเท็จจรงิและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้หมดที่ท ำให้เกิดสิง่จูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรบัผู้เช่ำ ในกำรใช้สทิธิ
ขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใช้สทิธิในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกิจกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำ
เช่ำกต็่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ดคอืระยะสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
 
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ และยำนพำหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำก
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรอืไม่ใช้) สทิธิหรอืกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธิ) กำร
ประเมินควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มีนัยส ำคัญหรือกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่มี
นัยส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  
 

ซ) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 
• ใช้ข้อมูลที่กำรจดัหำเงินทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับกำร
เปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได้ 

• ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
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11 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนที่รำยงำนอ้ำงองิจำกรำยงำนภำยในของกลุ่มกจิกำรซึ่งถูกสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซึ่งกค็อื
ประธำนกรรมกำรทีบ่รหิำรและเป็นผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
ของส่วนงำน 
 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำส่วนงำนทีร่ำยงำนมดีงันี้ 
 
- ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
- ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
- ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
- ธุรกจิอื่นๆ เช่น ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑท์ีท่ ำจำกชำนออ้ย และธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่ง 
 
ทัง้นี้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนใช้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
นโยบำยกำรบญัชสี ำหรบัส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชทีี่กล่ำวไวใ้นหวัข้อสรุปนโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญั ต้นทุน  
ทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัภมิูศำสตร ์
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 รำยกำรขำยกับลูกค้ำภำยนอกส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ  59.91 ของกลุ่มกิจกำรเป็นกำรขำย
ภำยในประเทศ (พ.ศ. 2562 : ส่วนใหญ่ประมำณรอ้ยละ 57.93 ของกลุ่มกจิกำรเป็นกำรขำยต่ำงประเทศ โดยรำยกำรขำยต่ำงประเทศ
ส่วนใหญ่มำจำกประเทศในแถบเอเชยี) นอกจำกนี้ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิกำรอยู่ในประเทศไทย  
 
ลูกค้ำรำยใหญ ่
 
กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกรำยกำรขำยกบัลูกคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งทีม่ำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มกจิกำร จงึมไิดม้กีำร
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
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ขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกจิของกลุ่มกจิกำร แสดงดงันี้ 
 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 

 หน่วย : ลำ้นบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       
 น ้ำตำลทรำยและ ธรุกิจจ ำหน่ำย ธรุกิจผลิตและ     
 กำกน ้ำตำล วสัดกุำรเกษตร จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
               

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร               
   -  รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 171 303 272 278 293 414 38 71 774 1,066 (774) (1,066) - - 
   -  รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,049 3,987 362 375 363 479 119 144 3,893 4,985 - - 3,893 4,985 
รวม 3,220 4,290 634 653 656 893 157 215 4,667 6,051 (774) (1,066) 3,893 4,985 
               

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 294 50 106 73 127 207 (40) 14 487 344 138 172 625 516 
รำยไดอ้ื่น             154 123 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร             (401) (797) 
(ผลขำดทุน) ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้             (17) - 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ             (331) (384) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม             1 64 
ภำษเีงนิได ้             (25) (34) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี             6 (512) 
               

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้               
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้               
   (point in time) 3,181 4,265 601 581 656 893 149 215 4,587 5,954 (750) (1,010) 3,837 4,944 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ               
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 39 25 33 72 - - 8 - 80 97 (24) (56) 56 41 
รวมรำยได ้ 3,220 4,290 634 653 656 893 157 215 4,667 6,051 (774) (1,066) 3,893 4,985 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 
       หน่วย : ลำ้นบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       
 น ้ำตำลทรำยและ ธรุกิจจ ำหน่ำย ธรุกิจผลิตและ     
 กำกน ้ำตำล วสัดกุำรเกษตร จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
               

สนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 414 800 83 93 20 7 55 18 572 918 (4) (6) 568 912 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,347 3,491 81 93 1,431 1,513 689 594 5,548 5,691 (16) (16) 5,532 5,675 
สนิทรพัยอ์ื่น - สุทธ ิ 1,405 1,594 200 159 4,849 5,149 5,114 5,121 11,568 12,023 (9,035) (9,181) 2,533 2,842 
สนิทรพัยร์วม  5,166 5,885 364 345 6,300 6,669 5,858 5,733 17,688 18,632 (9,055) (9,203) 8,633 9,429 

 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนของทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิของบรษิทัย่อยซึง่อยู่ในส่วนงำนธุรกจิอื่นๆ เป็นจ ำนวน 98.42 ลำ้นบำท (หมำยเหตุขอ้ 22) 
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12 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 450,000 440,000 80,000 80,000 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 59,974,535 40,173,707 5,814,017 2,416,796 
 60,424,535 40,613,707 5,894,017 2,496,796 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำมมอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักร้อยละ 
0.13 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.38 ต่อปี) 
 

13 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 34,558,784 50,193,923 7,763,431 7,763,431 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 394,969 197,874,924 - - 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562 :  

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) 
 

(18,189,166) 
 

(17,908,788) 
 

(7,763,431) 
 

(7,763,431) 
รวม ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 16,764,587 230,160,059 - - 

     

ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 4,020,170 469,090 - 2,550 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 21,268 8,991,541 59,300,532 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562 :  

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) 
 

(52,248) 
 

- 
 

- 
 

- 
รวม ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 3,967,922 490,358 8,991,541 59,303,082 

     

รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 29,788,887 48,499,462 9,625 - 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,121,868 441,632 - - 
เงนิทดรองจ่ำย 500,000 608,175 - 8,500 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 74,946,433 108,486,159 2,800,836 1,438,415 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 13,095,854 57,268,140 
รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 131,089,697 388,685,845 24,897,856 118,018,137 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของลูกหนี้กำรคำ้ 
 
เน่ืองจำกลกัษณะของลูกหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน มลูค่ำยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัชี 
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กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ ลูกหน้ีอ่ืน และรำยได้ค้ำงรบั 
 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนของลูกหนี้กำรคำ้ ลูกหนี้อื่นจำกรำยไดค้่ำบรกิำรอื่น และรำยไดค้ำ้งรบั มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 
บำท 

3 - 6 เดือน 
บำท 

6 - 12 เดือน 
บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  25,389,228 6,646,377 9,174 52,500 18,565,734 50,663,013 
- รำยไดค้ำ้งรบั 48,499,462 - - - - 48,499,462 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - (11,570) (161) (52,500) (18,565,734) (18,629,965) 
       
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  - 197,864,835 - 31,357 - 197,896,192 
- รำยไดค้ำ้งรบั 441,632 - - - - 441,632 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - (26,140) - (20,905) - (47,045) 
       
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 
บำท 

3 - 6 เดือน 
บำท 

6 - 12 เดือน 
บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  11,160,225 5,058,144 1,950,308 2,451,998 17,979,407 38,600,082 
- รำยไดค้ำ้งรบั 29,788,887 - - - - 29,788,887 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน (13,647) (7,684) (26,294) (181,875) (17,979,407) (18,208,907) 
       
       
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  261,655 2,421 99,650 - 31,243 394,969 
- รำยไดค้ำ้งรบั 5,121,868 - - - - 5,121,868 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน (53) - (1,211) - (31,243) (32,507) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 
บำท 

3 - 6 เดือน 
บำท 

6 - 12 เดือน 
บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  2,550 - - - 7,763,431 7,765,981 
- รำยไดค้ำ้งรบั 9,625 - - - - 9,625 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - - - - (7,763,431) (7,763,431) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 
บำท 

3 - 6 เดือน 
บำท 

6 - 12 เดือน 
บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  - - - - 7,763,431 7,763,431 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - - - - (7,763,431) (7,763,431) 
 
โดยปกต ิลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มอีำยุไม่เกนิ 3 เดอืน 
 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 17,908,788 18,424,722 7,763,431 7,763,431 
จ ำนวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้ปี 768,222 - - - 
     
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
   - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : ตำม TAS 101) 18,677,010 18,424,722 7,763,431 7,763,431 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไร 
   หรอืขำดทุนในระหว่ำงปี - - - - 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน (435,596) (515,934) - - 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9 
   (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 

 
18,241,414 

 
17,908,788 7,763,431 7,763,431 
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14 ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้ชำวไร่     
   - บุคคลอื่น 454,689,643 296,213,210 66,621,568 67,753,806 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,351,864 3,561,157 - - 
 460,041,507 299,774,367 66,621,568 67,753,806 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
        (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (93,465,036) (89,152,769) (66,621,568) (67,753,806) 
 366,576,471 210,621,598 - - 
 
ลูกหนี้ชำวไร ่- บุคคลอื่น สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 262,347,741 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 67,001,716 42,305,410 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 5,972,167 102,922,510 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 5,480,172 30,300,470 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2560/2561 9,241,362 12,599,878 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2559/2560 10,701,586 12,797,978 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2558/2559 14,184,643 14,472,705 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2557/2558 10,191,776 9,967,145 - - 
ฤดูกำรผลติก่อนปี 2557/2558 69,568,480 70,847,114 66,621,568 67,753,806 
 454,689,643 296,213,210 66,621,568 67,753,806 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     

   (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (93,460,790) (89,152,769) (66,621,568) (67,753,806) 
 361,228,853 207,060,441 - - 
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ลูกหนี้ชำวไร่ - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 3,929,666 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 1,422,198 761,584 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 - 2,658,012 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 - 141,561 - - 
 5,351,864 3,561,157 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
         (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (4,246) - - - 
 5,347,618 3,561,157 - - 
 
ลูกหน้ีชำวไร่ไม่หมุนเวียน - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีน     
   - บุคคลอื่น 121,477,609 31,116,324 - - 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,534,575 - - - 
 128,012,184 31,116,324 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
        (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (10,768,788) - - - 
     
 117,243,396 31,116,324 - - 
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ลูกหนี้ชำวไรไ่ม่หมุนเวยีน - บุคคลอื่น สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ฤดูกำรผลติปี 2570/2571 324,532 364,632 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2569/2570 1,058,085 934,677 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2568/2569 1,343,640 1,423,977 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2567/2568 50,287,745 1,912,504 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2566/2567 28,069,968 2,974,022 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2565/2566 40,393,639 8,140,593 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 - 15,365,919 - - 
 121,477,609 31,116,324 - - 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
        (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (10,732,305) - - - 
 110,745,304 31,116,324 - - 
 
ลูกหนี้ชำวไรไ่ม่หมุนเวยีน - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ฤดูกำรผลติปี 2567/2568 2,226,017 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2566/2567 2,177,544 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2565/2566 2,131,014 - - - 
 6,534,575 - - - 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
       (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (36,483) - - - 
 6,498,092 - - - 
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กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีชำวไร่และลูกหน้ีชำวไร่ไม่หมุนเวียน 
 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนี้ชำวไร่และลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 89,152,769 84,017,210 67,753,806 70,030,056 
จ ำนวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้ปี 12,075,278 - - - 
     
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  

- ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ค ำนวณตำม TAS 101) 101,228,047 84,017,210 
 

67,753,806 
 

70,030,056 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอื  
   ขำดทุนในระหว่ำงปี 8,484,577 13,034,835 284,391 236,857 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน (5,478,800) (7,899,276) (1,416,629) (2,513,107) 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9  
   (พ.ศ. 2562 : ตำม TAS 101) 

 
104,233,824 

 
89,152,769 

 
66,621,568 

 
67,753,806 

 
15 รำยได้ค้ำงรบั - ส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 

 
รำยไดค้ำ้งรบัจำกส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยเป็นเงนิชดเชยทีก่ลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รบัชดเชยจำกกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 
ซึ่งประกอบดว้ยผลต่ำงรำคำอ้อยขัน้สุดท้ำยต ่ำกว่ำรำคำอ้อยขัน้ต้นตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย และ  
เงนิชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย เน่ืองจำกในฤดูกำรผลติปี 2560/2561 และ ปี 2561/2562 ฝ่ำยบรหิำรของ
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำรำคำอ้อยขัน้สุดท้ำยจะต ่ำกว่ำรำคำอ้อยขัน้ต้น ซึ่งตำมพระรำชบญัญตัอิ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ 56 
ก ำหนดให้ในกรณีที่รำคำอ้อยขัน้สุดท้ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขัน้สุดท้ำยต ่ำกว่ำรำคำอ้อยขัน้ต้นและ
ผลตอบแทนกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขัน้ตน้ใหก้องทุนจ่ำยเงนิชดเชยใหแ้ก่โรงงำนเท่ำกบัส่วนต่ำงดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำม กำร
ประมำณกำรรำคำอ้อยขัน้สุดท้ำยยังมีควำมไม่แน่นอนจำกปัจจยัต่ำงๆ ในอนำคต เช่น รำคำขำยและอัตรำแลกเปลี่ยน เป็นต้น  
ท ำใหร้ำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ยทีจ่ะประกำศอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนทีป่ระมำณกำรไว ้
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรได้บนัทกึรำยได้คำ้งรบัส ำหรบัเงนิชดเชยค่ำอ้อยในงบกำรเงนิรวมด้วย
ผลต่ำงรำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้อยู่ในส่วนของสนิทรพัยห์มุนเวยีน และบนัทกึเงนิชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลติและ
จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเป็นส่วนของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนในงบกำรเงนิรวม 
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16 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิ 45,905,643 32,153,027 - - 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 376,055,167 763,719,241 - - 
สนิคำ้ซื้อมำเพื่อขำย 38,410,790 48,285,711 - - 
สนิคำ้ระหว่ำงผลติ 94,501,076 27,744,526 - - 
วสัดุโรงงำน 44,978,243 50,466,967 - - 
 599,850,919 922,369,472 - - 
     
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื     
 สนิคำ้เก่ำและเสื่อมสภำพ     

- วตัถุดบิ (480,455) (585,310) - - 
- สนิคำ้ระหว่ำงผลติ (3,378,692) (7,345,433) - - 
- วสัดุโรงงำน (1,108,893) (1,125,414) - - 

     
 มลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัต ่ำกว่ำรำคำทุน     

- สนิคำ้ส ำเรจ็รปู (9,888,685) (1,358,686) - - 
- สนิคำ้ระหว่ำงผลติ (16,168,246) - - - 
- สนิคำ้ซื้อมำเพื่อขำย (387,977) - - - 

 (31,412,948) (10,414,843) - - 
 568,437,971 911,954,629 - - 
 
ตน้ทุนสนิคำ้คงเหลอืทีบ่นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยและไดร้วมในบญัชตีน้ทุนขำยส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนขำย 3,211,463,209 4,199,706,263 - - 

ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื (กลบัรำยกำร) 20,998,105 (7,621,386) - - 
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17 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กรมสรรพำกร 11,108,736 58,219,538 - 4,474,853 
ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 6,907,094 2,292,224 5,192,810 2,015,803 
อื่นๆ 7,772,803 4,794,329 18,876 7,305 
 25,788,633 65,306,091 5,211,686 6,497,961 
 

18 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัร่วม 1,004,925,551 1,111,340,992 1,025,825,366 1,099,855,592 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
บรษิทัร่วม 812,713 63,783,415 
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รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 

 สถำนท่ีประกอบ  สดัส่วนของ   
 ธรุกิจ/ประเทศท่ี  ส่วนได้เสียทำงตรง ลกัษณะ  

ช่ือกิจกำร จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ (ร้อยละ) ควำมสมัพนัธ์ วิธีกำรวดัมูลค่ำ 
      

กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน ประเทศไทย ลงทุนในกจิกำร 33.05 บรษิทัร่วม วธิสี่วนไดเ้สยี 
   โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย ์  โครงสรำ้งพืน้ฐำน    
  ประเภทโรงไฟฟ้ำ    
 
กลุ่มกจิกำรไม่มหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม โดยสรุป 
 
 กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรมัย ์
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
สินทรพัยห์มุนเวียน   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 19,239,432 5,096,718 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 27,683,304 106,939,931 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 46,922,736 112,036,649 
   
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,992,000,000 3,250,000,000 
   
หน้ีสินหมุนเวียน   
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,888,215 3,011,228 
หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 1,888,215 3,011,228 
   
สินทรพัยส์ุทธิ 3,037,034,521 3,359,025,421 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม โดยสรุป 
 
 กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรมัย ์
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
รำยไดด้อกเบีย้ 209,840,743 244,178,669 
รำยไดร้วม 209,840,743 244,178,669 
ค่ำใชจ้่ำยรวม (29,789,851) (26,962,682) 
ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุน (177,591,792) (24,220,696) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 2,459,100 192,995,291 
 
ข้อมูลข้ำงต้นเป็นจ ำนวนที่รวมอยู่ในงบกำรเงินของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมดงักล่ำว)  
และปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัร่วม 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 
 กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรมัย ์
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัต้นปี 3,359,025,421 3,651,826,630 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 2,459,100 192,995,291 
เงนิปันผลจ่ำย (100,450,000) (198,796,500) 
กำรลดมลูค่ำหน่วยลงทุน (224,000,000) (287,000,000) 
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัส้ินปี 3,037,034,521 3,359,025,421 
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ 33.05%) 1,004,925,551 1,111,340,992 
มูลค่ำตำมบญัชี 1,004,925,551 1,111,340,992 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 1,111,340,992 1,208,109,474 1,099,855,592 1,194,706,819 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (33,197,928) (65,700,670) - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบรษิทัร่วม 812,713 63,783,415 - - 
กำรลดมลูค่ำหน่วยลงทุน (74,030,226) (94,851,227) (74,030,226) (94,851,227) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 1,004,925,551 1,111,340,992 1,025,825,366 1,099,855,592 
 
กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรมัย ์
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) มเีงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยีในกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน
โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิ้น 115,672,228 หน่วย รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 1,004.93 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,111.34 ล้ำนบำท) คดิเป็นสดัส่วนกำรลงทุนรอ้ยละ 33.05 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวมฯ  
ทีม่กีำรเสนอขำยต่อสำธำรณะ 
 

ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ ำยุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้ นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ ำตำลบุ รีรัมย์   
ของกลุ่มกจิกำร ซึง่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นจ ำนวนเงนิ 705.60 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 948.51 ลำ้นบำท) 
 
19 เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สทุธิ 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 1,508,476,700 1,450,476,300 
ลงทุนเพิม่ขึน้ 1,625,000,000 72,999,400 
กลบัรำยกำร (ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ) 14,999,000 (14,999,000) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 3,148,475,700 1,508,476,700 
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เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทยทัง้หมดทีแ่สดงในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

  ทุนเรียกช ำระแล้ว สดัส่วนกำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ รำคำทุน - สุทธิ เงินปันผลรบั 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
              
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 

และจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 2,050 1,050 99.95 99.90 2,049 1,049 - - 2,049 1,049 - - 
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลช ำนิ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 186 5 99.99 99.99 186 5 - (5) 186 - - - 
บรษิทั น ้ำตำลทุนบุรรีมัย์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 64 10 99.99 99.99 64 10 - (10) 64 - - - 
บรษิทั บุรรีมัย์วจิยัและพฒันำออ้ย จ ำกดั  จ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 71 71 99.99 99.99 70 70 - - 70 70 - - 
บรษิทั ปุ๋ ยตรำกุญแจ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ย 15 15 99.99 99.99 15 15 - - 15 15 - - 
บรษิทั ชูกำรเ์คน อโีคแวร์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์             
    จำกชำนออ้ยและวสัดุธรรมชำติ 285 75 99.99 99.99 285 75 - - 285 75 - - 
บรษิทั บอีำรอ์ำร ์โลจสิตกิส์ บรกิำรดำ้นโลจสิตกิส์และจ ำหน่ำย             
   แมแนจเมนท์ จ ำกดั บรรจุภณัฑจ์ำกชำนออ้ยและวสัดุธรรมชำติ 3 3 99.98 99.98 3 3 - - 3 3 - - 
บรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอร์พลสั จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 340 160 99.99 99.99 340 160 - - 340 160 - - 
บรษิทั บุรรีมัย์พลงังำน จ ำกดั และบรษิทัย่อย ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 136 136 99.99 99.99 136 136 - - 136 136 102 61 
   - บรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 170 170 99.99 99.99 - - - - - - - - 
รวม เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ      3,148 1,523 - (15) 3,148 1,508 102 61 
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บริษทั โรงงำนน ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่22 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ของ บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั 
ผูถ้อืหุน้มมีติอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 10.50 ล้ำนหุน้ เป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 20.50 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท คดิรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท โดยบรษิทัย่อยดงักล่ำวไดด้ ำเนินกำร
จดทะเบยีนรำยกำรดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้วเมื่อวนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 
ทัง้นี้โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที ่26 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่
เงินลงทุนในบริษัทย่อยดงักล่ำวจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งท ำให้สดัส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึ้นจำก 99.90% เป็น 99.95% โดยบริษัท 
ไดช้ ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวแล้วเตม็จ ำนวนเมื่อวนัที ่23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 
บริษทั โรงงำนน ้ำตำลช ำนิ จ ำกดั 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ของบรษิัท โรงงำนน ้ำตำลช ำนิ จ ำกดั ผู้ถือหุ้น 
ได้มมีติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท จำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.05 ล้ำนหุ้น เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1.86 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุ้นละ 100 บำท คิดรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน  181 ล้ำนบำท ทั ้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  8/2563 เมื่ อวันที ่ 
12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่ำวในสัดส่วนกำรลงทุนเดิม  
โดยบรษิัทได้ช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแล้วเต็มจ ำนวนเมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำร
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้วเมื่อวนัที ่18 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 
บริษทั น ้ำตำลทุนบุรีรมัย ์จ ำกดั 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563  ของบรษิัท น ้ำตำลทุนบุรรีมัย์ จ ำกดั ผู้ถือหุ้น 
ได้มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท จำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.10 ล้ำนหุ้น เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.64 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุ้นละ 100 บำท คิดรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน 54 ล้ำนบำท ทัง้นี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 8/2563 เมื่ อวันที ่ 
12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมตัิกำรเพิ่มเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยดงักล่ำวในสดัส่วนกำรลงทุนเดิม  
โดยบรษิัทได้ช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแล้วเต็มจ ำนวนเมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำร
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 
บริษทั ชูกำรเ์คน อีโคแวร ์จ ำกดั 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ของบรษิัท ชูกำร์เคน อีโคแวร์ จ ำกดั ผู้ถือหุ้น 
ได้มมีติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท จำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.75 ล้ำนหุ้น เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2.85 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุ้นละ 100 บำท คิดรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน  210 ล้ำนบำท ทัง้นี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 8/2563 เมื่ อวันที ่ 
12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมตัิกำรเพิ่มเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยดงักล่ำวในสดัส่วนกำรลงทุนเดิม  
โดยบรษิัทได้ช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแล้วเต็มจ ำนวนเมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำร
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

75 

 
บริษทั บุรีรมัยเ์พำเวอรพ์ลสั จ ำกดั 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 21 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ของบรษิัท บุรีรมัย์เพำเวอร์พลัส จ ำกัด ผู้ถือหุ้น 
ได้มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท จำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 1.60 ล้ำนหุ้น เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 3.40 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุน้ละ 100 บำท คดิรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน 180 ล้ำนบำท ทัง้นี้โดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 4 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรบรษิัทได้มมีตอินุมตัิกำรเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่ำวในสดัส่วนกำรลงทุนเดมิ โดยบรษิัทได้ช ำระค่ำหุ้น
ดงักล่ำวแล้วเต็มจ ำนวนเมื่อวนัที่ 22 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำรดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์
แลว้เมื่อวนัที ่21 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
กำรโอนกิจกำรทัง้หมดของบริษทัย่อย 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรมมีติอนุมตักิำรโอนกจิกำรทัง้หมด 
(Entire Business Transfer) ของบรษิัทย่อย โดยบริษัท บุรรีมัย์วิจยัและพฒันำอ้อย จ ำกัด เป็นผู้โอนกิจกำร ให้แก่บรษิัท โรงงำน
น ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้รบัโอนกิจกำร เพื่อปรบัโครงสรำ้งกิจกำรภำยในกลุ่มกิจกำร โดยบรษิัท โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั  
ได้เข้ำท ำสญัญำโอนกิจกำรกบับรษิัท บุรรีมัย์วจิยัและพฒันำอ้อย จ ำกัด เมื่อวนัที่ 13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทตกลงรบัโอน
กิจกำรทัง้หมดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง สนิทรพัย์ หนี้สิน พนักงำนลูกจ้ำง สิทธิหน้ำที่ และภำระผูกพนัต่ำงๆ จำกผู้โอนกิจกำร 
โดยมผีลในวนัที ่31 สงิหำคม พ.ศ. 2563  
 
ทัง้นี้โดยมตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที ่28 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ของบรษิทั โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั ผูถ้อืหุน้
มมีตอินุมตักิำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 644,926 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท ให้แก่บรษิัท บุรรีมัย์วจิยัและพฒันำอ้อย จ ำกดั 
เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในกำรโอนกิจกำรทัง้หมดดงักล่ำว และบริษัท บุรีรมัย์วิจยัและพัฒนำอ้อย จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียน 
เลกิบรษิทัต่อกระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และอยู่ในระหว่ำงกำรช ำระบญัช ี 
 
รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั เนื่องจำกบรษิัท โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั และบรษิัท บุรรีมัย์วจิยัและ
พฒันำอ้อย จ ำกัด อยู่ภำยใต้กำรควบคุมสูงสุดโดยบรษิัท น ้ ำตำลบุรีรมัย์ จ ำกัด (มหำชน) ทัง้ก่อนและหลังกำรโอนกิจกำรทัง้หมด  
และกำรควบคุมนัน้ไม่เป็นกำรควบคุมชัว่ครำว ทัง้นี้กำรโอนกจิกำรดงักลำว ไม่มผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงในงบกำรเงนิรวมและงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำรบำงแห่งมขีอ้บ่งชี้ทีอ่ำจเกดิกำรดอ้ยค่ำขึน้เนื่องจำกบรษิทัย่อยไม่สำมำรถ
ท ำก ำไรใหเ้ป็นไปตำมประมำณกำรทีไ่ดค้ำดกำรณ์ไว ้ซึง่อำจส่งผลต่อมลูค่ำทีจ่ะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย รวมทัง้บรษิทัย่อย
บำงแห่งมผีลขำดทุนสุทธติ่อเนื่อง ซึ่งผู้บรหิำรพจิำรณำว่ำสถำนกำรณ์ดงักล่ำวถือเป็นข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิัท
ย่อยดงักล่ำว 
 
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของเงินลงทุนในบรษิัทย่อย โดยพิจำรณำจำกประมำณกำรคิดลด  
กระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนำคต ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื ค ำนวณดว้ยวธิมีูลค่ำจำกกำรใช ้
ได้แก่ ประมำณกำรรำยได้ กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อตัรำกำรเติบโต ระยะยำวที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคต ซึ่งไดม้ำจำกกำรประมำณกำรรำยไดใ้นอนำคตโดยอำศยัประสบกำรณ์ในอดีตปรบัปรุงดว้ยรำยไดท้ีค่ำดว่ำจะไดร้บั และอตัรำ
คดิลดซึ่งเป็นอตัรำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของเงนิทุนของธุรกิจ (WACC) ซึ่งกำรประมำณกำรมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืมมีูลค่ำสูงกว่ำ
มลูค่ำตำมบญัช ีจงึไม่ตอ้งรบัรูป้ระมำณกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

76 

 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ.2563 กลุ่มกิจกำรได้มกีำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิัท โรงงำน
น ้ำตำลช ำนิ จ ำกัด และบริษัท น ้ ำตำลทุนบุรีรมัย์ จ ำกัด ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นจ ำนวน 5 ล้ำนบำท และ 10 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เน่ืองจำกผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำว่ำมเีหตุผลที่ท ำใหเ้ชื่อไดว่้ำอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัเกี่ยวกบั
กำรด ำเนินงำนซึง่จะส่งผลกระทบทำงบวกต่อกจิกำรในอนำคตอนัใกล ้โดยบรษิทัย่อยทัง้สองแห่งดงักล่ำวมแีผนกำรลงทุนในกำรด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย และมผีลท ำให้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืสูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี  โดยข้อสมมติฐำนที่ส ำคญัที่ใช้
ไดแ้ก่ ประมำณกำรรำยได้ และอตัรำคดิลดซึ่งเป็นอตัรำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของเงนิทุนของธุรกิจ (WACC) ทีอ่ตัรำรอ้ยละ 7.69 และ 
7.71 ตำมล ำดบั ทัง้นี้กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำคดิลดเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 17.14 และ 29.05 ตำมล ำดบั จะท ำให้มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนื
เท่ำกบัมลูค่ำตำมบญัช ี
 

20 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่ลูกหนี้ชำวไร่เป็นเงนิกูเ้พื่อชำวไร่ในกำรจดัซื้อเครื่องจกัรกลทำงเกษตร และเครื่องมอือุปกรณ์ทำงเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 40,255,503 127,426,477 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
       (พ.ศ. 2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (2,007,249) - - - 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สุทธ ิ 38,248,254 127,426,477 - - 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว  159,087,405 193,261,017 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
   (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (13,851,122) - - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธ ิ 145,236,283 193,261,017  - - 
 183,484,537 320,687,494 - - 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดยกมำ 320,687,494 407,866,681 - - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 2,438,692 36,214,649 - - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (123,783,278) (123,393,836) - - 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
   (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (15,858,371) - - - 
ยอดยกไป 183,484,537 320,687,494 - - 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6.63 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 7.02 ต่อปี) 
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มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่มอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั จงึมมีลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัช ี
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1,500,000 10,947,820 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธ ิ - 1,500,000 - - 
 1,500,000 12,447,820 - - 

 
กำรด้อยค่ำของเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่   
 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 - - 
จ ำนวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้ปี 15,440,583 - 
   
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9   
   (พ.ศ. 2562 : ตำม TAS 101) 15,440,583 - 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหว่ำงปี 417,788 - 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 15,858,371 - 
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21 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม     
รำคำทุน 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ - - - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนมมีลูค่ำ 4.78 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : มูลค่ำ 3.95 ลำ้นบำท) 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอ้ำงอิงจำกวธิีเปรยีบเทยีบกบัข้อมูลตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม โดยน ำรำคำขำย
ของที่ดนิที่เปรยีบเทยีบกนัได้ในบรเิวณใกล้เคยีงกนัมำปรบัปรุงด้วยควำมแตกต่ำงของคุณสมบตัิที่ส ำคญั เช่น ขนำดและสถำนที่ตัง้ 
มลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
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22 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ อำคำรและ  เครื่องมอือปุกรณ์ เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ เครื่องจกัร และเครื่องมือ ติดตัง้และ  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ กำรเกษตร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงกอ่สรำ้ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 427,026,560 1,156,345,936 4,191,739,067 101,316,579 100,407,221 122,714,570 553,840,816 6,653,390,749 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ - - - - - - (682,804) (682,804) 
 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (14,629,719) (197,254,002) (829,544,975) (59,957,540) (57,771,346) (61,397,793) - (1,220,555,375) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 412,396,841 959,091,934 3,362,194,092 41,359,039 42,635,875 61,316,777 553,158,012 5,432,152,570 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 412,396,841 959,091,934 3,362,194,092 41,359,039 42,635,875 61,316,777 553,158,012 5,432,152,570 
ซื้อสนิทรพัย ์ 51,471,331 14,148,643 55,762,298 8,343,404 14,449,743 8,637,458 560,915,973 713,728,850 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 3,334,903 59,610,450 782,210,112 352,132 484,855 - (845,992,452) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,580,011) (3,529) (2,919) (293,490) - (1,879,949) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (593,333) (29,441,676) (247,834) (333,083) (9) - (30,615,935) 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธ ิ - - - (452,000) - - - (452,000) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ (98,419,224) - - - - - - (98,419,224) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (6,495,035) (50,598,909) (241,082,595) (15,994,873) (14,686,576) (10,814,124) - (339,672,112) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 362,288,816 981,658,785 3,928,062,220 33,356,339 42,547,895 58,846,612 268,081,533 5,674,842,200 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 481,832,794 1,229,265,690 4,990,199,285 107,266,021 110,272,024 128,133,308 268,764,337 7,315,733,459 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ (98,419,224) - - - - - (682,804) (99,102,028) 
 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (21,124,754) (247,606,905) (1,062,137,065) (73,909,682) (67,724,129) (69,286,696) - (1,541,789,231) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 362,288,816 981,658,785 3,928,062,220 33,356,339 42,547,895 58,846,612 268,081,533 5,674,842,200 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ อำคำรและ  เครื่องมอือปุกรณ์ เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ เครื่องจกัร และเครื่องมือ ติดตัง้และ  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ กำรเกษตร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงกอ่สรำ้ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 362,288,816 981,658,785 3,928,062,220 33,356,339 42,547,895 58,846,612 268,081,533 5,674,842,200 
ซื้อสนิทรพัย ์ 1,768,285 7,929,339 15,848,723 5,166,864 3,719,771 3,044,180 88,243,838 125,721,000 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 11,535,172 127,080,972 152,452,269 1,299,471 1,931,218 - (294,299,102) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (15,809,250) (111,558) (235,944) (653,512) - (16,810,264) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (238,450) (32,163,998) (9,222) (158,956) (6) - (32,570,632) 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธ ิ - - - (16,257) - - (648,629) (664,886) 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 98,419,224 - - - - - - 98,419,224 
ค่ำเสื่อมรำคำ (7,264,460) (44,266,050) (226,659,360) (14,349,794) (13,883,602) (10,265,076) - (316,688,342) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 466,747,037 1,072,164,596 3,821,730,604 25,335,843 33,920,382 50,972,198 61,377,640 5,532,248,300 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 495,136,251 1,363,997,283 5,100,304,522 112,902,550 112,184,433 126,813,271 62,060,444 7,373,398,754 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ - - - - - - (682,084) (682,084) 
 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (28,389,214) (291,832,687) (1,278,573,918) (87,566,707) (78,264,051) (75,841,073) - (1,840,467,650) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 466,747,037 1,072,164,596 3,821,730,604 25,335,843 33,920,382 50,972,198 61,377,640 5,532,248,300 
 
 

284



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

81 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สินทรพัย์ที่มีรำคำสุทธิตำมบัญชีจ ำนวน 48.06 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 53.97 ล้ำนบำท)  
เป็นสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ภำยใตส้ญัญำเช่ำซื้อ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจ ำนวน  136.72 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 66.16 ล้ำนบำท)  
ไดต้ดัค่ำเสื่อมรำคำหมดแลว้ทัง้จ ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์คดิเป็นรำคำตำมบญัชสีุทธจิ ำนวน 1,981.75 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 
1,971.13 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 27) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ต้นทุนกำรกู้ยมืจ ำนวน 5.79 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 19.75 ล้ำนบำท) เกดิจำกเงนิกู้ยมื และ
ไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์รวมอยู่ในรำยกำรซื้อสนิทรพัย์ โดยมอีตัรำดอกเบีย้ อยู่ทีร่อ้ยละ 4.86 - 5.02 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 
4.53 - 5.78 ต่อปี) 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนของทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิของ
บรษิทัย่อยซึ่งอยู่ในส่วนงำนธุรกจิอื่นๆในงบกำรเงนิรวม เป็นจ ำนวน 98.42 ลำ้นบำทเน่ืองจำกกำรพฒันำทีด่นิ ไดบ้นัทกึไปยงัค่ำใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทุน เน่ืองจำกผู้บรหิำรของกลุ่มกจิกำรได้ให้ผูป้ระเมนิอสิระท ำกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์
ดงักล่ำวโดยใชว้ธิรีำคำตลำด ซึง่จดัเป็นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม และมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยด์งักล่ำว
สงูกว่ำมลูค่ำตำมบญัช ี
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรและ เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรบัปรงุ ติดตัง้และ  สินทรพัย ์  
 อำคำร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 14,807,604 8,185,983 28,494,753 3,696,531 55,184,871 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (8,888,854) (3,217,899) (15,267,386) - (27,374,139) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 5,918,750 4,968,084 13,227,367 3,696,531 27,810,732 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,918,750 4,968,084 13,227,367 3,696,531 27,810,732 
ซื้อสนิทรพัย์ 9,419,700 819,948 2,960,455 600,874 13,800,977 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 3,933,405 364,000 - (4,297,405) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (7,166) (4) - (7,170) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,032,705) (1,387,257) (1,939,757) - (4,359,719) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 18,239,150 4,757,609 14,248,061 - 37,244,820 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 28,160,708 9,329,331 30,411,768 - 67,901,807 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (9,921,558) (4,571,722) (16,163,707) - (30,656,987) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 18,239,150 4,757,609 14,248,061 - 37,244,820 

286



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

83 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรและ เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรบัปรงุ ติดตัง้และ  สินทรพัย ์  
 อำคำร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 18,239,150 4,757,609 14,248,061 - 37,244,820 
ซื้อสนิทรพัย์ - 446,320 2,241,198 - 2,687,518 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (2) - (2) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (8,070) - - (8,070) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,134,149) (1,364,612) (2,114,270) - (4,613,031) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 17,105,001 3,831,247 14,374,987 - 35,311,235 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 28,160,708 9,753,779 31,752,966 - 68,667,453 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (11,055,707) (5,922,532) (17,377,979) - (34,356,218) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 17,105,001 3,831,247 14,374,987 - 35,311,235 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยค์ดิเป็นรำคำตำมบญัชสีุทธจิ ำนวน 14.06 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 13.81 ลำ้นบำท) เป็นสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ภำยใตส้ญัญำเช่ำซื้อ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจ ำนวน 12.49 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 10.85 ลำ้นบำท) ไดต้ดัค่ำเสื่อมรำคำหมดแลว้ทัง้จ ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 
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ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม แสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ค่ำเสื่อมรำคำทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
   - ตน้ทุนขำย 289,537,331 314,987,472 - - 
   - ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 27,151,011 24,684,640 4,613,031 4,359,719 
 316,688,342 339,672,112 4,613,031 4,359,719 
 

23 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุขอ้ 6) 5,927,363 12,452,641 - 6,059,618 24,439,622 
กำรเพิม่ขึน้ - 2,052,984 159,025 - 2,212,009 
กำรยกเลกิสญัญำ (381,938) (4,045,951) - (5,390,627) (9,818,516) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (875,307) (1,372,699) (33,307) (668,991) (2,950,304) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2563 4,670,118 9,086,975 125,718 - 13,882,811 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำร อปุกรณ์ รวม 
 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุขอ้ 6) 4,321,613 - 4,321,613 
กำรเพิม่ขึน้ - 159,025 159,025 
กำรยกเลกิสญัญำ - - - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,082,622) (33,307) (1,115,929) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2563 3,238,991 125,718 3,364,709 
 

ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีไ่ม่ไดร้บัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละกระแสเงนิสดของสญัญำเช่ำ ส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 14,668,176 - 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำ 263,760 86,400 
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 18,490,590 1,299,600 
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24 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
    สินทรพัย ์  
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์
 

สิทธิบตัร 
สิทธิกำรใช้ 
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
ระหว่ำงติดตัง้ 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 13,643,199 82,474 12,567,324 15,611,136 41,904,133 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (8,441,645) (23,481) (2,346,904) - (10,812,030) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 5,201,554 58,993 10,220,420 15,611,136 31,092,103 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุด       
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,201,554 58,993 10,220,420 15,611,136 31,092,103 
ซื้อสนิทรพัย์ 1,265,972 99,607 - 3,163,600 4,529,179 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 18,774,736 - - (18,774,736) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (12,761) - - - (12,761) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,896,033) (21,088) (627,936) - (4,545,057) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 21,333,468 137,512 9,592,484 - 31,063,464 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 32,942,467 187,474 12,567,324 - 45,697,265 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (11,608,999) (49,962) (2,974,840) - (14,633,801) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 21,333,468 137,512 9,592,484 - 31,063,464 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุด      
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 21,333,468 137,512 9,592,484 - 31,063,464 
ซื้อสนิทรพัย์ 555,582 - - - 555,582 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (3,045) - - - (3,045) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (104,492) - - - (104,492) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,611,975) (21,146) (629,656) - (4,262,777) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 18,169,538 116,366 8,962,828 - 27,248,732 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 33,262,649 187,474 12,567,324 - 46,017,447 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (15,093,111) (71,108) (3,604,496) - (18,768,715) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 18,169,538 116,366 8,962,828 - 27,248,732 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สินทรพัย ์  
 โปรแกรม ไม่มีตวัตน  
 คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 2,095,860 15,611,136 17,706,996 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,176,306) - (1,176,306) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 919,554 15,611,136 16,530,690 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 919,554 15,611,136 16,530,690 
ซื้อสนิทรพัย์ 120,358 3,163,600 3,283,958 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 18,774,736 (18,774,736) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (11) - (11) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,008,930) - (2,008,930) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 17,805,707 - 17,805,707 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 20,353,094 - 20,353,094 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,547,387) - (2,547,387) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 17,805,707 - 17,805,707 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 17,805,707 - 17,805,707 
ซื้อสนิทรพัย์ 160,944 - 160,944 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2,754) - (2,754) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,190,597) - (2,190,597) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 15,773,300 - 15,773,300 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 20,501,838 - 20,501,838 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,728,538) - (4,728,538) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 15,773,300 - 15,773,300 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน     
   - ตน้ทุนขำย 1,307,747 1,219,440 - - 
   - ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 2,955,030 3,325,617 2,190,597 2,008,930 
 4,262,777 4,545,057 2,190,597 2,008,930 
 

25 ภำษีเงินได้รอตดับญัชี - สุทธิ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชสีำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   ภำยใน 12 เดอืน 6,282,590 - - - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 95,342,289 126,612,482 - - 
 101,624,879 126,612,482 - - 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 12 เดอืน (1,370,052) - - - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน (2,000,176) - (467,216) - 
 (3,370,228) - (467,216) - 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ 98,254,651 126,612,482 (467,216) - 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 126,612,482 162,602,059 - 12,326,658 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรก (หมำยเหตุขอ้ 6) 

 
3,656,641 

 
- 

 
- 

 
- 

ยอดคงเหลอืตน้ปี - ปรบัปรุงใหม่ 130,269,123 162,602,059 - 12,326,658 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (31,674,576) (36,602,341) - (12,326,658) 
(ลด) เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (339,896) 612,764 (467,216) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 98,254,651 126,612,482 (467,216) - 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
  ภำระผกูพนั ค่ำเผ่ือ ค่ำเผ่ือ  ค่ำเผ่ือ   
  ผลประโยชน์ ผลขำดทุนท่ี กำรลดมูลค่ำ  กำรด้อยค่ำ สินทรพัย ์  
 ค่ำเส่ือมรำคำ พนักงำน คำดว่ำจะเกิดข้ึน สินค้ำคงเหลือ รำยได้รอตดับญัชี ของสินทรพัย ์ ไม่มีตวัตน รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี         
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 134,193,285 9,107,099 14,084,072 3,607,246 9,457 136,561 1,479,452 162,617,172 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (24,724,304) (1,098,594) (7,775,208) (1,524,277) - - (1,495,071) (36,617,454) 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 612,764 - - - - - 612,764 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 109,468,981 8,621,269 6,308,864 2,082,969 9,457 136,561 (15,619) 126,612,482 
         
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
   ใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรก (หมำยเหตุขอ้ 6) 

 
- 

 
- 

 
5,656,817 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,656,817 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 109,468,981 8,621,269 11,965,681 2,082,969 9,457 136,561 (15,619) 132,269,299 
(ลด) เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน (35,392,777) 48,972 824,041 4,199,621 - - 15,619 (30,304,524) 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (339,896) - - - - - (339,896) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 74,076,204 8,330,345 12,789,722 6,282,590 9,457 136,561 - 101,624,879 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรผลขำดทุนสะสมทำงภำษทีีจ่ะยกไปรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจี ำนวน 142.67 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 129.38 ล้ำนบำท) ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 713.36 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 646.90 ล้ำนบำท)  
ที่สำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงิน 668.67 ล้ำนบำท จะหมดอำยุในระหว่ำงพ .ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2568 (พ.ศ. 2562 : จ ำนวนเงนิ 646.90 ล้ำนบำท  
จะหมดอำยุในระหว่ำงพ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2567) 
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 งบกำรเงินรวม 
 กำรปรบั 

มูลค่ำยุติธรรม 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

กำรปรบั 
มูลค่ำยุติธรรม 

เงินลงทุนเผือ่ขำย 

       
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 15,113 15,113 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน - (15,113) (15,113) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - - 
    
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ   
   ใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรก (หมำยเหตุขอ้ 6) 

 
2,000,176 

 
- 

 
2,000,176 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 2,000,176 - 2,000,176 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 1,370,052  1,370,052 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 3,370,228 - 3,370,228 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำระผกูพนั   
 ผลประโยชน์ 

พนักงำน 
ค่ำเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ รวม 
 บำท บำท บำท 
    
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 3,187,389 9,154,382 12,341,771 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (3,187,389) (9,154,382) (12,341,771) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - - 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - - - 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำระผกูพนั

ผลประโยชน์
พนักงำน 

กำรปรบั 
มูลค่ำยุติธรรม 

เงินลงทุนเผือ่ขำย 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 15,113 15,113 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน - (15,113) (15,113) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - - 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 467,216 - 467,216 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 467,216 - 467,216 
 

26 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 230,263,218 83,512,953 1,549 1,549 
เจำ้หนี้ค่ำออ้ย 24,217,001 112,907,607 - - 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 196,026,882 258,362,069 1,202,464 933,970 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 69,355 121,273 235,577 3,237,317 
เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้และบรกิำร - กจิกำรอื่น 139,369,914 180,833,224 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 4,596,164 4,285,430 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 54,079,410 61,562,150 22,446,023 161,957,238 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 25,960,701 137,298,639 806,998 1,141,767 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,040 309,999 - - 
 674,594,685 839,193,344 24,692,611 167,271,841 
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27 เงินกู้ยืม 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 758,866,000 2,265,768,300 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 349,356,430 346,111,430 580,000 - 
ส่วนของเงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
   - สถำบนักำรเงนิ 258,709,628 293,499,649 - - 
   - บรษิทัร่วม (หมำยเหตุขอ้ 35 (จ)) 223,565,086 211,241,564 - - 
   - บรษิทัย่อย (หมำยเหตุขอ้ 35 (ฉ)) - - 71,042,619 50,000,000 
   - อื่นๆ 2,543,825 2,488,538 - - 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ - 7,178,183 - 2,899,368 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 7,253,197 - 3,975,579 - 
เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 1,600,294,166 3,126,287,664 75,598,198 52,899,368 
     
ส่วนของไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธ ิ 1,470,109,674 485,930,938 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม - สุทธ ิ
   (หมำยเหตุขอ้ 35 (จ)) 2,918,132,130 3,024,413,138 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - สุทธ ิ 
   (หมำยเหตุขอ้ 35 (ฉ)) - - 2,646,119,162 2,696,119,162 
เงนิกูย้มืระยะยำวอื่นๆ - สุทธ ิ - 2,543,825 - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ - สุทธ ิ - 8,666,293 - 4,709,512 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ 13,508,443 - 5,379,656 - 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 4,401,750,247 3,521,554,194 2,651,498,818 2,700,828,674 
     
รวมเงินกู้ยืม 6,002,044,413 6,647,841,858 2,727,097,016 2,753,728,042 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรทัง้หมดเป็นสกุลเงนิบำท 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ที่มรีำคำตำมบญัชสีุทธิ
จ ำนวน 1,981.75 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,971.13 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุขอ้ 22) 
 
ภำยใต้เงื่อนไขสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำว กลุ่มกจิกำรต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดทีก่ ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงสดัส่วนกำรถอืหุน้ 
กำรด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุน กำรด ำรงสดัส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ กำรคงสถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยของบรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร เป็นตน้  
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ทัง้นี้ภำยใต้สญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวระหว่ำงบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งและสถำบนักำรเงนิ บรษิทัจะต้องด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิที่มีภำระดอกเบี้ย 
ต่อทุน ไม่ให้สูงเกิน 2.5 : 1 โดยสถำบันกำรเงนิจะไม่นับรวมหนี้สนิระยะยำวจำกกำรจดัตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำ  
กลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย ์เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สนิทีต่อ้งช ำระดอกเบี้ย 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงินเป็นตัว๋สัญญำใช้เงินจ ำนวน 758.87 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิรวม  
มอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 2.00 - 4.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 2,265.77 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิรวม มอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 
2.45 - 5.00 ต่อปี) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นเป็นเงนิกูย้มืจำกส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยจ ำนวน 345.47 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 345.47 ล้ำนบำท) มีอตัรำดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.10 ต่อปี และเงนิกู้ยมืไม่มดีอกเบี้ยจำกหน่วยงำนรฐับำลแห่งหนึ่ง 
และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัจ ำนวน 3.88 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 0.64 ลำ้นบำท) 
 

เงินกู้ยืมระยะยำว 
 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัร่วม  
 

เมื่อวนัที ่2 สงิหำคม พ.ศ. 2560 บรษิทั บุรรีมัยพ์ลงังำน จ ำกดั และ บรษิทั บุรรีมัย์เพำเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ
โอนสทิธิรำยได้สุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ (“สญัญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ”) และสญัญำตกลงด ำเนินกำรกบักองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ (กองทุนรวมฯ)  ซึ่งครอบคลุมระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2560  
ถึงวนัที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 2578 และได้โอนสทิธิในรำยได้สุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำให้แก่กองทุนรวมฯ เสร็จสิ้นภำยใน  
วนัเดยีวกนั สญัญำดงักล่ำวจะสิน้สุดในวนัที ่6 เมษำยน พ.ศ. 2578  
 

ตำมเงื่อนไขในสญัญำโอนสทิธริำยไดสุ้ทธฯิ ก ำหนดใหม้กีำรช ำระคนืเงนิภำยใน 2 เดอืน นับแต่เดอืนทีม่รีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร
โรงไฟฟ้ำ และเมื่อครบวันสิ้นสุดของสัญญำหำกมีจ ำนวนที่ค้ำงช ำระแก่กองทุนรวมฯ ตำมสัญญำอยู่  ให้ถือว่ำภำระหนี้สินของ 
กลุ่มกจิกำรบนส่วนทีค่ำ้งอยู่ดงักล่ำวเป็นอนัสิน้สุดลง  
 

เงินกู้ยืมระยะยำวอ่ืนๆ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะยำวอื่น ๆ เป็นเงนิกู้ยมืจำกส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย จ ำนวน 2.54 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 5.03 ลำ้นบำท) มอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 2 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 2 ต่อปี)  
 

กำรเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดยกมำ 4,020,117,652 4,251,765,100 2,746,119,162 2,746,119,162 
รบัเงนิกูย้มืเพิม่ 1,000,000,000 299,625,000 - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (147,057,309) (531,272,448) (28,957,381) - 
ยอดยกไป 4,873,060,343 4,020,117,652 2,717,161,781 2,746,119,162 
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ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
เงนิกูย้มืระยะยำว     
   - อตัรำคงที ่ 3,144,241,040 3,239,888,565 2,717,161,781 2,746,119,162 
   - อตัรำลอยตวั 1,728,819,303 780,229,087 - - 
รวม 4,873,060,343 4,020,117,652 2,717,161,781 2,746,119,162 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 3.10 3.44 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 0.10 0.10 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 4.13 4.59 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม 6.54 7.52 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - - 6.55 6.55 
เงนิกูย้มืระยะยำวอื่นๆ 2.00 2.00 - - 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ครบก ำหนดใน 1 ปี 484,818,539 507,229,750 71,042,619 50,000,000 
ครบก ำหนดเกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,262,308,179 1,375,041,668 300,000,000 250,000,000 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 2,125,933,625 2,137,846,234 2,346,119,162 2,446,119,162 
 4,873,060,343 4,020,117,652 2,717,161,781 2,746,119,162 
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วงเงินกู้ยืม 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีวงเงนิตำมสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศรวมทัง้สิ้นจ ำนวน  
2,730 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,760.00 ล้ำนบำท) ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงตำมอัตรำตลำด โดยกลุ่มกิจกำรมีวงเงิน 
ตำมสญัญำเงนิกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้ป็นจ ำนวน 1,001.04 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 979.97 ลำ้นบำท) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่ำใกล้เคยีงกับรำคำตำมบัญชีเนื่องจำกระยะเวลำครบก ำหนดที่สัน้  
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและอื่นๆ ทีม่อีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั มมีูลค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัช ีส่วนเงนิกู้ยมืระยะยำว 
ทีม่อีตัรำดอกเบี้ยคงที ่มมีูลค่ำยุติธรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกอตัรำดอกเบี้ยปัจจุบนัของเงนิกู้ยมืทีม่กี ำหนดระยะเวลำ
ช ำระคนืใกลเ้คยีงกบัเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร มอีตัรำใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้คงทีท่ีร่ะบุตำมสญัญำ  
 

28 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กรมสรรพำกร - - 352,613 - 
ภำษขีำยทีย่งัไม่ถงึก ำหนด 664,653 5,312,384 587,993 3,878,042 
ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 1,816,497 3,365,581 480,744 1,082,420 
ประมำณกำรหนี้สนิ - เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำ 10,979,583 - - - 
อื่นๆ 2,065,953 1,153,470 - - 
 15,526,686 9,831,435 1,421,350 4,960,462 
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29 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
     
ส่วนของหมุนเวียน     
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 6,680,584 8,042,319 3,036,802 3,662,990 
     
ส่วนของไม่หมุนเวียน     
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธ ิ 59,174,444 56,742,223 19,505,050 20,145,078 
 65,855,028 64,784,542 22,541,852 23,808,068 
     
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็     
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน 6,669,423 18,629,754 2,184,792 6,814,031 
     
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
   คณิตศำสตรป์ระกนัภยั (1,699,482) 4,539,661 (2,336,081) 1,475,843 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุในระหว่ำงปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำต้นปี 64,784,542 45,535,495 23,808,068 15,936,944 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 5,408,043 3,271,094 1,725,193 1,145,412 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,261,380 1,290,009 459,599 451,440 
ผลประโยชน์จ่ำยระหว่ำงปี (3,899,455) (3,920,368) (1,114,927) (418,750) 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - 14,068,651 - 5,217,179 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
   คณิตศำสตรป์ระกนัภยั (1,699,482) 4,539,661 (2,336,081) 1,475,843 
ยอดยกไปสิน้ปี 65,855,028 64,784,542 22,541,852 23,808,068 
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ขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ช ้มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.60 รอ้ยละ 1.80    รอ้ยละ 1.60 รอ้ยละ 1.80    
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต รอ้ยละ 4.24 รอ้ยละ 4.51        รอ้ยละ 4.24 รอ้ยละ 4.51        
อตัรำกำรลำออกตำมช่วงอำยุของพนักงำน รอ้ยละ 0 - 6.31 รอ้ยละ 0 - 12       รอ้ยละ 0 - 6.31 รอ้ยละ 0 - 12       
 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.4 ลดลง รอ้ยละ 4.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.9 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.6 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.7 ลดลง รอ้ยละ 4.3 ลดลง รอ้ยละ 4.4 
อตัรำกำรหมุนเวยีน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.7 ลดลง รอ้ยละ 4.8 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.0 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 6.0 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 3.9 ลดลง รอ้ยละ 4.1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.2 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.4 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ4.2 ลดลง รอ้ยละ 3.9 ลดลง รอ้ยละ 4.0 
อตัรำกำรหมุนเวยีน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.2 ลดลง รอ้ยละ 4.3 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.9 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.6 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบัติสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระ
ผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวท้ี่มตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วธิีเดยีวกบักำรค ำนวณหนี้สนิบ ำเหน็จบ ำนำญที่รบัรูใ้น  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว้ค ำนวณดว้ย  
วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)) 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงจำกปีก่อน 
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กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีก่ ำหนดไว ้โดยควำมเสีย่งทีม่นีัยส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร 
 
อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำล ทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิของโครงกำรเพิม่สงูขึน้ 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 14 ปี (พ.ศ. 2562 : 16 ปี) 
 
กลุ่มกจิกำรใชก้ระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมำจ่ำยผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีก่ ำหนดไว้ : 
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2562 8.83 20.83 62.88 92.54 
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2563 7.41 23.65 58.51 89.57 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2562 3.82 9.14 22.47 35.43 
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2563 3.20 8.66 19.35 31.21 
 

30 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 56,601,140 56,601,140 56,601,140 56,601,140 
จดัสรรระหว่ำงปี 9,369,515 - 9,369,515 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  65,970,655 56,601,140 65,970,655 56,601,140 
 
ตำมพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลังจำกหกั 
ส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงนิปันผลได ้
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31 รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้รบั 38,711,773 59,301,016 109,252,102 147,086,517 
รำยไดค้่ำบรกิำรอื่น - - 106,540,000 110,450,000 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 263,000 323,132 263,000 64,152 
เงนิปันผลรบั 307,020 204,680 134,897,404 126,720,354 
รำยไดเ้งนิชดเชยจำกลูกคำ้เน่ืองจำก     
   กำรผดิสญัญำขำยน ้ำตำล - 905,981 - - 
รำยไดเ้งนิชดเชยค่ำผลตอบแทน     
   กำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 11,442,759 54,747,797 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธจิ ำหน่ำยน ้ำตำล 72,390,715 - - - 
รำยไดเ้งนิชดเชยค่ำสนิไหมทดแทน 25,000,000 - - - 
อื่นๆ 6,437,651 7,789,628 347,085 555,403 
 154,552,918 123,272,234 351,299,591 384,876,426 
 

32 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
รำยกำรบำงรำยกำรทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 2,560,328,537 3,053,942,819 1,096,797 1,587,864 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุขอ้ 22, 23, 24) 323,901,423 344,217,169 7,919,556 6,368,649 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 178,950,142 299,015,583 514,704 541,763 
ค่ำขนส่ง 84,659,062 223,401,017 - - 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 305,913,821 424,227,428 83,556,060 110,483,941 
ค่ำรกัษำเสถยีรภำพ ค่ำธรรมเนียมวจิยั     
   และเงนิน ำส่งกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 49,979,248 346,100,859 - - 
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33 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษีส ำหรบัปี 21,054,090 9,101,442 - - 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 21,054,090 9,101,442 - - 
     
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช:ี     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 3,862,104 24,389,678 - 12,341,771 
รวมภำษีเงินได้รอตดับญัชี 3,862,104 24,389,678 - 12,341,771 
     
ภำษีเงินได ้ 24,916,194 33,491,120 - 12,341,771 
 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดข้องกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบั
ภำษขีองประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได ้ 31,082,303 (478,279,709) 187,390,297 (73,930,196) 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 6,216,461 (95,655,942) 37,478,059 (14,786,039) 
     
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี (150,025,516) (26,100,333) (66,419,960) (24,805,071) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 26,054,009 25,867,890 884,759 34,678,488 
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     
       ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 142,671,240 129,379,505 28,057,142 17,254,393 
ภำษีเงินได ้ 24,916,194 33,491,120 - 12,341,771 
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34 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 

 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญของบรษิัทใหญ่ด้วยจ ำนวน 
หุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 6,137,766 (511,711,461) 187,390,297 (86,271,967) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้     
   ระหว่ำงปี (หุน้) 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.008 (0.630) 0.231 (0.106) 
 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน 
 

35 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรอืกิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัหมำยถึง บุคคลหรอืกจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมบรษิัท ถูกควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่ำจะเป็นโดย
ทำงตรงหรอืทำงอ้อม หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีท่ ำหน้ำทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัย่อย
ในเครอืเดยีวกนั นอกจำกนี้ บุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัยงัหมำยรวมถึง บรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงไม่ว่ำ
ทำงตรงหรอืทำงอ้อม และมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับรษิทั ผูบ้รหิำรส ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิทั ตลอดทัง้สมำชกิ
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่ำว และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่ำนัน้ 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิัทแต่ละรำยกำร บรษิัทค ำนึงถงึเน้ือหำของควำมสมัพนัธ์
มำกกว่ำรปูแบบทำงกฎหมำย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั ทุนบุรรีมัย์ จ ำกดั เป็นบรษิทัใหญ่ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 50.59 ของทุนทีอ่อกของบรษิทั
(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 50.49) 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยกำรค้ำกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรค้ำกบับริษทัร่วม     
เงนิปันผลรบั - - 33,197,928 65,700,669 
ดอกเบีย้จ่ำย 214,523,366 247,346,286 - - 
     
รำยกำรค้ำกบับริษทัย่อย     
เงนิปันผลรบั - - 101,699,475 61,019,685 
ดอกเบีย้รบั - - 108,736,485 146,477,920 
รำยไดอ้ื่น - - 106,583,780 110,450,000 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 179,824,909 179,870,805 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - - 1,361,000 1,982,920 
     
รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน ๆ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำร 2,038,796,151 3,089,544,673 - - 
รำยไดอ้ื่น 2,158,037 742,676 - - 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 2,506,701 12,946,815 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 4,139,197 7,790,610 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 27,419,187 - - - 
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ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ     
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  394,969 197,874,924 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
    (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
    ตำม TAS 101) (32,507) - - - 
 362,462 197,874,924 - - 
     
ลูกหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงรบัและรำยได้ค้ำงรบั     
บรษิทัย่อย - - 22,087,395 116,568,672 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,121,868 462,900 - - 
 5,121,868 462,900 22,087,395 116,568,672 
     
ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,347,618 3,561,157 - - 
     
ลูกหน้ีชำวไร่ไม่หมุนเวียน - สุทธิ     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,498,092 - - - 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยและ 
   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บรษิทัย่อย - - 22,618,479 165,168,221 
บรษิทัร่วม 54,079,410 61,562,150 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 81,395 431,272 63,121 26,334 
 54,160,805 61,993,422 22,681,600 165,194,555 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษทัย่อย 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 2,300,723,764 2,365,786,767 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 719,511,963 1,279,607,700 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (2,300,628,775) (1,222,124,798) 
 719,606,925 2,423,269,669 
บวก (หกั)  (กลบัรำยกำร) ค่ำเผื่อผลขำดทุน 122,545,905 (122,545,905) 
ยอดยกไป 842,152,857 2,300,723,764 
 

รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2563 
 บำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TAS 101 122,545,905  
จ ำนวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้ปี - 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9 122,545,905 
(พ.ศ. 2562 : ค ำนวณตำม TAS 101)  
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหว่ำงปี  - 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน (122,545,905) 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : ตำม TAS 101) - 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยมอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 4.13 - 6.55 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : 
รอ้ยละ 5.78 - 6.55 ต่อปี) 
 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้มกีำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนของเงนิให้กู้ยมืระยะยำว 
แก่บริษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เคยบันทึกไว้เป็นจ ำนวนเงิน 122.55 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทได้รับช ำระ 
คนืเงนิใหกู้ย้มืดงักล่ำวจำกบรษิทัย่อยแล้วทัง้จ ำนวน 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่แก่บรษิทัย่อย 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั จงึมมีลูค่ำยุตกิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัช ี
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ง) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

ยอดยกมำ 12,447,820 22,881,820 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (10,947,820) (10,434,000) 
ยอดยกไป 1,500,000 12,447,820 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่มีอตัรำดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 6.63 ต่อปี (พ.ศ. 2562 :  
รอ้ยละ 7.02 ต่อปี) 

 
จ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัร่วม 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 3,235,654,702 3,379,836,558 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (93,957,486) (144,181,856) 
ยอดยกไป 3,141,697,216 3,235,654,702 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกบรษิทัร่วมมอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 5.87 และ 7.21 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : 
รอ้ยละ 7.10 และ 7.70 ต่อปี) 
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ฉ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 2,746,119,162 2,746,119,162 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (28,957,381) - 
ยอดยกไป 2,717,161,781 2,746,119,162 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อยมอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 6.55 ต่อปี  
 

ช) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 33,098,884 44,240,041 16,233,820 21,050,805 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,175,265 1,395,244 595,364 667,084 
 34,274,149 45,635,285 16,829,184 21,717,889 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมเงนิเดอืน ค่ำเบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น  
 

ซ) สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ผ่ำนบรษิทั  คำ้ผลผลิต
น ้ำตำล จ ำกัด ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั มมีูลค่ำตำมสญัญำเป็นจ ำนวน 4.50 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 
6.94 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มลูค่ำยุตธิรรมของยอดคงเหลอืของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
สญัญำท่ีมีมูลค่ำยุติธรรมเชิงบวก (ก ำไร)   
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 6,850,262 814,636 
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36 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
ตำมพระรำชบญัญตัิส่งเสรมิกำรลงทุน พ.ศ. 2520 บรษิัทย่อยได้รบับตัรส่งเสรมิกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน โดยได้รบั
สทิธิประโยชน์ในกำรได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรบัก ำไรส ำหรบัปีที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบักำรส่งเสริม โดยมีก ำหนด  
6 - 8 ปีนับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ ตำมรำยละเอยีด ดงันี้ 
 
บตัรส่งเสริมเลขท่ี มำตรำท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์ ลงวนัท่ี ประเภทกิจกำรท่ีส่งเสริม วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้ วนัหมดอำยุ 

      
2003(1) / 2554 25,26,28,31,34,35 17 ส.ค. 2554    ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 11 พ.ค .2555 11 พ.ค. 2563 
1006(1) / 2558 25,26,28,31,34,35 5 ม.ค. 2558    ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 7 เม.ย. 2558 7 เม.ย. 2566 
59-0604-1-00-1-0 25,26,28,31,34,35 4 พ.ค. 2559    ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2567 
62-0714-1-00-1-0 25,26,28,31,34,35 4 ก.ค. 2562    ผลติผลติภณัฑ์จำกผลพลอยได ้หรอืเศษวสัดุ 

      ทำงกำรเกษตรประเภท 1.15 
11 ม.ีค. 2563 11 ม.ีค. 2569 

 
นอกจำกนี้ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 2003(1) / 2554, 1006(1) / 2558 และ 59-0604-1-00-1-0 บริษัทย่อยได้สิทธิในกำรลดหย่อน 
ภำษเีงนิไดใ้นอตัรำรอ้ยละ 50 ของอตัรำปกต ิก ำหนด 5 ปีนับจำกวนัทีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษีเงนิไดห้มดอำยุ 
 

37 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
(ก) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเกีย่วกบัภำระผูกพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิ ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 22,622,962 18,589,322 
 22,622,962 18,589,322 

 
(ข) ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำบริกำร 

 
สญัญำบรกิำรทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิไดเ้กีย่วกบักำรไดร้บับรกิำรจำกบุคคลภำยนอกมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคต ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 8,009,128 10,805,308 86,400 1,597,200 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 9,687,561 8,526,400 90,000 176,400 
 17,696,689 19,331,708 176,400 1,773,600 
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(ค) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำขำยสินค้ำท่ียงัไม่ส่งมอบ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมภีำระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญำขำยน ้ำตำลทีย่งัไม่ไดส้่งมอบจ ำนวน 96,590 
เมตรกิตนั (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 194,400 เมตรกิตนั) ที่ช่วงรำคำระหว่ำง 7,562 ถึง 13,377 บำทต่อเมตรกิตนั (พ.ศ. 2562 : 
ช่วงรำคำระหว่ำง 8,554 ถึง 13,190 บำทต่อเมตรกิตัน) และยงัไม่ได้ก ำหนดรำคำจ ำนวน 54,000 เมตรกิตัน (พ.ศ. 2562 : 
จ ำนวน 160,750 เมตรกิตนั) โดยอ้ำงองิรำคำจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดบิตลำดนิวยอรก์ หมำยเลข 11 หรอืรำคำน ้ำตำลทรำยขำว
ตลำดลอนดอน หมำยเลข 5 ตำมงวดทีม่กีำรส่งมอบ 
 

(ง) ภำระผกูพนัในเชค็ลงวนัท่ีล่วงหน้ำ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัในเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำซึง่ออกใหแ้ก่ชำวไร่เพื่อกำรรบัซื้อออ้ย ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำ   

- ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 536,894,565 519,607,045 
- ครบก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 89,075,822 74,831,268 

 625,970,387 594,438,313 
 

(จ) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 
เมื่อวนัที่ 20 กนัยำยน พ.ศ. 2559 บรษิทั บุรรีมัย์พลงังำน จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดแ้ก้ไขเพิม่เตมิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อเปลี่ยนวิธีกำรค ำนวณปรมิำณพลังงำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงนิค่ำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นวิธ ี
“Feed-in Tariff” (FiT) สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเดมิมอีำยุสญัญำเป็นระยะเวลำ 5 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 และ
สำมำรถต่อสญัญำออกไปไดอ้กีครัง้ละ 5 ปี กำรแกไ้ขสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวมผีลท ำใหอ้ำยุสญัญำคงเหลอื 12 ปี 5 เดอืน 
โดยกำรค ำนวณดว้ยวธิ ีFiT ซึง่มผีลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 
 
บรษิัท บุรรีมัย์เพำเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยได้ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) เป็นระยะเวลำ  
20 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำบรษิัทย่อยและ กฟภ. ต้องปฏิบัติ 
ตำมเงื่อนไขกำรซื้อขำยไฟฟ้ำตำมระบุในสญัญำ 
 

(ฉ) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึ้นจำกกำรทีก่ลุ่มกิจกำรได้ใหส้ถำบนักำรเงนิ 
ในประเทศออกหนังสอืสญัญำค ้ำประกนัแก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 6.20 ลำ้นบำท  
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ช) คดีควำมท่ีส ำคญั 

 
ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีผู้บรโิภคซึ่งเป็นคดเีรยีกร้องควำมเสียหำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำของหุ้น จ ำนวน 136.34 ล้ำนบำท โดยโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นจ ำเลยที่ 1 พร้อมกับบุคคลภำยนอกต่อศำลแพ่ง  
โดยอ้ำงว่ำตนเองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบรษิัทจ ำเลยที่ 1 ได้รบัควำมเสียหำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหุ้น ทัง้นี้ ณ วนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 คดนีี้อยู่ในขัน้ตอนกำรวนิิจฉัยของศำลอุทธรณ์ว่ำเป็นคดผีู้บรโิภคหรอืไม่  และศำลนัดฟังค ำวนิิจฉัย 
ในวนัที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2564 ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรมคีวำมเห็นว่ำบรษิัทมหีลักฐำนที่ชดัเจนที่จะต่อสู้คด ีอีกทัง้ประเด็น
ดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 
 

38 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
เงินปันผล 
 
ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2564 วนัที ่23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 ไดอ้นุมตัเิสนอใหจ้่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธขิอง
ปี พ.ศ. 2563 ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 812,099,845 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 48,725,991 บำท ทัง้นี้
กำรอนุมัติเสนอให้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะได้น ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป  
โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลภำยในวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
 

313



            แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 
 

314 
 

14. การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 ในระหว่างปี 2563 การเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานท่ีผา่นมามีรายละเอียดดงัน้ี 

 ปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยรวมถึงจ านวนชาวไร่ท่ีขายออ้ยให้กบับริษทัใกลเ้คียงกบัปีก่อน เน่ืองมาจากนโยบายของบริษทัและบริษทัในเครือ  
(“กลุ่มบริษทั”) ท่ีเน้นการส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพ้ืนท่ีบริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูง มีคุณภาพดี และมีการพฒันาระบบบริหารจัดการ  
เพ่ือความมัน่คงของผลผลิตและผลก าไรของชาวไร่ และเพ่ือให้กลุ่มบริษทัสามารถผลิตน ้ าตาลได้เพ่ิมมากขึ้น แต่ปริมาณออ้ยท่ีได้ลดลงจากปีก่อน
เน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ทางธรรมชาติจึงท าให้ปริมาณออ้ยท่ีเพาะปลูกตามพ้ืนท่ีส่งเสริมไดผ้ลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ส่งผลให้ปริมาณออ้ย
ลดลงจากปีก่อน 

 ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีผลก าไร 271.67 ลา้นบาท และผลขาดทุน (511.77) ลา้นบาท  ตามล าดบั และ
ในปี 2563 มีผลก าไรจ านวน 6.17 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นปริมาณและราคาน ้ าตาล เน่ืองจากรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั มีรายไดจ้าก
การจ าหน่ายน ้าตาล ประมาณร้อยละ 70  ของรายไดร้วม กลุ่มบริษทัจึงไดรั้บผลกระทบจากปริมาณออ้ยท่ีลดลงจากภยัแลง้ตามธรรมชาติส่งผลให้มี
ปริมาณน ้าตาลในการขายลดลงจากปี 2562 จ านวน 106,666 ตนั แต่ดว้ยราคาขายท่ีปรับตวัสูงขึ้นทั้งใน และต่างประเทศจากปีก่อน สูงถึงร้อยละ 28 
จากปีก่อน ส าหรับราคาขายในประเทศ และสูงถึงร้อยละ 13 จากปีก่อน ส าหรับขายต่างประเทศ อยู่ท่ี 16-17 เซนต์ต่อปอนด์ จึงส่งผลกระทบต่อ
รายได้น ้ าตาลลดลงจากปีก่อนไม่มากนัก ทั้งน้ีกลุ่มบริษัท มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากชานอ้อยท่ีเปิดตัวในช่วงต้นปี แต่ยอดขาย 
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวเ้น่ืองจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การขายสินคา้ได้รับผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญั ไม่สามารถส่งออกสินคา้ไดต้ามแผนการขายท่ีก าหนดไว ้  รวมถึงการจ าหน่ายไฟฟ้าและปุ๋ ย ลดลงจากปีก่อน จึงท าให้ภาพรวมของ
รายไดล้ดลงจากปีก่อนถึง 1,092.55 ลา้นบาท (รายไดปี้ 2562 จ านวน 4,985.16 ลา้นบาท  และในปี 2563 จ านวน 3,892.61 ลา้นบาท) และยงัไดรั้บ
ผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงินบาทอีกดว้ย แต่ดว้ยนโยบบายการควบคุมงบประมาณของกลุ่มบริษทั ในการบริหารจดัการตน้ทุน  และค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่าปีก่อน ร้อยละ 5.71 (อตัราก าไรขั้นตน้ปี 2562 ร้อยละ 10.35 และในปี 2563 ร้อยละ 16.06)  
ดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงส่งผลให้บริษทัมีผลก าไรสุทธิในปี 2563 จ านวน 6.17 ลา้นบาท 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561,  2562 และ 2563 เท่ากบั 10,276.23 ลา้นบาท 9,429.25 ลา้นบาท และ 8,663.23 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ซ่ึงการลดลงของสินทรัพยร์วมในปี 2563 เกิดจากลูกหน้ีการคา้สุทธิลดลง เน่ืองจากมีการรับช าระหน้ีของกิจกรรมการด าเนินธุรกิจร่วมกนั  และกลุ่มบริษทั
มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้เงินกูยื้มแก่ชาวไร่ในบางส่วน จากท่ีเป็นการให้กูย้ืมโดยบริษทัเป็นการให้ธนาคารเป็นผูป้ล่อยกู ้และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็น
ผูค้  ้าประกนั จึงท าให้ลูกหน้ีชาวไร่มียอดคงคา้งลดลงไปอย่างมาก 

  หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่ากับ 7,775.72 ลา้นบาท 7,566.32 ลา้นบาท และ 6,807.40 ลา้นบาท ตามล าดับ  
โดยการลดลงของหน้ีสินรวมส่วนใหญ่ เน่ืองมาจากการแปลงสภาพหน้ีเป็นทุนของกลุ่มบริษทั และการช าระเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่ากบั 2,500.51 ลา้นบาท 1,862.93 ลา้นบาท  และ 1,855.83 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2563 ส่วนของผูถ้ือหุ้นลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อน เน่ืองจากในปีปัจจุบนัมีก าไร (ขาดทุน) สะสม ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 

 เน่ืองจากในปี 2563 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 หรือ TFRS9 ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อลูกหน้ีชาวไร่ในเร่ืองการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสังสัยจะสูญ   

 

 

 

 

 

 

 



            แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 
 

315 
 

14.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ก. รายได้ 

 

  งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายและให้บริการ             

1.1 รายได้จากการขายน ้าตาลและกากน ้าตาล       

1.1.1 น ้าตาล                 

ในประเทศ                 

น ้าตาลทรายขาวสีร า 658.77              11.27  563.69               13.97  771.31  19.12      

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ     195.91                  4.86                      78.30                      1.94      

น ้าตาลทรายดิบ     259.41                  6.43                     393.85                       9.76      

รวมรายได้จากการขายน ้าตาลในประเทศ 658.77              11.27  1019.01 25.26  1,243.46  30.83      

ต่างประเทศ                 

น ้าตาลทรายขาว -    -    20.34  0.50  -    -        

น ้าตาลทรายดิบ 3207.49 54.88  2,358.00  58.46  1,340.57  33.23      

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ     188.63  4.68  217.81  5.40      

รวมรายได้จากการขายน ้าตาลในต่างประเทศ 3207.49 54.88  2,566.97  63.64  1,558.38  38.63      

รวมรายได้จากการขายน ้าตาล 3,866.26  66.15  3,585.98  88.90  2,801.84  69.46      

1.1.2 กากน ้าตาล                 

ในประเทศ 499.28 8.54  403 9.99  247.06  6.12      

รวมรายได้จากการขายกากน ้าตาลทราย 499.28 8.54  403 9.99  247.06  6.12      

รวมรายได้จากการขายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 4,365.54  74.69  3,988.98  98.89  3,048.90  75.59      

1.2.1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 556.57 9.52  478.58 11.86  362.86  9.00      

1.2.2 รายไดจ้ากการขายปุ๋ย 370.71 6.34  375.47 9.31  317.35  7.87      

1.2.3 รายไดจ้ากการขายและบริการอื่น ๆ 263.15 4.50  143.83 3.57  140.10  3.47      

1.2.4 รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์จากชานออ้ย-ใน
ประเทศ 

        20.10  0.50      

1.2.5 รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์จากชานออ้ย-
ต่างประเทศ 

        3.18  0.08      

รวมรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเน่ืองอื่นๆ 1,190.43  20.37  997.88  24.74  843.59  20.91      

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 5,555.97  95.06  4,986.86  123.63  3,892.50  96.50      

2. รายได้อื่น ๆ 253.05 4.33  123.27 3.06  154.55  3.83      

3. ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 35.79 0.61  8 0.20  -                13.33  -                 0.33      

รายได้รวม 5,844.81  100 5,118.13  126.88  4,033.73  100     

 

รายได้จากการขายและให้บริการ  

 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการเท่ากบั 5,555.97 ลา้นบาท 4,985.16 
ลา้นบาท และ 3,892.61 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงในปี 2563 มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายและให้บริการลดลง 1,092.55 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 21.92 เน่ืองจาก
ปริมาณน ้ าตาลลดลงจากผลผลิตท่ีลดลงตามปริมาณออ้ย อีกทั้งรายได้จากการขายไฟฟ้าและปุ๋ ย ลดลงจากปริมาณเช้ือเพลิง และแผนการส่งเสริม รวมถึง
รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากชานออ้ยท่ีเปิดตวัในช่วงตน้ปี แต่ยอดขายไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวเ้น่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การขายสินคา้ไดรั้บผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั ไม่สามารถส่งออกสินคา้ไดต้ามแผนการขายท่ีก าหนดไว ้และผลกระทบจาก
การแขง็ค่าของเงินบาท  
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 1.1 รายได้จากการขายน ้าตาลและกากน ้าตาล 

รายไดจ้ากการขายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาลถือเป็นรายไดห้ลกัของบริษทั โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76  ของรายไดร้วมทั้งหมด  

ตารางแสดงราคาเฉลี่ยและปริมาณของน ้าตาลทรายและกากน ้าตาลท่ีบริษทัจ าหน่าย 

 

  
  

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม  

2561 2562 2563 

 ราคาเฉลี่ยต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน 

น ้าตาลทรายขาวสีร าในประเทศ 17,146 14,296 18,362 
น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิในประเทศ   14,439 17,454 
น ้าตาลทรายดิบในประเทศ   8,646 9,425 

น ้าตาลทรายขาวสีร าต่างประเทศ   8,646   

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิต่างประเทศ   10,077 11,394 
น ้าตาลทรายดิบต่างประเทศ 10,604 9,481 10,586 
กากน ้าตาล 3,751 2,962 3,732 

ปริมาณน ้าตาลที่จ าหน่าย 
31-Dec-61 31-Dec-62 31-Dec-63 

พันตัน พันตัน พันตัน 

น ้าตาลทรายขาวสีร าในประเทศ 38.42  39.43  42.06  

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิในประเทศ   13.57  4.49  

น ้าตาลทรายดิบในประเทศ   30.00  41.79  

น ้าตาลทรายขาวสีร าต่างประเทศ                               -    2.15    

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิต่างประเทศ   18.72  19.12  

น ้าตาลทรายดิบต่างประเทศ 302.47  248.79  138.54  

กากน ้าตาล 133.12  135.95  66.21  

 

1.1.1  รายได้จากการขายน ้าตาล 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายน ้ าตาลลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 784.17 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 21.87 เน่ืองจากปริมาณขายน ้ าตาลลดลง จ านวน 106,666 ตนั แต่ดว้ยราคาขายท่ีปรับตวัสูงขึ้นทั้งใน และต่างประเทศจากปีก่อน  
สูงถึงร้อยละ 28 ส าหรับราคาขายในประเทศ และสูงถึงร้อยละ 13 ส าหรับขายต่างประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อรายไดน้ ้ าตาลลดลงจากปีก่อนไม่มากนัก  
และผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงินบาท  

1.1.2  รายได้จากการขายกากน ้าตาล 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกากน ้ าตาล 247.06 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนั
กบัปี 2562 เท่ากบั 155.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.69 เน่ืองจากปริมาณขายลดลงตามการผลิตน ้ าตาลท่ีลดลง แมว่้าราคาขายต่อหน่วยจะ
เพ่ิมขึ้น 770 บาทต่อตนั 

1.2 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเน่ืองอ่ืน ๆ 

1.2.1  รายได้จากการขายไฟฟ้า 

  รายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นไปตามการเพ่ิมขึ้นและลดลงของปริมาณการขายไฟฟ้า ซ่ึงในปี 2561, 2562 และ 2563  
กลุ่มบริษทั มีปริมาณขายไฟฟ้า 122 ลา้นกิโลวตัต ์105 ลา้นกิโลวตัต ์และ 102 ลา้นกิโลวตัต ์ตามล าดบั โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยในแต่ละปี
เปลี่ยนแปลงนอ้ยมาก ไม่มีผลต่อรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
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1.2.2  รายได้จากการขายปุ๋ย 

  กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการจ าหน่ายปุ๋ ยในลกัษณะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมชาวไร่ออ้ย เพ่ือให้ชาวไร่ออ้ยสามารถ
ปลูกออ้ยเพ่ือมาจ าหน่ายให้กบักลุ่มบริษทัได ้และเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดา้นวตัถุดิบของกลุ่มบริษทั  

 ส าหรับในปี 2561, ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการจ าหน่ายปุ๋ ยเท่ากับ 370.71 ลา้นบาท 375.47 ลา้นบาท 
และ 317.35 ลา้นบาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากแผนการส่งเสริมชาวไร่ เพ่ือให้ได้ผลผลิตออ้ยเพ่ิมขึ้นตามความตอ้งการของบริษทั 
อยา่งไรก็ตาม ปี 2563 ยอดขายลดลงจากปัญหาภยัแลง้ท่ีส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก 

1.2.3  รายได้จากการขายและบริการอ่ืน ๆ 

 รายไดจ้ากการขายและบริการอ่ืน ๆ ส่วนหลกัประกอบดว้ยการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ส่ิงเหลือท่ีไดจ้ากการปลูกออ้ย เช่น กากออ้ย 
และจ าหน่ายวสัดุส่งเสริมเพ่ือการปลูกออ้ยของชาวไร่ เช่น น ้ ามนัดีเซล ส าหรับใชใ้นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ยาปราบศตัรูพืช และรายไดค้่าบริการ 
ตดัออ้ย เป็นตน้  

1.3 รายได้อ่ืน ๆ 

รายได้อ่ืน ๆ ของบริษัทส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561,  2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้อ่ืน ๆ จ านวน 253.05  
ลา้นบาท 123.27 ลา้นบาท และ 154.55 ลา้นบาท ตามล าดับ รายได้อ่ืน ๆ โดยหลกัประกอบด้วย รายได้จากการขายสิทธิจ าหน่ายน ้ าตาล ก าไร 
จากการจ าหน่ายสินทรัพย ์หน้ีสูญไดรั้บคืน และดอกเบ้ียรับ เป็นตน้  

 

 ข. ต้นทุนขายสินค้าและให้บริการ 

1.  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 
 

  

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) 
วตัถุดิบ (ออ้ย) 2,421.77  63.80  2,278.92  61.66  1,543.66  66.15  

ค่าภาชนะหีบห่อ 44.62 1.18  32.89 0.89  28.66  1.23  

ค่าแรงทางตรง 169.91 4.48  138.14 3.74  84.82  3.63  

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 932.96 24.58  916.82 24.80  644.37  27.61  

เงินน าส่งส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย 226.84 5.98  329.37 8.91  32.03  1.37  

 รวมต้นทุนการผลิตน ้าตาลและกากน ้าตาล 3,796.10  100 3,696.14  100 2,333.54  100.00  

 

  

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) 

วตัถุดิบ (ออ้ย) 2,421.77  63.80  2,278.92  61.66  1,543.66  66.15  

ค่าภาชนะหีบห่อ 44.62  1.18  32.89  0.89  28.66  1.23  

ค่าแรงทางตรง 169.91  4.48  138.14  3.74  84.82  3.63  

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 932.96  24.58  916.82  24.80  644.37  27.61  

เงินน าส่งส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย 226.84  5.98  329.37  8.91  32.03  1.37  

 รวมต้นทุนการผลิตน ้าตาลและกากน ้าตาล 3,796.10  100.00  3,696.14  100.00  2,333.54  100.00  

 
โดยตน้ทุนวตัถุดิบส าหรับปี 2561, ปี 2562 และปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 63.80, ร้อยละ 61.66 และร้อยละ 66.15 ตามล าดับ ในปี 2563 

ตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยเพ่ิมขึ้นอยา่งมาก เน่ืองจากราคาออ้ยท่ีปรับขึ้นตามราคาน ้าตาลตลาดโลก 
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2. ธุรกิจเกี่ยวเน่ืองอ่ืน ๆ 

  ตน้ทุนขายของธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีส าคญัประกอบดว้ยตน้ทุนจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และตน้ทุนธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ปุ๋ ย และตน้ทุนการจ าหน่ายอ่ืน ๆ 

  ตน้ทุนหลกัของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไดแ้ก่ กากออ้ยและค่าเส่ือมราคาของอาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 

  ตน้ทุนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ย จะมี 2 ส่วน คือปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรียเ์คมีท่ีซ้ือมาจ าหน่ายต่อและปุ๋ ยอินทรียท่ี์ผลิตขึ้นเอง โดยตน้ทุน
ปุ๋ ยท่ีผลิตขึ้นเองนั้น จะประกอบดว้ย กากหมอ้กรอง ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต รวมทั้งสารเคมีธาตุอาหารพืชท่ีผสม
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพปุ๋ ยอินทรีย ์

  ตน้ทุนการจ าหน่ายอ่ืน ๆ  ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย ตน้ทุนวสัดุการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง พนัธุ์ออ้ย ท่ีซ้ือมาใชใ้นกิจกรรมสนบัสนุน
เกษตรกรชาวไร่ออ้ย รวมถึงน ้ามนัดีเซลท่ีจ าหน่ายให้ชาวไร่ออ้ยใชใ้นเคร่ืองจกัรทางการเกษตร 

 

  งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนการจ าหน่ายไฟฟ้า             
วตัถุดิบ 226.25  40.15  287.90  54.43  154.43  29.20  
ค่าแรงทางตรง 36.83  6.54  30.88  5.84  27.78  5.25  
ค่าใชจ่้ายในการผลิต 300.40  53.31  369.13  69.79  346.68  65.55  
รวมต้นทุนการจ าหน่ายไฟฟ้า 563.48  100.00  687.91  100.00  528.89  100.00  

ต้นทุนการจ าหน่ายปุ๋ย             
วตัถุดิบ 257.09  85.48  200.34  80.52  216.17  86.89  
ค่าแรงทางตรง 10.41  3.46  7.67  3.08  7.36  2.96  
ค่าใชจ่้ายในการผลิต 33.26  11.06  27.12  10.90  25.26  10.15  
สินคา้ท่ีซ้ือมาจ าหน่าย 0.00  0.00  235.14  100.00    100.00  
ตน้ทุนอ่ืน ๆ             
รวมต้นทุนการจ าหน่ายปุ๋ย 300.76  100.00  398.06  160.00  248.79  100.00  

ต้นทุนการจ าหน่ายอ่ืน ๆ     3.96  0.99      
สินคา้ท่ีซ้ือมาจ าหน่าย 390.92  98.84  402.02  100.00  330.65  100.00  
ตน้ทุนอ่ืน ๆ 4.57  1.16      4.07  1.03  
รวมต้นทุนการจ าหน่ายอ่ืน ๆ 395.49  100.00  402.02  101.65  334.72  84.64  

 ค. ก าไรขั้นต้น 

ส าหรับปี 2561 ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 1,047.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 18.85 โดยอตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 
เน่ืองจากการปรับลดของราคาน ้าตาลในตลาดโลกในปี 2561 

ส าหรับปี 2562 ก าไรขั้นตน้เท่ากับ 515.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากับร้อยละ 10.35 โดยอตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 
เน่ืองจากการปรับตัวลดลงของราคาน ้ าตาล ประกอบกับในปีน้ีกลุ่มบริษัทเร่ิมเปิดด าเนินงานระบบ Sugar Refinery หรือระบบการผลิต 
น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิเป็นปีแรก และยงัผลิตไดไ้ม่เต็มก าลงัการผลิต จึงมีค่าใชจ่้ายจากค่าเส่ือมราคาท่ีค่อนขา้งสูง 

ส าหรับปี 2563 ก าไรขั้นตน้เท่ากับ 625.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 16.06โดยอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากการปรับตวัเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ าตาล ประกอบกับในปีน้ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายการควบคุมตน้ทุน และค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด รวมถึง 
การบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อัตราก าไรขั้นต้นตามรายได้แต่ละประเภทของบริษัท 
       (หน่วย: ร้อยละ)  

  
ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 7.59  1.17  9.13  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 42.09  23.18  19.36  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ย 12.79  11.18  16.72  

ธุรกิจขายและบริการอ่ืน ๆ 13.68  6.51   (25.48) 

 

1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 

อตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลมีผลมาจากปัจจยัหลกั 3 ประการคือ 1) ราคาน ้าตาลในตลาดโลก 2) ส่วนต่าง
ของราคาจ าหน่ายน ้าตาลโควตา ค ของบริษทัเมื่อเทียบกบัราคาน ้าตาลเฉลี่ยของโควตา ข และ 3) ปริมาณน ้าตาลท่ีผลิตไดต่้อหน่ึงตนัออ้ย 

 ตน้ทุนการผลิตน ้าตาลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยและตน้ทุนการแปรรูปออ้ยเป็นน ้าตาล โดยตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยจะ
แปรผันไปตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 คือหากราคาน ้ าตาลปรับตัวสูงขึ้ น ต้นทุนวัตถุดิบอ้อยจะปรับตัวสูงขึ้ นตามไปด้วย  
ในขณะเดียวกนัหากราคาน ้ าตาลปรับตวัลดลง ตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยจะปรับตวัลดลงตาม แต่อย่างไรก็ตาม ตน้ทุนการแปรรูปออ้ยเป็นน ้ าตาล ไม่ได้
ปรับตวัตามราคาน ้ าตาลในตลาดโลก ดงันั้น หากราคาน ้ าตาลในตลาดโลกปรับตวัสูงขึ้น ก าไรขั้นตน้ของธุรกิจน ้ าตาลก็จะเพ่ิมขึ้น ในทางกลบักนั 
หากราคาน ้าตาลในตลาดโลกปรับตวัลดลง ก าไรขั้นตน้ของธุรกิจน ้าตาลก็จะลดลง  

  ตามระบบ 70:30 ราคาน ้ าตาลเฉลี่ยของโควตา ข จะถูกใชเ้ป็นตวัแปรในการก าหนดราคาวตัถุดิบออ้ย โดยจะน าราคาน ้ าตาลเฉลี่ยของ
โควตา ข ในการค านวณรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาลส่งออกของประเทศไทยทั้งหมด หลงัจากนั้นจะหกัค่าใชจ่้ายในการแปรรูปออ้ยเป็นน ้าตาล 
แลว้แบ่งส่วนท่ีเหลือให้ชาวไร่ร้อยละ 70 และโรงงานน ้ าตาลร้อยละ 30 โดยส่วนร้อยละ 70 ของชาวไร่ออ้ยจะถูกน าไปเป็นราคาขั้นต ่าของวตัถุดิบ
ออ้ย ซ่ึงจะท าให้ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบทั้งอุตสาหกรรมเท่ากนั แต่เน่ืองจากน ้ าตาลส่งออกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 85 ของน ้ าตาลส่งออกจะ
เป็นน ้ าตาลโควตา ค โดยท่ีเหลือประมาณร้อยละ 15 จะเป็นน ้ าตาลโควตา ข ดงันั้น หากผูจ้  าหน่ายน ้ าตาลรายใดสามารถจ าหน่ายน ้ าตาลโควตา ค  
ได้สูงกว่าราคาน ้ าตาลเฉลี่ยของโควตา ข ก็จะมีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้น แต่ทั้งน้ีส่วนต่างของราคาจ าหน่ายน ้ าตาลโควตา ค เมื่อเทียบกับราคา
น ้าตาลเฉลี่ยของโควตา ข จะไม่สม ่าเสมอตามสถานการณ์และการตดัสินใจจ าหน่ายของผูผ้ลิตในแต่ละคร้ัง 

 เน่ืองจากปริมาณน ้าตาลท่ีผลิตไดต่้อหน่ึงตนัออ้ยไม่เท่ากนัทุกปี ซ่ึงขึ้นอยู่กบัคุณภาพของวตัถุดิบ แต่ตน้ทุนการแปรรูปอ่ืน ๆ  จะ
ไม่แปรผนัตามคุณภาพน ้ าตาล ดงันั้น หากบริษทัสามารถเพ่ิมผลผลิตน ้ าตาลจากออ้ย 1 ตนั ไดเ้พ่ิมขึ้น ก็จะมีรายไดเ้พ่ิมขึ้นและส่งผลให้อตัราก าไร
ขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 

2. ธุรกิจเกี่ยวเน่ืองอ่ืน ๆ 

  อตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน เน่ืองจากธุรกิจมีการด าเนินการทั้งในส่วนท่ีมี
การผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์พ่ือจ าหน่ายเอง และซ้ือปุ๋ ยเคมีมาจ าหน่าย โดยการผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์พ่ือจ าหน่ายจะมีการตั้งราคาจ าหน่ายโดยบวกเพ่ิมจากตน้ทุน
การผลิต (Cost Plus Method) ในขณะท่ีการซ้ือปุ๋ ยเคมีมาจ าหน่ายจะเป็นการซ้ือปุ๋ ยเคมีมาเป็นจ านวนมากในแต่ละคร้ัง และทยอยจ าหน่ายให้กบัชาวไร่ออ้ย  
โดยก าหนดราคาให้เท่ากบัราคาปุ๋ ยเคมีในทอ้งตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ ดงันั้น ในบางช่วงบริษทัอาจจะจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีในราคาต ่ากว่าทุนได ้ท าให้
อตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยไม่แน่นอน แต่อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยนั้นเป็นการด าเนินงานโดยมีวตัถุประสงค์หลกั
เพ่ือช่วยเหลือชาวไร่ท่ีไดรั้บการส่งเสริมให้สามารถเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพให้สูงขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลและกากน ้ าตาล
ของบริษทัมีผลผลิตและคุณภาพท่ีดีขึ้น รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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ง. ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

  
งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าขนส่ง 87.00  27.04 11.26  8.86 2.74  2.15 

ค่าใชจ่้ายในการส่งออก 171.33 53.25 212.14  166.86 81.92  64.43 

ค่าฝากน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 37.87 11.77 44.58  35.06 9.74  7.66 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 25.53 7.94 36.21  28.48 32.74  25.75 

รวม 321.73 100.00 304.19  100.00 127.14  100.00 

 ค่าใชจ่้ายในการขายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการส่งออก โดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อค่าขนส่ง คือ อตัราค่าขนส่งเฉลี่ย
ต่อเท่ียว และปริมาณน ้ าตาลท่ีจ าหน่ายไดใ้นแต่ละปี โดยในปี 2561, 2562 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีปริมาณน ้ าตาลส่งออก เท่ากบั 302.47 พนัตนั 
269.66 พนัตนั และ 157.66 พนัตนั ตามล าดบั 

จ. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

  

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 
ล้านบาท 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 
ล้านบาท 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 

เงินเดือนและค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายพนกังาน 181.62  46.95  176.71  0.68  147.91  0.57  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ/ค่าท่ีปรึกษา 32.55  8.41  39.93  0.15  36.47  0.14  

ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ  18.62  4.81  4.15  0.02  1.32  0.01  

ค่าซ่อมแซม 7.52  1.95  5.65  0.02  4.52  0.02  

วสัดุส านกังานส้ินเปลือง 8.79  2.27  7.25  0.03  4.37  0.02  

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ 23.92  6.18  26.01  0.10  29.38  0.11  

ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 2.92  0.75  0.17  0.00  1.31  0.01  

ค่าใชจ่้ายรับรองและบริจาคสาธารณะกุศล 8.29  2.14  7.54  0.03  4.09  0.02  

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (4.57)  (1.18) 4.88  0.02      

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 11.17  2.89  98.42  0.38      

ส ารองเพื่อการเกษียณอายพุนกังาน 5.13  1.33  19.56  0.08  6.67  0.03  

ค่าธรรมเนียมส่งเสริมออ้ยและน ้าตาล     5.65  0.02  1.31  0.01  

ค่าใชจ่้ายตดัจ่ายอ่ืน 3.30  0.85  3.33  0.01  3.21  0.01  

ค่าไฟฟ้า 2.64  0.68  4.70  0.02  6.39  0.02  

อ่ืน ๆ 84.94  21.96  97.41  0.37  13.05  0.05  

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 386.85  100.00  501.37  100.00  260.01  100.00  
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 ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกั ๆ ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าธรรมเนียม หรือค่าท่ีปรึกษา 

 ส าหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 114.46 ลา้นบาท เน่ืองจากการตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดินและเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
เน่ืองจากการชะลอการจดัตั้งโรงงานน ้าตาลแห่งใหม่ 

 ส าหรับปี 2563 ยอดค่าใชจ่้ายการบริหารลดลงจากปี 2562 จ านวน 241.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (48.14)  เน่ืองจากในปี 2563  
มีการประเมินมูลค่าท่ีดินของกลุ่มบริษทั ส่งผลให้มูลค่าของทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้นท าให้มีการกลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นท่ีเคยมีการตั้ง
เผื่อไวแ้ลว้ และมีการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีในอดีตเคยมีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ เมื่อไดรั้บช าระหน้ีจึงตอ้งกลบัรายการค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญท่ีเคยบนัทึกไว ้ท าให้รายการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีน้ีหายไป อีกทั้งนโยบายของกลุ่มบริษทัในการควบคุม
งบประมาณค่าใชจ่้ายอยา่งเคร่งครัด จึงส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2563 ลดลง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่ากบั 385.99 ลา้นบาท 384.00 
ลา้นบาท และ 331.35 ลา้นบาท ตามล าดบั การลดลงของตน้ทุนทางการเงิน เกิดจากกลุ่มบริษทัมีการช าระเงินกูยื้มระยะสั้นเพ่ิมขึ้น  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษทัมีก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 311.88 ลา้นบาท และขาดทุน 
(478.28) ลา้นบาท ตามล าดบั และปี 2563 มีก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 31.08 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในแต่ละปีของก าไรก่อนภาษี
เงินได ้เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของก าไรขั้นตน้ของแต่ละปี    

ฉ. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ส าหรับในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน 40.21 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จากผลประกอบการ
ท่ีมีก าไรลดลง อนัเน่ืองมาจากก าไรของธุรกิจน ้าตาลซ่ึงตอ้งเสียภาษีลดลง 

 ส าหรับในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน 33.49 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากธุรกิจ
น ้าตาลซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั มีผลขาดทุน จึงไม่เสียภาษี 

 ส าหรับในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน 24.92 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากธุรกิจ
น ้าตาลซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั มีผลขาดทุน จึงไม่เสียภาษี 

ช. ก าไรสุทธ ิ

 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน  217.67 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 
(511.77) ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 6.17 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2562 นั้น ราคาน ้ าตาลทรายในตลาดโลก
ยงัคงปรับลดลงอย่างต่อเน่ืองเฉลี่ย 13-14  เซนต์ต่อปอนด์ รวมถึงกลุ่มบริษทัมีปริมาณน ้ าตาลส่งออกน้อยกว่าปีก่อน และยงัไดรั้บผลกระทบจาก
การแข็งค่าของเงินบาทอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีผลกระทบดา้นตน้ทุนและค่าใช้จ่ายจากการเร่ิมเปิดด าเนินงานระบบ Sugar Refinery หรือระบบ 
การผลิตน ้าตาลทรายขาวบริสทุธ์ิเป็นปีแรก ในปี 2563 ราคาน ้าตาลทรายในตลาดโลกกลบัมาปรับเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองอยูท่ี่ 16-17  เซนตต์่อปอนด์ 
รวมถึงการเพ่ิมมูลค่ารายได้จากการผลิตน ้ าตาลรีไฟน์หรือน ้ าตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ จากการลงทุนระบบ Sugar Refinery ดังกล่าว ในปีก่อน 
และการกลบัรายการตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดินในบริษทัยอ่ย ส่งผลให้บริษทักลบัมามีก าไรในปี 2563 

14.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ก. สินทรัพย์ 

เน่ืองจากธุรกิจน ้ าตาลเป็นธุรกิจท่ีมีการด าเนินงานค่อนขา้งจะแตกต่างจากธุรกิจโดยทัว่ไป และมีลกัษณะเป็นฤดูกาลตามการปลูก
และเก็บเก่ียวออ้ย ซ่ึงจะเร่ิมปลูกในเดือนตุลาคม และเก็บเก่ียวในเดือนพฤศจิกายนของปีถดัไปถึงเดือนเมษายนของปีถดั ๆ  ไป ในขณะท่ีโรงงาน
น ้ าตาลจะรับซ้ือออ้ยและผลิตน ้ าตาลในเฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บเก่ียว ท าให้สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและโรงงานน ้ าตาลอ่ืน ๆ  มีรายการพิเศษท่ีไม่มี
ในธุรกิจอ่ืน รายการพิเศษท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจโรงงานน ้ าตาล คือ ลูกหน้ีชาวไร่ หมายถึง เงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีจ่ายให้ชาวไร่เพ่ือสนบัสนุนการปลูกอ้อย
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเงินเก๊ียว การให้ปุ๋ ย หรือให้บริการจกัรกลเกษตร เมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียวชาวไร่จะน าออ้ยมาส่งให้แก่โรงงานเพ่ือหักเงินจ่ายล่วงหน้า 
โดยชาวไร่จะเร่ิมไดรั้บเงินล่วงหนา้น้ีตั้งแต่เร่ิมเพาะปลูก  
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 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่ากับ 10,276.23 ล้านบาท 9,429.25 ล้านบาท และ 
8,663.23 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 การลดลงของสินทรัพยร์วมในปี 2561, 2562 และ 2563 มาจากผลผลิตท่ีลดลง และกลุ่มบริษทัมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้เงินกูยื้มแก่
ชาวไร่ในบางส่วน จากท่ีเป็นการให้กูยื้มโดยบริษทั เป็นการให้ธนาคารเป็นผูป้ล่อยกู ้และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนั จึงท าให้ลูกหน้ีชาวไร่ 
มียอดคงคา้งลดลงไปอย่างมาก รวมถึงการลดลงของค่าเส่ือมราคาท่ีใชด้ าเนินกิจการ 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพยห์มุนเวียนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่ากบั 2,970.52 ลา้นบาท 2,070.13 ลา้นบาท และ 
1,491.41 ตามล าดบั ซ่ึงสินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีชาวไร่ และสินคา้คงเหลือ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้
เงินกูยื้มแก่ชาวไร่ในบางส่วน จากท่ีเป็นการให้กูยื้มโดยบริษทั เป็นการให้ธนาคารเป็นผูป้ล่อยกู ้และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนั จึงท าให้ลูกหน้ีชาวไร่
มียอดคงคา้งลดลงไปอยา่งมาก  อีกทั้งในปี 2563 ลูกหน้ีการคา้ท่ีลดลง เน่ืองจากในกลุ่มบริษทัมีการช าระหน้ีการคา้ระหว่างกนัตามก าหนดระยะเวลาไดม้ากขึ้น 

ลูกหน้ีการคา้ 

 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้หลกัประกอบดว้ย ลูกหน้ีการคา้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  
การขายไฟฟ้า ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูจ้ดัจ าหน่ายต่างประเทศรายใหญ่และรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีฐานะทางการเงินท่ีดี และบริษทั 
จดัให้มีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของฐานะทางการเงินของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัจึงไม่เคยมีปัญหาเร่ืองหน้ีสูญ  

 ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ยของกลุ่มบริษทัส าหรับ ปี 2561 ถึงปี 2563 มีระยะเวลา 6 วนั ถึง 24 วนั ซ่ึงระยะเวลาการเก็บหน้ีของบริษทั
สอดคลอ้งกบัการให้เทอมเครดิตท่ีบริษทัให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงก าหนดท่ี 3 วนั ถึง 7 วนั ส าหรับลูกคา้น ้ าตาลในประเทศ 3 วนั ถึง 15 วนั ส าหรับลูกคา้น ้ าตาล 
ในต่างประเทศ 30 วนั ส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เน่ืองจากระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยสั้น ท าให้มูลค่าของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัส้ินงวด ขึ้นอยู่
กบัรายไดจ้ากการจ าหน่ายในช่วงใกลว้นัส้ินงวด  

ลูกหน้ีชาวไร่-สุทธิ 

ในการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล กลุ่มบริษทัจะให้การสนับสนุนเงินเก๊ียว เพ่ือส่งเสริมชาวไร่ออ้ย โดยให้เงินล่วงหน้า
เพ่ือให้ชาวไร่ออ้ยสามารถน าเงินส่วนดังกล่าวไปลงทุนส าหรับการปลูกออ้ยได ้โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 ลูกหน้ีชาวไร่ออ้ย-สุทธิ  
มีจ านวน 597.90 ล้านบาท 207.07 ล้านบาท และ 361.23 ล้านบาท ตามล าดับ การลดลงของลูกหน้ีชาวไร่อ้อย-สุทธิ ในปี 2562  กลุ่มบริษัท
เปลี่ยนแปลงวิธีการให้เงินกูยื้มแก่ชาวไร่ในบางส่วน จากท่ีเป็นการให้กูยื้มโดยบริษทั เป็นการให้ธนาคารเป็นผูป้ล่อยกู ้และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็น
ผูค้  ้าประกนั จึงท าให้ลูกหน้ีชาวไร่มียอดคงคา้งลดลงไปอย่างมาก และในปี 2563 การเพ่ิมขึ้นเกิดจากการขยายพ้ืนท่ีปลูกออ้ย และการเบิกเงินเก๊ียว
ของเกษตรกรท าให้ลูกหน้ีเพ่ิมขึ้น 

ลูกหน้ีชาวไร่ของกลุ่มบริษทัสามารถแบ่งตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

  งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละของลูกหนี้
ชาวไร่รวม 

ล้านบาท ร้อยละของลูกหนี้
ชาวไร่รวม 

ล้านบาท ร้อยละของลูกหนี้
ชาวไร่รวม 

ฤดูการผลิต 2564/2565         262.35  57.70  
ฤดูการผลิต 2563/2564     42.31  9.31  67.00  14.74  
ฤดูการผลิต 2562/2563 87.09  12.77  102.92  22.64  5.97  1.31  
ฤดูการผลิต 2561/2562 467.77  68.60  30.30  6.66  5.48  1.21  
ฤดูการผลิต 2560/2561 12.35  1.81  12.60  2.77  9.24  2.03  
ฤดูการผลิต 2559/2560 12.90  1.89  12.80  2.82  10.70  2.35  
ฤดูการผลิต 2558/2559 15.70  2.30  14.47  3.18  14.18  3.12  
ฤดูการผลิต 2557/2558 11.82  1.73  9.97  2.19  10.19  2.24  
ฤดูการผลิตก่อนปี 2557/2558 74.29  10.89  70.85  15.58  69.57  15.30  
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 งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละของลูกหนี้
ชาวไร่รวม 

ล้านบาท ร้อยละของลูกหนี้
ชาวไร่รวม 

ล้านบาท ร้อยละของลูกหนี้
ชาวไร่รวม 

ลูกหนี้ชาวไร่รวม 681.92  100.00  296.22  65.15  454.69  100.00  

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (84.02)  (12.32)  (89.15)  (19.61)  (93.46)  (20.55) 
รวมลูกหนี้ชาวไร่สุทธิ 597.90  87.68  207.07  45.54  361.23  79.45  

กลุ่มบริษทัมีนโยบายการปล่อยสินเช่ือชาวไร่อย่างรัดกุม โดยพิจารณาจากหลายปัจจยัท่ีได้จากประสบการณ์การเก็บหน้ีของ 
กลุ่มบริษทัในอดีต ไดแ้ก่ ความสามารถในการช าระหน้ี ปริมาณพ้ืนท่ีปลูกออ้ยของลูกหน้ี อตัราผลผลิตต่อไร่ รวมถึงการส่งพนักงานของบริษทั 
เขา้ไปตรวจสอบดูแลแปลงของชาวไร่อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าลูกหน้ีจะสามารถส่งออ้ยช าระหน้ีได ้ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ 
เมื่อพิจารณาแลว้ว่าชาวไร่รายนั้นไม่สามารถจ่ายช าระเงินกูย้ืมได ้เช่น คา้งช าระหน้ีงวดฤดูการผลิตก่อนหน้าเป็นเวลา 2 งวดฤดูการผลิต หรือรายไดข้อง
ลูกหน้ีในอนาคตท่ีทางบริษทัประมาณการแสดงว่าชาวไร่รายนั้น มีก าไรไม่เพียงพอกับการช าระหน้ีสินให้หมดภายในระยะเวลา 8 ปี หรือชาวไร่ 
รายดงักล่าวเลิกปลูกออ้ย หรือมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีแสดงว่าชาวไร่รายดงักล่าวไม่สามารถช าระหน้ีไดอ้ยา่งแน่นอน เป็นตน้   

สินคา้คงเหลือ 

  

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม   

2561 2562 2563 

ล้านบาท 
ร้อยละของสินค้า

คงเหลือ 
ล้านบาท 

ร้อยละของสินค้า
คงเหลือ 

ล้านบาท 
ร้อยละของสินค้า

คงเหลือ 

สินคา้ส าเร็จรูป 1,216.83  89.77  763.72  82.80  376.06  62.69  

ผลผลิตพลอยได ้             

สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 36.82  2.72  48.29  5.24  38.41  6.40  

สินคา้คงเหลือ - คลงัพสัดุ 36.76  2.71  32.15  3.49  45.91  7.65  

สินคา้ระหว่างผลิต 14.11  1.04  27.74  3.01  94.50  15.75  

วสัดุโรงงาน 50.44  3.72  50.74  5.50  44.98  7.50  

สินคา้ระหว่างทาง 0.58  0.04          

รวมสินคา้คงเหลือ 1,355.54  100.00  922.37  100.00  599.86  100.00  

หกัค่าเผื่อการลดมูลค่า  (18.04)  (1.33)  (10.41)  (1.13)  (31.41)  (5.24) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธ ิ 1,337.50  98.67  911.96  98.87  568.45  94.76  
 

  

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม   

2561 2562 2563 

ล้านบาท 
ร้อยละของสินค้า

คงเหลือ 
ล้านบาท 

ร้อยละของสินค้า
คงเหลือ 

ล้านบาท 
ร้อยละของสินค้า

คงเหลือ 

สินคา้ส าเร็จรูป 1,216.83  89.77  763.72  82.80  376.06  62.69  

ผลผลิตพลอยได ้             

สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 36.82  2.72  48.29  5.24  38.41  6.40  

สินคา้คงเหลือ - คลงัพสัดุ 36.76  2.71  32.15  3.49  45.91  7.65  

สินคา้ระหว่างผลิต 14.11  1.04  27.74  3.01  94.50  15.75  

วสัดุโรงงาน 50.44  3.72  50.74  5.50  44.98  7.50  
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งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท 
ร้อยละของสินค้า

คงเหลือ 
ล้านบาท 

ร้อยละของสินค้า
คงเหลือ 

ล้านบาท 
ร้อยละของสินค้า

คงเหลือ 

สินคา้ระหว่างทาง 0.58  0.04          

รวมสินคา้คงเหลือ 1,355.54  100.00  922.37  100.00  599.86  100.00  

หกัค่าเผื่อการลดมูลค่า  (18.04)  (1.33)  (10.41)  (1.13)  (31.41)  (5.24) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธ ิ 1,337.50  98.67  911.96  98.87  568.45  94.76  

 
สินค้าส าเร็จรูปส่วนใหญ่ประกอบด้วยน ้ าตาล และส่ิงเหลือท่ีได้จากกระบวนการปลูกอ้อยและผลิตน ้ าตาล คือ กากน ้ าตาล  

กากออ้ย และกากหมอ้กรอง กลุ่มบริษทัจะจ าหน่าย และเก็บไวเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์ตามล าดบั ในส่วนของสินคา้ 
ท่ีซ้ือมาเพ่ือขายประกอบด้วย น ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงมีไวส้ าหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ปุ๋ ยเคมี และยาปราบศตัรูพืช ส าหรับจ าหน่ายให้กบัชาวไร่ 
ในรูปของเงินล่วงหนา้ค่าออ้ย 

ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัมีสินคา้ส าเร็จรูป 763.72 ลา้นบาท ต ่ากว่าปี 2561 เท่ากับ 453.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.24 
เน่ืองจากในปี 2562 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบต ่ากว่าปี 2561 ผลผลิตน ้าตาลท่ีไดจึ้งลดลงตามไปดว้ย  

ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสินคา้ส าเร็จรูป 376.06  ลา้นบาท ต ่ากว่าปี 2562 เท่ากับ 387.66 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.76 
เน่ืองจากในปี 2563 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบต ่ากว่าปี 2562 ผลผลิตน ้าตาลท่ีไดจึ้งลดลงตามไปดว้ย  

 2.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่ากบั 7,305.71 ลา้นบาท 7,359.12 ลา้นบาท และ 7,171.82 
ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษทัโดยส่วนใหญ่ คือ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คิดเป็น ร้อยละ 74.35 ร้อยละ 77.11 และ
ร้อยละ 77.14 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทั้งหมด ตามล าดบั 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงเน่ืองจากการลดลงของค่าเส่ือมราคาท่ีใชด้ าเนินกิจการ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ส าหรับปี 2561, ปี 2562 และปี 2563 ส่วนของผูถ้ือหุ้นเท่ากบั 2,500.51 ลา้นบาท 1,862.93 ลา้นบาท และ 1,855.83 ลา้นบาท ตามล าดบั 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของกลุ่มบริษทัลดลงเป็น 3.67 เท่า ณ ส้ินปี 2563 จาก 4.06 เท่า ณ ส้ินปี 2562 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการแปลง
สภาพหน้ีเป็นทุน และมีการช าระหน้ีระยะสั้นสถาบนัการเงิน 

ข. หนี้สิน 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 จ านวน 7,775.72 ลา้นบาท 7,566.32 ลา้นบาท และ 6,807.40 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยหน้ีสินส่วนใหญ่คือ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูยื้มระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน จ านวน 817.89 ลา้นบาท 839.19 ลา้นบาท 
674.59 ลา้นบาท และตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าวตัถุดิบออ้ย ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นลดลงของเจา้หน้ีค่าวตัถุดิบออ้ยจะขึ้นอยูก่บั
ปริมาณอ้อยท่ีรับซ้ือเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงในช่วงวันใกล้ส้ินงวดของแต่ละงวด โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของอ้อยท่ีพร้อม  
เก็บเก่ียว และตดัมาจ าหน่ายให้กบับริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 2,617.91 ลา้นบาท 2,265.79  
ลา้นบาท และ 758.87 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี ในปี 2563 เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีลดลงมาก เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีความสามารถ 
ในการช าระเงินกูยื้มไดม้ากขึ้น และมีการแปลงสภาพหน้ีเป็นทุนในบางส่วน 
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ค. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่ากับ 2,500.51 ล้านบาท 1,862.93 ล้านบาท และ 1,855.83  
ลา้นบาท ตามล าดบั ส่วนของผูถ้ือหุ้นในปี 2563 ลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อน เน่ืองจากในปีปัจจุบนัมีก าไร (ขาดทุน) สะสม ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 

สภาพคล่อง 
                (หน่วย  : ลา้นบาท)  

รายละเอียด 
ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินด าเนินงาน 853.53  272.75  624.34  

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (120.76) 636.84  587.78  

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (620.92)  (403.39) 93.52  

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 691.74   (371.96)  (661.49) 

กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ  (49.94)  (138.51) 19.81  

กระแสเงินสดท่ีมาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหน้ีสินด าเนินงาน  
และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต ่ากว่าปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีก าไรลดลงจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาน ้ าตาล 
ในตลาดโลกปรับตวัลดลง 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินด าเนินงาน และกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานสูงกว่าปีก่อน เน่ืองจากบริษทักลบัมามีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายน ้ าตาล และราคาน ้ าตาล
ในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงขึ้น 

กระแสเงินสดท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 
ในปี 2563 ได้รับเงินจากการช าระหน้ีจากลูกหน้ีชาวไร่ประมาณ 123 ลา้นบาท และมีการใชเ้งินลงทุนประมาณ 200 ลา้นบาท  

เพื่อลงทุนในเคร่ืองจกัรส าหรับธุรกิจโรงงานน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และโรงงานผลิตบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 661.49  ลา้นบาท โดยเป็นการช าระคืนเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ตามก าหนดการช าระหน้ี 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

  
  

หน่วย 
  

ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)               0.73                0.52                0.64  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)               0.40                0.29                0.40  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย  (วนั)              20.60               28.00               24.04  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย  (วนั)              96.00               91.00               81.55  

ระยะเวลาช าระหน้ี  (วนั)              61.24               66.74               83.39  

Cash Cycle  (วนั)              55.10               51.57               22.20  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลง เน่ืองจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมขึ้น และปี 
2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องดีขึ้น จากการช าระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนด ส าหรับปี 2563 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลง เน่ืองจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้สถาบนัการเงินมีนโยบายช่วยเหลือในการพกัช าระเงินตน้กบักลุ่มบริษทั  

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 อัตราก าไรขั้นต้นและก าไรสุทธิของบริษัทกลับมาเพ่ิมขึ้ นในปี 2563 

เน่ืองจากตน้ทุนต่อหน่วยของน ้าตาลท่ีลดลงจากกระบวนการผลิต และการเพ่ิมขึ้นของราคาน ้าตาลตลาดโลก 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561, 2562 และ 2563 บริษทัมีอตัราการหมุนของสินทรัพย ์เท่ากบั 0.60 เท่า 0.52 เท่า และ 0.45 
เท่า ตามล าดบั ซ่ึงการลดลงของอตัราการหมุนของสินทรัพย์ เกิดจากการท่ีบริษทัมีการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ทั้งขยายก าลงัการผลิต
น ้ าตาล การขยายธุรกิจโรงสีน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และโรงผลิตบรรจุภณัฑ์จากชานออ้ยท าให้มูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น ในขณะท่ีรายไดข้อง
บริษทัไม่เพ่ิมขึ้นมากนกั เน่ืองจากปริมาณออ้ย และราคาน ้าตาลในตลาดโลกลดลง  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น ปี 2561,  ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 3.11 เท่า 4.06 เท่า และ 3.67 เท่า ตามล าดบั อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นปรับลดลงในปี 2563 เน่ืองจากการแปลงสภาพหน้ีเป็นทุนเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่มบริษทั ลดภาระตน้ทุน 
ทางการเงิน 

 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้และภาระผูกพัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการใชห้นังสือรับรองธนาคารเพ่ือการซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

6.20 ลา้นบาท   

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
ราคาน ้าตาลในตลาดโลก 

เน่ืองจากรายได้หลักของบริษัทประมาณร้อยละ 70 ของรายได้รวม เป็นรายได้จากการขายน ้ าตาล ราคาน ้ าตาลในตลาดโลกจึงมี
ผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ความผนัผวนของราคาตลาดโลกขึ้นอยู่กับปริมาณอุปสงค์และอุปทานในตลาด ถึงแม้ว่าราคาน ้ าตาลจะมี
ผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั การค านวณราคาออ้ยซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้ าตาลในอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลไทยนั้น จะเป็นไปตาม
ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ดงันั้น หากราคาน ้ าตาลตลาดโลกต ่าลง ราคาออ้ยก็จะต ่าลงตามไปดว้ย หรือหากราคาน ้ าตาลตลาดโลกสูงขึ้น 
ราคาออ้ยก็จะสูงขึ้นตามไปดว้ย  

ตน้ทุนค่าออ้ย 
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้ าตาลทรายในประเทศไทย ได้ก าหนดระบบจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้ าตาล  

ท่ีอัตราส่วน 70:30 ซ่ึงโรงงานน ้ าตาลจะต้องจ่ายค่าอ้อยให้ชาวไร่ตามราคาท่ีค านวณโดยส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เพ่ือแบ่ง
ผลประโยชน์จากการผลิตน ้าตาลทรายให้ชาวไร่ไดผ้ลประโยชน์ 70 ส่วน จาก 100 ส่วน 

คณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายค านวณค่าออ้ยท่ีโรงงานน ้ าตาลตอ้งจ่ายให้ชาวไร่โดยอา้งอิงจากราคาน ้ าตาลเฉลี่ยท่ีบริษทั ออ้ยและ
น ้าตาลไทย จ ากดั (อนท.) ขายไดจ้ริงจากโควตา ข. ดงันั้น ตน้ทุนวตัถุดิบจึงแปรผนักบัราคาท่ีบริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั สามารถขายได ้และ
หากบริษทัขายน ้ าตาลทรายในตลาดต่างประเทศไดต้ ่ากว่าราคาท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั ขายไดจ้ริง บริษทัตอ้งจ่ายค่าออ้ยในราคาท่ีสูง
เมื่อเทียบกบัยอดขายของบริษทั ส่งผลให้อตัราก าไรของบริษทัลดลง แต่หากบริษทัขายไดร้าคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั 
ขายไดจ้ริง บริษทัก็จะมีผลก าไรและอตัราก าไรเพ่ิมขึ้น 

อย่างไรก็ตาม บริษทัมีการบริหารความเส่ียงดงักล่าวโดยติดตามช่วงเวลารวมถึงราคาขายท่ีบริษทั อ้อยและน ้ าตาลไทย จ ากดั ขายอย่างใกลชิ้ด 
เพ่ือวางแผนการขายและให้แน่ใจว่าราคาท่ีบริษทัขายน ้ าตาลในโควตา ค. นั้น เป็นราคาท่ีเหมาะสมและเนน้ให้ไดร้าคาไม่ต ่ากว่าราคาเฉลี่ยท่ีบริษทั 
ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั ขายได ้
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การจดัหาวตัถุดิบ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณออ้ย อาทิเช่น 

ก. ปริมาณพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกออ้ยท่ีเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจเกิดจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทน
สูงกว่า หรืออาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐผ่านนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชพลงังานทดแทนอ่ืน  ๆ เช่น ส่งเสริมปาล์มน ้ ามันและ
ยางพารา เป็นตน้  

ข. สภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระบบชลประทาน ความสมบูรณ์ของดิน พนัธ์ุออ้ย โรคของออ้ยและปัจจยัอ่ืน ๆ ต่างส่งผลต่อปริมาณ
ออ้ยท่ีจะปลูกไดต้่อไร่ หากปัจจยัต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะท าให้ปริมาณออ้ยต่อไร่ลดลงได ้  

ค. การแย่งออ้ยในพ้ืนท่ี หากโรงงานน ้ าตาลบริเวณใกลเ้คียงเสนอราคารับซ้ือออ้ยจากชาวไร่ท่ีราคาสูงกว่าท่ีบริษทั โรงงานน ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ ากดั (“BSF”) เสนอให้ชาวไร่ออ้ยอาจน าออ้ยไปขายให้แก่โรงงานนั้น ๆ แทน ท าให้ BSF มีจ านวนออ้ยเขา้หีบลดลง   

หากผลผลิตออ้ยซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้ าตาลทรายมีปริมาณท่ีลดลง บริษทัอาจไม่สามารถผลิตน ้ าตาลทรายในปริมาณท่ีเพียงพอ 
ในการจดัจ าหน่ายได ้อีกทั้งหากปริมาณออ้ยไม่เพียงพอต่อก าลงัการผลิต อาจท าให้ตน้ทุนต่อหน่วยในการผลิตของบริษทัสูงขึ้น และท าให้บริษทัมี
ก าไรต่อหน่วยและมีก าไรสุทธิลดลง ตามล าดบั  

การถูกควบคุมจากภาครัฐ 

อุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทรายในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีถูกควบคุมและก ากับดูแลโดยคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย 
ภายใตพ้ระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก ากบัดูแลระบบอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย ตั้งแต่การบริหาร
จดัการในไร่ออ้ย การผลิตในโรงงานน ้ าตาล และการส่งออก รวมถึงการจดัสรรปริมาณการขายน ้ าตาลทรายตามโควตา และราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทราย 
ขายปลีกภายในประเทศ ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้ าตาลในอตัราส่วน 70:30 ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ดังนั้น ในกรณีท่ีนโยบายการปรับราคาขายน ้ าตาลภายในประเทศ หรือหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ หรือนโยบายของ
พระราชบญัญติัดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั และบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมน ้าตาลน้ี อยา่งมีนยัส าคญั  

ในปี 2563 ทางภาครัฐไดม้อบนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย (“สอน.”) เร่งรัดการปรับแกพ้.ร.บ.ออ้ยและ
น ้ าตาล พ.ศ. 2527 ให้แลว้เสร็จ เพ่ือให้สามารถน าน ้ าออ้ยไปผลิตสินคา้ท่ีไม่ใช่น ้ าตาล รองรับการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพจากออ้ยและ
น ้ าตาลทราย ดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม (Innovation Drive Economy) สู่การสร้างผลิตภณัฑ์มูลค่าสูงทั้งพลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ และชีว
เภสัชภณัฑ ์ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและอุตสาหกรรมออ้ย
และน ้ าตาลทรายสู่ความเป็นสากล พร้อมทั้งสั่งการให้ สอน. ศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในภาวะราคาออ้ยและราคาน ้ าตาล 
ในตลาดโลกยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่าท่ีไม่ขดัต่อพนัธกรณีภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO) 

อตัราแลกเปลี่ยน 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการส่งออกน ้ าตาลเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาล
และกากน ้าตาลทั้งหมด ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัและ
รายไดข้องบริษทั 

โครงการในอนาคต 

บริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนในโครงการโรงงานน ้ าตาลแห่งใหม่ เพ่ือเป็นการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการผลิตออ้ย ซ่ึงหาก
โครงการดงักล่าวส าเร็จก็จะช่วยเพ่ิมรายไดใ้ห้กบับริษทัในอนาคต 

ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

          - ไม่มี -  
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การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ด้วยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าว

ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า 

 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

 (2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 (3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล 

การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี.................. ...........................................ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้  

ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท า

รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหล ักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันก ับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล ้ว บริษัทได้

มอบหมายให้........................................ ................ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ

...........................................................ก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
   ช่ือ    ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 
 

1.  ................................................... .................................................  ......................................................... 
 
 

2. .................................................... .................................................     ......................................................... 
  

          ช่ือ    ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 
ผูรั้บมอบอ านาจ ..............................................    .............................................      ......................................................... 
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นายพิทกัษ ์ ชาวสวน 

----------------ลงนาม--------------- 

----------------ลงนาม--------------- 

----------------ลงนาม--------------- 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1. นายศิริชยั สมบตัิศิริ 
ประธานกรรมการบริษทั,
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 67 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 หุ้น) 

 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษทั)  

 
ไม่มคีวามสัมพนัธ ์

 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ ำนวน 1 บริษัท 

ปี 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั/
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ ำนวน 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) 
 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2563:  

สามญัผูถื้อหุ้น                      1/1  คร้ัง                        คณะกรรมการบริษทั            9/9  คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ    4/5  คร้ัง                            
 
 

คุณสมบัติต้องห้ำม: ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไม่มีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปี 
ท่ีผ่านมา 

ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:   -ไม่มี- 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:   -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

2. นางสีนวล ทศัน์พนัธุ์ 
กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 75 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) 

 
ไม่มหุี้นในบริษทั 

 
ไม่มคีวามสัมพนัธ ์

 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:   จ ำนวน 1 บริษัท 

ปี 2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล/ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ ำนวน 1 บริษัท 
ปี 2549 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั /  

กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั เดอะสตีล จ ากดั (มหาชน) 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2563:  

สามญัผูถื้อหุ้น                        0/1  คร้ัง                           คณะกรรมการบริษทั        9/9  คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ       5/5  คร้ัง                           คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2  คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3  คร้ัง 
 

คุณสมบัติต้องห้ำม: ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได้
กระท าโดยทุจริต และไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:  จ ำนวน 1 บริษัท  
ปี 2555 – ปี 2559 
 

 

กรรมการบริษทั 
 

 

บริษทั ไท่ผิง เอทานอล จ ากดั 
 

 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

3. รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา 
กรรมการอิสระ, กรรมการ 
ธรรมาภิบาล และกรรมการ
ตรวจสอบ (ไดรั้บแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบในวนัท่ี 1 
มกราคม 2564) 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 59 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  25 เมษายน 2561 

 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
- กลศาสตร์แม่นย  า มหาวิทยาลยัเกียวโต ประเทศญี่ปุ่ น 
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัคาร์เนก้ีเมลลอน สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรการจดัการทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาซูเซสต ์(MIT) 
สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร “การก ากบัดูแลกิจการส าหรับ
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์าร
มหาชน” รุ่นที ่3/2010 สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงภาครัฐ (PDI)  
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที ่15/2013 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (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 

- สัมมนาหลกัสูตรสาหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot 
Update 

 

ไม่มีหุ้นในบริษทั 

 
 

ไม่มคีวามสัมพนัธ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ ำนวน 1 บริษัท 

ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ 
ธรรมาภิบาล/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ ำนวน 2 บริษัท 
ปี 2557 – ปัจจุบนั 
ปี 2558 – 2563 
 
ปี 2557 – 2558 

กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษาทางเทคโนโลยี 

บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จากดั (มหาชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:   จ ำนวน 2 บริษัท และ 2 สมำคม 
ปี 2553 – ปัจจุบนั 
ปี 2548 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2547 – ปัจจุบนั 
ปี 2545 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กูรูนกัวิชาการ รายการ  
“สมรภูมิไอเดีย” 
ท่ีปรึกษา 
ประธานคณะกรรมการวิชาการ 

บริษทั ไทยเอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 
 
สมาคมวิชาการหุ่นยนตไ์ทย 
ABU Robocon (Thailand) 
 
 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:   -ไม่มี- 
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2563:   
สามญัผูถ้ือหุ้น  1/1  คร้ัง                                            คณะกรรมการบริษทั  9/9 คร้ัง  
คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2  คร้ัง  
คุณสมบัติต้องห้ำม: ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปี 
ท่ีผา่นมา 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

4. นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 51 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  1 พฤษภาคม 
2563 
 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ประกาศนียบตัร ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ไบเบ้ิล คริตจกัร
ความหวงักรุงเทพ 
- Adizes Institute, USA: Symbergetic Diagnosis in Serbia 
2019: Organization Transformation  
- Adizes Institute, USA: Leading Highly Effective Team 
2018: Organization Transformation 
- CEDI BABSON Entrepreneurial Leadership Program 
2013-2016: Innovative Entrepreneur 
- 7 Habits for Highly Effective People in 2007 : Paradigm 
shift to be the most effective person 
- Leadership Greatness in 2007: Planning and empowering 
team at the utmost efficiency  
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

• Director Certification Program (DCP), 226/2016 

 
ไม่มหุี้นในบริษทั 

 
ไม่มคีวามสัมพนัธ ์

 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:   จ ำนวน 1 บริษัท 

ปี 2563 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  ไม่มี 
ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:  จ ำนวน 7 บริษัท 
ปี 2559 - ปัจจุบนั 
ปี 2560 – ปัจจุบนั 
ปี 2561 - ปัจจุบนั 
ปี 2562 – ปัจจุบนั 
ปี 2530 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2560 – ปัจจุบนั 
ปี 2560 – ปัจจุบนั 

 

ผูก่้อตั้ง /ประธากรรมการบริหาร 
ผูก่้อตั้ง /ประธากรรมการบริหาร 
ผูก่้อตั้ง /ประธากรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ผูน้ าดูแลและพฒันาศกัยภาพ
สมาชิกคริสเตียน 
สนบัสนุนการพฒันาชีวิต 
Advocate 

บริษทั เฟิร์ม จ ากดั 
บริษทั ชาร์ป แร็บบิส จ ากดั 
บริษทั ทูมอร์โรว ์สเกลเลอร์ จ ากดั 
บริษทั ท่ีปรึกษาธุรกิจ พรูเดน้ท ์จ ากดั 
มูลนิธิสานสัมพนัธ์ 
 
มูลนิธิพนัธกิจเรือนจ า 
องคก์ร Life Raft 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2563:  

สามญัผูถื้อหุ้น                         1/1  คร้ัง                           คณะกรรมการบริษทั        9/9  คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ       4/4  คร้ัง                        
 

คุณสมบัติต้องห้ำม: ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได้
กระท าโดยทุจริต และไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

5. นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 64 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  1 พฤษภาคม 
2563 
 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

• Director Certification Program (DCP), 151/2014 
• Audit Committee Program (ACP), 37/2014 

 
ไม่มหุี้นในบริษทั 

 
ไม่มคีวามสัมพนัธ ์

 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:   จ ำนวน 1 บริษัท 

ปี 2563 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  ไม่มี 
ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:  จ ำนวน 5 บริษัท 
ปี 2560 - ปัจจุบนั 
 
ปี 2560 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2559 - ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
ปี 2552 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2552 – ปัจจุบนั 
 

อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
และแกไ้ขประมวลรัษฎากร 
อนุกรรมการประสานงานการ
บริหารส านกังานสาขา 
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 
กรรมการ 
กรรมการกฎหมายภาษีและ
กฎระเบียบ 
อนุกรรมการภาษีสรรพากร 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สภาวิชาชีพบญัชี 
 
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาภาษีอากร 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2563:  

สามญัผูถื้อหุ้น                        1/1  คร้ัง                           คณะกรรมการบริษทั        9/9  คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ       4/4  คร้ัง                            
 

คุณสมบัติต้องห้ำม: ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได้
กระท าโดยทุจริต และไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี- 
 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

334 
 

 

ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

6. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั,   
ประธานกรรมการบริหาร, 
ประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 56 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 13 กนัยายน 2531 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
- 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 และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์  
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 
 
 
 
 
 
 

4.0788%  
(33,124,320 หุ้น ) 

(ตนเอง 33,099,000 หุ้น และ 
นางสุรีวรรณ  ตั้งตรงเวชกิจ ภรรยา 

25,320 หุ้น)  
 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563/ 
นบัรวมคู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยู่
กินกนัฉันสามีภรรยา และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น 

ในบริษทั) 

เป็นพี่นางวนัเพญ็  
ปุญญนิรันดร์ นางจิรวรรณ 
พงษพ์ิชิตกุล นางสาวจิตติมา  
ตั้งตรงเวชกิจ  นายสฤษด์ิ  
ตั้งตรงเวชกิจ และนาย 
อดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ ำนวน 10 บริษัท 
ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
ปี 2554 - 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 

ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริษทั/ ประธาน  
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์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 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:    ไม่มี 
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 ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:  จ ำนวน 7 บริษัท 
ปี 2518 – ปัจจุบนั  
ปี 2538 - ปัจจุบนั 
ปี 2537 - ปัจจุบนั 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2555 –ปัจจุบนั 
ปี 2561 –ปัจจุบนั 
ปี 2563 –ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

สมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาลและชีวพลงังานไทย 
บริษทั คา้ผลผลิตน ้ าตาล จ ากดั 
บริษทั สุรีวรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 
บริษทั สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา จ ากดั 
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดดิ้ง จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมย ์กรีน เอ็นเนอร์จี จ ากดั 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2563:  

สามญัผูถื้อหุ้น                               1/1  คร้ัง       คณะกรรมการบริษทั                     9/9  คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   3/4  คร้ัง       คณะกรรมการบริหาร                  14/14 คร้ัง 
 

คุณสมบัติต้องห้ำม: ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ ซ่ึงได้

กระท าโดยทุจริต และไม่มีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับ
บริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:  -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

7. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 
กรรมการบริษทั  

(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 54 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 และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์  
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

4.0560% 
(32,939,000 หุ้น)  

 
 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น 
ในบริษทั) 

 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ และเป็นพี่ของ
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
นางสาวจิตติมา  
ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤษด์ิ  

ตั้งตรงเวชกิจ นายอดิศกัด์ิ  

ตั้งตรงเวชกิจ 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ ำนวน 2 บริษัท 

ปี 2554  – ปัจจุบนั 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:    -ไม่มี-  
ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:  จ ำนวน 3 บริษัท 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2563:  
สามญัผูถื้อหุ้น                1/1 คร้ัง            
คณะกรรมการบริษทั      9/9 คร้ัง 
 

คุณสมบัติต้องห้ำม: ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงได้
กระท าโดยทุจริต และไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

ปี 2547 -  ปัจจุบนั 
ปี 2550  -  ปัจจุบนั 
ปี 2555  -  ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 

บริษทั บ่อทอง สตีล จ ากดั 
คณะบุคคลโรงแรมเปรมสุข 
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:    -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

8. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
และรองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารดา้นจดัหาวตัถุดิบ (ออ้ย)  

(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 53 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 และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์ 
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

4.0499%  
(32,889,000 หุ้น) 

 
  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น 
ในบริษทั) 

 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ และนาง 
วนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ และ
เป็นพี่ของนางสาวจิตตมิา  
ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤษด์ิ  
ตั้งตรงเวชกิจ และนาย 
อดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ ำนวน 8 บริษัท 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2548 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 – ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/  
กรรมการบริหารความเส่ียง/รอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นจดัหา
วตัถุดิบ (ออ้ย) 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์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 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2563:  
สามญัผูถื้อหุ้น                                  1/1  คร้ัง    คณะกรรมการบริษทั                       9/9  คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง     3/4  คร้ัง   คณะกรรมการบริหาร                    14/14 คร้ัง 
 

คุณสมบัติต้องห้ำม: ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงได้
กระท าโดยทุจริต และไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 
 
 
 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: :   -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:  จ ำนวน 1 บริษัท 
ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:   -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

9. น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการ 
ธรรมาภิบาล และรองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นขายน ้าตาล
ในประเทศและสายงานจดัซ้ือ 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 51 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 และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์ 
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

4.0499% 
(32,889,000 หุ้น)  

 
   (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น 
ในบริษทั) 

 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ นางวนัเพญ็ 

ปุญญนิรันดร์ และนาง 

จิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล และ
เป็นพี่ของนายสฤษด์ิ  

ตั้งตรงเวชกิจ และนาย 

อดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ ำนวน 10 บริษัท 

ปี 2538 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
ปี 2554 - 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/ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
ขายน ้าตาลในประเทศและสายงาน
จดัซ้ือ 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการรองผูจ้ดัการ  
สายงานการตลาด 
กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์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 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2563:  
สามญัผูถื้อหุ้น                               1/1  คร้ัง               คณะกรรมการบริษทั                     9/9  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   4/4  คร้ัง               คณะกรรมการบริหาร                   14/14 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  3/3  คร้ัง   คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2 คร้ัง 
 
คุณสมบัติต้องห้ำม: ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงได้
กระท าโดยทุจริต และไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

  ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:  จ ำนวน 2 บริษัท 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
ปี 2561 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย ์

ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:   -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10.  นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
และรองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารดา้นธุรกิจพลงังานและ
การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 49 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 และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์  
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 
- หลกัสูตร Xponential Academy 
- หลกัสูตร Adizes Institute Worldwide 
- หลกัสูตร Digital Edge Fusion รุ่นท่ี 5 
 

4.0499% 
(32,889,000 หุ้น) 

 
    (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น 
ในบริษทั) 

 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ นางวนัเพญ็ 
ปุญญนิรันดร์ นางจิรวรรณ 
พงษพ์ิชิตกุล และนางสาว 
จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ
เป็นพี่ของนายอดิศกัด์ิ  
ตั้งตรงเวชกิจ 

 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ ำนวน 8 บริษัท 

ปี 2547 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2548 - ปัจจุบนั  
 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
ธุรกิจพลงังานและการลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศ 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์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 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2563:  

สามญัผูถื้อหุ้น                                 1/1 คร้ัง   คณะกรรมการบริษทั                     9/9 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง     3/4  คร้ัง    คณะกรรมการบริหาร               14/14  คร้ัง 
 

คุณสมบัติต้องห้ำม: ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไม่มีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปี 
ท่ีผ่านมา 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   -ไม่มี- 

ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:  จ ำนวน 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 ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี- 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

340 
 

ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

11. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการ 
ธรรมาภิบาล และรองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการผลิต 
และมวลชนสัมพนัธ์และส่ือสาร
องคก์ร  
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 47 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 และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์ 
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 
 

4.0499% 
(32,889,000 หุ้น) 

 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น 
ในบริษทั) 

 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ นางวนัเพญ็ 
ปุญญนิรันดร์ นางจิรวรรณ 
พงษพ์ิชิตกุล นางสาว 
จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ ำนวน 10 บริษัท 

ปี 2547 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
ปี 2554 - 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/ 
และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ดา้นการผลิต และมวลชนสัมพนัธ์
และส่ือสารองคก์ร 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์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 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2563:  
สามญัผูถื้อหุ้น                               1/1  คร้ัง               คณะกรรมการบริษทั                     9/9  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   4/4  คร้ัง               คณะกรรมการบริหาร                   14/14 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  3/3  คร้ัง   คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2 คร้ัง 
คุณสมบัติต้องห้ำม: ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:  จ ำนวน 1 บริษัท และ 1 องค์กร 
ปี 2557 - ปัจจุบนั 
ปี 2555 - ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริษทั 

สภาอุตสาหกรรม จงัหวดับุรีรัมย ์
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

12. นายพิทกัษ ์ชาวสวน 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
กลุ่มการเงินและปฏิบตัิการ 
(ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและ
การเงิน: CFO) 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 47 ปี 
 
วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็น CFO  
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 
และส้ินสุดหนา้ท่ี CFO  ณ วนัท่ี 1 
มีนาคม 2564 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan 
(HRP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 
- Financial Model 2 - Feasibility Study 1/63 
- การบญัชีและการวางแผนภาษีท่ีถูกตอ้งส าหรับธุรกิจทัว่ไป 
รุ่นท่ี 2/63 
- ผลประโยชน์ของพนกังานแบบพื้นฐาน รุ่นท่ี 2/63 
- ขอ้ควรระวงัในการจดัท างบการเงิน การปิดบญัชี และการ
น าเสนองบการเงินให้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินก่อนน าส่งงบการเงินในปี 2563 
- ความส าคญัของขอ้มูลทางการเงิน การน าเสนองบการเงิน 
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และตดัสินใจ 
- การตรวจสอบและป้องกนัการทุจริตจากงบการเงิน  
พร้อมกรณีศึกษา 
- Update on taxes and foreign investment issues 
- Related party transaction and impairment issues 
- CFO’s role in strategic financial communications 

0.0004% 
(3,240 หุ้น) 

 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น 
ในบริษทั) 

 

 

ไม่มคีวามสัมพนัธ ์

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ ำนวน 2 บริษัท 
ปี 2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2560 – ปี 2561 
 
ปี 2560 – ปี 2561 

 

ปี 2556 – ปี 2560 

 
ปี 2549 – ปี 2555 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มการเงินและปฏิบตัิการ/ 
ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและ
การเงิน: CFO 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
กลุ่มการเงินและปฏิบตัิการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายปฏิบตัิการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส  
กลุ่มการเงินและปฏิบตัิการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:    จ ำนวน 2 องค์กร 

ปี 2558 – ปัจจุบนั รองประธานสภาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจงัหวดับุรีรัมย ์

ปี 2561 – ปัจจุบนั อนุกรรมการค่าจา้งขั้นต ่า ส านกังานแรงงานจงัหวดับุรีรัมย ์

ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:   -ไม่มี- 
ชัว่โมงอบรมหลกัสูตร 
ดา้นบญัชี: ปี 2563 จ านวน 33 
ชัว่โมง 

คุณสมบัติต้องห้ำม 
ไม่มีประวตัิการกระท า ความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวตัิ
การท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำงกรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

13. นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบญัชี (ผูค้วบคุมดูแล 
การท าบญัชี) 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 35 ปี 
 
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูอ้  านวยการ

สายงานบญัชีและการเงิน (CFO)  
ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 และได้

แต่งตั้งนางสาวขนิษฐา ขนัติโชติ 

ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายบญัชี ซ่ึงเป็น 
ผูม้ีคุณสมบตัิตามท่ีกฎหมายและ

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด เป็น 

ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี แทน 
โดยมีผล ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
- ความเขา้ใจหลกัการพื้นฐานของ TFRS9(Fundamental of 
TFRS9) ส าหรับทั้งกลุ่มสถาบนัการเงินและกลุ่มที่ไม่ใช่
สถาบนัการเงิน  
- Financial Statement Analysis เทคนิคการอา่นและวิเคราะห์
งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตดัสินใจเชิงธุรกิจ   
- การจดัท า Cash Budgeting เพื่อผูบ้ริหารระดบัสูง 
ในการวางแผนและตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหาร 

 

ไม่มหุี้นในบริษทั 

 

ไม่มคีวามสัมพนัธ ์

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ ำนวน 1 บริษัท  
ปี 2561 - ปัจจุบนั 
 
ปี 2560 – 2561 
 
ปี 2557 – 2559 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
บญัชี  (ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี) 
ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีตน้ทุน       

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:    -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:   -ไม่มี- 

คุณสมบัติต้องห้ำม 
ไม่มีประวตัิการกระท า ความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวตัิ
การท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

ชัว่โมงอบรมหลกัสูตรดา้นบญัชี:  
ปี 2563 จ านวน 18 ชัว่โมง 

14. น.ส.พชัรี โคสนาม 
ผูจ้ดัการส านกักรรมการ/
เลขานุการบริษทั/ นกัลงทุน
สัมพนัธ ์
 

สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 34 ปี 
 

-ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
-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  

 

ไม่มหุี้นในบริษทั 

 

 

ไม่มคีวามสัมพนัธ ์

 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ ำนวน 1 บริษัท 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 

 
ปี 2554 – ปี 2557 

ผูจ้ดัการส านกักรรมการ/  
เลขานุการบริษทั/ นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  -ไม่มี- 
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วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  
 12 พฤศจิกายน 2558 
 

- 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. 

คุณสมบัติต้องห้ำม 
ไม่มีประวตัิการกระท า ความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์
ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน: จ ำนวน 1 บริษัท 

ปี 2557 – ปี 2558 เลขานุการ รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

บริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จ ากดั 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี- 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 
 เลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551   
(รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผูถ้ือหุ้น ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจ าปีของบริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบ ภายใน 7 วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 
นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั (หรือคณะกรรมการบริษทั) มอบหมายดงัน้ี 

• ให้ค าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
• ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถ้ือหุ้น 
•  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล และสาธารณชนให้ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
• หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและบริษทั 
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กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
 

รำยช่ือ 
บริษัท บริษัทย่อย 

BRR BSF BRD BEC BPC KBF BPP CSF BSC SEW BRLM 
นายศิริชยั สมบติัศิริ X - - - - - - - - - - 
นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ / - - - - - - - - - - 
ดร.ชิต เหล่าวฒันา / - - - - - - - - - - 
นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล / - - - - - - - - - - 
นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์ / - - - - - - - - - - 
นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ /  //  /// //// X // /// //// X // X // X // X // X // X X X X 
นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ / - - - - /  //  - - - - - 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล /  // ////  /  // /  //  ///  / / /  // /  /  / - - 
น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ /  // //// /  // //// / / / / / / / / / 
นายสฤษด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ /  // //// /  //  /  // /  //  /// /  //  /// / /  //  /// / / - - 

นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ /  // //// /  // //// / /  // /  // / /  // / / / / 
นายพิทกัษ ์ชาวสวน //// - - - - - - - - - - 

 หมำยเหต:ุ X = ประธำนกรรมกำรบริษัท  / = กรรมกำรบริษัท    // = กรรมกำรบริหำร        /// = ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำร        //// = ผู้บริหำร 

รำยช่ือกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
 บริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ บริษัท โรงงำนน ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (“BSF”) ซ่ึงมีรายไดร้วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 

คณะกรรมกำรบริษัท BSF  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริษทั  
2. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริษทั 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั  
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ผู้บริหำร BSF 
               ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้ริหารของบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั มีจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย   

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายในประเทศ 
4. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการผูจ้ดัการ สายงานจดัหาวตัถุดิบ พิจารณาสินเช่ือและติดตามหน้ีสิน 
5. นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
6. นายนพอนนัต ์ พูลทรัพย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
7. นางสาวปวีณา สุขกิจ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายต่างประเทศ 

 
โดยรายละเอียดกรรมการบริษทัและกรรมการบริหารของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัไดแ้สดงไวแ้ลว้ในตารางรายละเอียดกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  
และเลขานุการบริษทัของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ขา้งตน้ และส าหรับรายละเอียดผูบ้ริหารล าดบัท่ี 1,2,3 และ 4 มรีายละเอียดอยูใ่นตารางรายละเอียดกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  
ผูม้ีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) เช่นกนั ส่วนรายละเอียดผูบ้ริหารล าดบัท่ี  5, 6 และ 7 มขีอ้มูลตามตารางดา้นล่าง 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
สัญชำติ/ อำยุ/ 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท BRR (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

กรรมกำรบริษัท/ ผู้บริหำร/  
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ล าดบั 5 
นายยรรยง   กิตติธชัพงศพ์ร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 69 ปี 
 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาเคมี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management 
Plan (HRP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

0.0098%  (80,040 หุ้น) 
(ตนเอง 62,040 หุ้น และ 
นางขนิษฐา  กิตติธชัพงศพ์ร 
ภรรยา 18,000 หุ้น) 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2563 นบัรวมคู่สมรส หรือ
บุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉันสามี

ภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษทั) 

 
ไม่มคีวามสัมพนัธ ์

  
 
 

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ ำนวน 1 บริษัท 

ปี 2554 – ปัจจุบนั 
ปี 2552 – ปี 2553 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 

บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั  
 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:   -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:   -ไม่มี- 
 

ล าดบั 6 
นายนพอนนัต ์ พูลทรัพย ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานผลิต 
 

สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ: 55 ปี 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

 
0.0037%  (30,600 หุ้น) 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2563  คู่สมรส หรือบุคคลท่ี
อยูกิ่นกนัฉันสามีภรรยา และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มีหุ้นในบริษทั) 

 
ไม่มคีวามสัมพนัธ ์

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ ำนวน 1 บริษัท 
ปี 2540 – ปัจจุบนั 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:   -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:   -ไม่มี- 

ล าดบั 7 
นางสาวปวีณา สุขกิจ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานขายต่างประเทศ 
 
สัญชาต:ิ ไทย 
อาย:ุ 52 ปี 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสเตรเยอร์  
รัฐวอชิงตนั ดีซี สหรัฐอเมริกา 
 

 
ไม่มหุี้นในบริษทั 

 

 
ไม่มคีวามสัมพนัธ ์

ต ำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ ำนวน 1 บริษัท 
ปี 2563 - ปัจจุบนั 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  
สายงานขายต่างประเทศ 

บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   -ไม่มี- 

ต ำแหน่งในบริษัทจ ำกัด/หน่วยงำนอ่ืน:   จ ำนวน 1 บริษัท 
ปี 2558 – 2563               ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย                                บริษทั ซีซาร์นิโคว (ประเทศไทย) จ ากดั 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขัน/ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:   -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 1 (ส่วนท่ี 2): หนา้ 347 ของจ านวน 2 หนา้  
รายละเอียดการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปี 2563 

ช่ือ ต าแหน่ง จ านวน 
หุ้นสามัญ    

 ณ 30 ธันวาคม 2562 

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2563 
จ านวน (หุ้น) 

จ านวน 
หุ้นสามัญ    

 ณ 30 ธันวาคม 2563 

ร้อยละของ 
จ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธ ิ
ออกเสียง 

หมายเหตุ 

ซ้ือ ขาย รับโอน โอนออก 

1. นายศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

405,000 - - - - 405,000 0.0499 
 

2. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ/  
เป็นผูบ้ริหาร)  

              33,124,320 
*(นบัรวมหุ้นของ 

นางสุรีวรรณ ตั้งตรง 
เวชกิจ ภรรยา จ านวน 

25,320 หุ้น แลว้) 

- - - - 33,124,320 
*(นบัรวมหุ้นของ 

นางสุรีวรรณ ตั้งตรง 
เวชกิจ ภรรยา จ านวน 

25,320 หุ้น แลว้) 

4.0788 **ณ วนัท่ี 13 มกราคม 
2564 ไดซ้ื้อหุ้นจ านวน
100,000 หุ้น ซ่ึงได้
จดัท ารายงาน 
การเปลี่ยนแปลง 
การถือหลกัทรัพยแ์ละ
น าส่งก.ล.ต. แลว้  

3. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั (เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย) 32,939,000 - - - - 32,939,000 4.0560 
 

4. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเส่ียง (เป็นผูบ้ริหาร) 

32,889,000 - - - - 32,889,000 4.0499   
  

5. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร,  
กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการ 
ธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (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, กรรมการธรรมาภิบาล 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(เป็นผูบ้ริหาร) 

32,889,000 - - - - 32,889,000 4.0499  
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ช่ือ ต าแหน่ง จ านวน 

หุ้นสามัญ    
 ณ 30 ธันวาคม 2562 

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2563 
จ านวน (หุ้น) 

จ านวน 
หุ้นสามัญ    

 ณ 30 ธันวาคม 2563 

ร้อยละของ 
จ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธ ิ
ออกเสียง 

หมายเหตุ 

ซ้ือ ขาย รับโอน โอนออก 
9. นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน

กรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- - - - - - - ไม่ไดถ้ือหุ้นใน BRR 

10. รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา   กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล - - - - - - - ไม่ไดถ้ือหุ้นใน BRR 

11. นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - - - - - - - ไม่ไดถ้ือหุ้นใน BRR 

12. นางพรทิพย ์สุขทพัภ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - - - - - - - ไม่ไดถ้ือหุ้นใน BRR 

13. นายพิทกัษ ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ  
กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ (CFO) 

3,240 - - - - 3,240 0.0004 
 

หมายเหตุ :  - *จ านวนหุ้นสามญันบัรวมผูท่ี้มีหนา้ท่ีรายงานการถือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารตามมาตรา 59 แลว้ ไดแ้ก่ คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามภีรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
   - **กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารล าดบัท่ี 2 ซ้ือหุ้นของ BRR เพ่ิมเติม เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2564 ซ่ึงไดจ้ดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละน าส่งก.ล.ต. แลว้  
                   - รายนามผูบ้ริหารขา้งตน้เป็นไปตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.23/2551 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
 รายชื่อกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย นับเฉพาะบริษัทย่อยท่ีมีนัยส าคัญ โดยมีรายได้รวมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้ ร วม
ต าม งบ ก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด ไดแ้ก่บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (BSF) ซ่ึงทางบริษัทได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั ไวใ้นเอกสารแนบ 1 แลว้ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ-สกุล     :   นางสาวณัฐชยา ย ัง่ยืนรัตน์ 

อายุ     :    43 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีบริหาร มหาวิทยาลยับูรพา 
    ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี สถาบนัราชภฎัเพชรบุรี 

การอบรม     :   Anti-Corruption Working Paper  รุ่นท่ี 1/2562 
          Corruption Risk & Control: Technical Update 
          Audit Manager Tools and Techniques 
          COSO ERM 2017 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
          71 Checklists Version 4.0 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
          Cyber Security ความเส่ียงท่ีมองขา้มไม่ได ้สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง) 

  ระยะเวลา  ต าแหน่ง   องค์กร / ประเภทการด าเนินธุรกิจ 
2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) / Holding Company 
2558 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เจา้พระยาประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)/ ประกนัวินาศภยั 
2555 – 2558    ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั สินทรัพยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)/ ประกนัวินาศภยั 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่ม ี- 
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เอกสารแนบ 5 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 2563 โดยงบการเงินดังกล่าว 
ได้จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมซ่ึงถือปฏิบติัมาอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งการจดัท างบการเงินดงักล่าวไดใ้ช้
ดุลยพินิจและประมาณการอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผูส้อบบัญชีได้สอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบัญชีแล้วว่ามีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน อีกทั้งได้จดัท าให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 หรือ Thai Financial Reporting Standards : TFRS 9 ซ่ึงบังคับใช ้
เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตลอดจนไดเ้ปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างโปร่งใส 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนให้บริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนการพฒันาและส่งเสริมองค์ความรู้ดา้นธรรมาภิบาล
แก่คณะกรรมการบริษทัอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ขอ้มูลทางการเงินมีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ท าหน้าท่ีสอบทาน
คุณภาพและก ากับดูแลงบการเงิน ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการระหว่างกัน รวมทั้งสอบทานและประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพน่าพอใจ  
และสามารถสร้างความเช่ือมั่นได้ว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
มีความถูกตอ้ง เพียงพอ เช่ือถือได ้และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป รวมทั้งถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

                   ----------ลงนาม ----------   ----------ลงนาม ---------- 
_________________________    _________________________ 

           (นายศิริชยั  สมบติัศิริ)               (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ) 
           ประธานกรรมการบริษทั                                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษทั ให้มีบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบในการสอบทาน
รายงาน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายศิริชยั สมบติัศิริ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิเชฐ ตนัติวานิช  กรรมการตรวจสอบ (ลาออกจากต าแหน่ง เมื่อวนัท่ี 31 ม.ีค. 2563) 
4. นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล  กรรมการตรวจสอบ (ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 พ.ค. 2563) 
5. นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์  กรรมการตรวจสอบ (ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 พ.ค. 2563) 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ หน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบัญชีจ านวน 5 คร้ัง  
ซ่ึงรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล จ านวนคร้ัง 

 นายศิริชยั  สมบติัศิริ 4/5 
 นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ 5/5 
 นายวิเชฐ  ตนัติวานิช 1/5 
 นางวีชชัชฎา  ยงสุวรรณกุล 4/5 
 นางพรทิพย ์ สุขทพัภ์ 4/5 

 

หมายเหต ุ: นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ, นายศิริชยั สมบติัศิริ, นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล และนางพรทิพย ์สุขทพัภ์ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอ สามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติังานอย่างมีอิสระ และไม่มีขอ้จ ากัดในการได้รับ
ขอ้มูล คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษทัมีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัไดแ้ก่ การปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีความโปร่งใส ยติุธรรม เช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอ านาจ อนัน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดไม่เพียงแต่
ส าหรับผูถ้ือหุ้น แต่ยงัรวมถึงพนกังานและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการพิจารณาพร้อมให้ความเห็นเร่ืองส าคญัดงัต่อไปน้ี 

• สอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ าปี การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน และรายการบญัชีกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ประจ าปี 2563 ซ่ึงไดผ้่านการสอบทานและตรวจสอบขอ้มูลโดยผูส้อบ
บญัชี ซ่ึงไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งถูกตอ้ง มีความเหมาะสมเพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

• สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูส้อบบญัชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง
พิจารณาข้อสังเกตท่ีตรวจพบ และรายงานการตรวจสอบ สร้างความเช่ือมั่นได้ว่าบริษัทสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ใน 
การด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายบริษทั ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
อนุมติัแผนการตรวจสอบ กฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 
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• สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย ไม่พบประเด็นใดท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีแสดงว่าบริษทัมีการปฏิบติั
ท่ีขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• สอบทานความเหมาะสมผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี รวมทั้งขอบเขตการตรวจสอบ คดัเลือกและเสนอช่ือผูส้อบ
บญัชีต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอต่อผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั จากผลการพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเช่ียวชาญ
ในวิชาชีพสอบบญัชี ผลการปฏิบติังานและค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแนะให้แต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 

• สอบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้แน่ใจว่า
รายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์  
และเห็นว่ารายการท่ีเกิดขึ้นเป็นรายการปกติทางธุรกิจ หรือเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินไวอ้ยา่งถูกต้องและครบถว้น ตามขอ้ก าหนด
และแนวทางปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

• สอบทานการก ากบัดูแลกิจการ  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและให้ความส าคญัในการบริหารงานตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการให้สอดคลอ้งกบั
แนวปฏิบติัท่ีดี ตลอดจนไดส้อบทานให้บริษทัมีการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

• สอบทานการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานเกณฑ์ประเมินความเส่ียงระดับองค์กรตามแนว  COSO-ERM จากส านัก
บริหารความเส่ียง เพ่ือใชใ้นการประเมินปัจจยัเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัต่าง ๆ ไวภ้ายใตห้วัขอ้ปัจจยัเส่ียงในรายงานประจ าปี 2563 

•  สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแส และการรับขอ้ร้องเรียน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยได้มีช่องทาง 
การร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย หรือกรณีพบพฤติกรรมท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืน หรือการไม่
ปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน
รับขอ้ร้องเรียนดา้นการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

  ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
   1 ทางไปรษณีย ์: ประธานกรรมการธรรมาภิบาล อาคารพญาไทพลาซ่า 
    เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

            หรือ   ส านกัตรวจสอบภายใน อาคารพญาไทพลาซ่า 
    เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
   2 กล่องรับความคิดเห็น  

• สอบทานนโยบายและการควบคุมภายในของกระบวนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบทานเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีแนวทางสามารถป้องกนัการคอร์รัปชันสอดคลอ้งตามท่ี
ส านกัตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบและประเมินไวใ้นแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-----------ลงนาม----------- 

      ……………………………………… 
(นายศิริชยั สมบติัศิริ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 7 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน ท่านผูถ้ือหุ้น บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและ
กลุ่มธุรกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์และประสบความส าเร็จ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายและได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจเป็นอยา่งดี โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ได้แก่ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และ
กรรมการบริหารความเส่ียงอีก 4 ท่าน คือ นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดม้ีการประชุมทุกไตรมาส ซ่ึงรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวนคร้ัง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 3/4 
2. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล 3/4 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 4/4 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 3/4 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 4/4 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงตลอดจนกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครอบคลุม
การปฏิบติังานหลกัท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ และรายงานแผนการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ 
เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าจะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยู่และธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีก าลงัจะเกิดขึ้น โดยมีวาระ
ส าคญัในการประชุมประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

1. แผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี 2563 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดก้ าหนดให้มี Risk Appetite ในแต่ละ Business unit (BU) ส าหรับการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้น 

รายละเอียด ดงัน้ี 
• BSF แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพการผลิต: % Pol Extraction, ปริมาณออ้ยเขา้หีบ, ความช้ืนกากออ้ย, การสูญเสียน ้ าตาลในส่วนต่าง ๆ,  
ค่า pH ของน ้าออ้ยชุดแรก, WCV/WCR, Total Loss, Boiling House Recovery และ Total Machine Time Loss 

2. การบริหารจดัการ Final Molasses: อุณหภูมิของถงั Molasses และ Stock Molasses 
3. การปนเป้ือนอนัเกิดจากกระบวนการผลิต: ค่า Conductivity ในน ้ าดิบ, ปริมาณน ้ าตาลท่ีปนเป้ือนในน ้ า Condensate  

ท่ีส่งโรงไฟฟ้า 

• โรงไฟฟ้า (BEC, BPC และ BPP): การจ่ายไอดี (Live Steam) และไอเสีย (Exhaust Steam) ให้กับโรงงานน ้ าตาล, ความช้ืนของ
กากออ้ย และการขายไฟให้ PEA 

• KBF: ยอดขายปุ๋ ยตลาดนอก, ก าไรท่ีได้รับ (จากความผนัผวนของราคาแม่ปุ๋ ย), ประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ ย และความสูญเสีย 
จากการผลิต 

• BRD: % ออ้ยสด, % ขยะกาบใบรวมดินทรายเทียบออ้ย, คุณภาพความหวานของออ้ย (C.C.S.), ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสมเทียบ
แผนงาน, % ปริมาณออ้ยเขา้หีบเทียบแผนงาน และ % ออ้ยเขา้หีบเทียบ % เก็บหน้ี (สะสม)  

• BRR: จ านวนเร่ืองร้องเรียนคุณภาพของน ้ าตาล, ความผนัผวนของค่าเงิน (อัตราแลกเปลี่ยน), ความผนัผวนของราคาน ้ าตาล
ตลาดโลก, สต๊อกน ้าตาล และการขาดสภาพคล่องเน่ืองจากกระแสเงินสดไม่เป็นไปตามแผน 
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โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งจดัท าแผนบริหารความเส่ียงเพ่ิมเติม (Action Plan) อย่างเร่งด่วน หาก KRIs ไม่เป็นไปตาม Risk Appetite 
ท่ีก าหนด พร้อมทั้งรายงานให้ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบอย่างใกลชิ้ด 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
กรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของแต่ละ Business Unit ของบริษทัในเครือ เพ่ือท าหน้าท่ีในการก าหนด

นโยบาย, เสนอแนะ และผลกัดนัการบริหารความเส่ียง เพื่อให้การด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. การติดตามก ากับดูแลแผนการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมอบหมายให้ส านักบริหารความเส่ียงติดตามแผนการจัดการบริหารความเส่ี ยง และให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งระบุมาตรการจดัการเพ่ิมเติมหรือแผนงานเพ่ิมเติม (Action Plan) กรณี KRIs ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตาม Risk Appetite  
ท่ีก าหนดไว ้พร้อมก าหนดให้รายงานสถานะความเส่ียงทั้งในส่วนของ KRIs ในหน้าหีบ และ KRIs ในระดบัองค์กรอย่างใกลชิ้ด เพื่อให้สามารถ
บริหารจดัการความเส่ียงไดท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

4. คณะท างานบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงส่งผลให้บริษทัไม่สามารถด าเนินงานในลกัษณะเดิมตามภาวะปกติได้นั้น บริษทัได้
จดัตั้ งคณะท างานบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานกลุ่มธุรกิจท่ีส าคัญได้อย่างต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพแมเ้กิดสภาวะวิกฤต โดยมีองคป์ระกอบ และบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 1. ผูป้ระกาศใชแ้ผน BCP (Authorized BCP Activator) ท าหนา้ท่ีพิจารณาสถานการณ์ ตดัสินใจและออกค าสั่งประกาศใช/้ยกเลิกแผน BCP  

 2. คณะผูบ้ริหารวิกฤตการณ์ (Crisis Management Team: CMT) ท าหน้าท่ีเป็นคณะบริหารจดัการเหตุฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต หรือภัยพิบัติ  
โดยมีหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ จนกว่าภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉินจะผ่านพน้ไป ประสานงานกับผูบ้ริหารส่วนงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้ปฏิบติัตามขั้นตอนของแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ หรือแนวทางท่ีบริษทัประกาศขณะเกิดเหตุ นอกจากน้ี ยงัพิจารณาและอนุมติัออก
ประกาศค าสั่งเพ่ิมเติมของบริษทั (เฉพาะกิจ) เพ่ือใชใ้นกรณีฉุกเฉิน 

 3. ผูท้  าหน้าท่ีส่ือสารองค์กรในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายประชาสัมพนัธ์สถานการณ์ไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ดา้นต่าง ๆ โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการให้ข่าวตอ้งได้รับอนุมติัจากคณะผูบ้ริหารวิกฤตการณ์ (CMT) หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายอ านาจจากคณะผูบ้ริหาร
วิกฤตการณ์ก่อน โดยการส่ือสารจะครอบคลุมทั้งภายในและภายในนอกองค์กร โดยภายในองค์กร เป็นการส่ือสารสถานการณ์ให้กบัพนักงานภายใน
บริษทัและบริษทัในเครือ และภายนอกองค์กร เป็นการส่ือสารสถานการณ์ให้กับผูม้ีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษทัและบริษทัในเครือ อาทิ 
ลูกคา้, Vendor/ Supplier และชาวไร่ 

 4. คณะท างานระงบัเหตุ (Incident Response Team: IRT) ท าหน้าท่ีระงบัเหตุเบ้ืองต้น ควบคุมและประสานงานในการช่วยเหลือในด้านต่าง  ๆ 
และให้ทิศทางการท างานและความตอ้งการของทีมงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และควบคุมการท างานให้สามารถด าเนินงานส าเร็จตามแผนงานท่ีวางไว ้  

 5. คณะกอบกู้กระบวนการ (Recovery Team) ท าหน้าท่ีกู้กระบวนการทางธุรกิจท่ีส าคัญ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง  
หรือสามารถกลบัมาด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ประกอบดว้ย ทีมกูก้ระบวนการธุรกิจของฝ่ายธุรกิจและฝ่ายสนบัสนุนต่าง ๆ (Business 
Continuity Team: BC Team) และทีมกูค้ืนทางดา้น IT (IT Disaster Recovery Team: IT DR Team) 

จากขา้งตน้ผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษทั รวมถึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูก้  ากบัดูแล เพ่ือให้แนวทางการพฒันา
ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความเส่ียงองค์กรมีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษทัและ
บริษทัในเครือ และเกิดความมัน่ใจในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงคาดว่า กิจกรรมบริหารความเส่ียงท่ีไดพ้ฒันาอย่างต่อเน่ืองจะ
น าพาให้บริษทัและบริษทัในเครือสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินตามแผนธุรกิจท่ีก าหนดไว ้นับเป็นการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งมูลค่าของ
องคก์ร เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทัและบริษทัในเครือต่อไป 

          ------------ลงนาม------------ 
……………………………………… 

 (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ) 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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เอกสารแนบ 8 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผูถ้ือหุ้น 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง ซ่ึงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล จ านวนคร้ัง 

1. นางสีนวล         ทศัน์พนัธ์ุ             ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 
3. นายอดิศกัด์ิ       ตั้งตรงเวชกิจ        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ตามท่ี
ก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2563 ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนดงัน้ี  

ด้านการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการพิจารณาและสรรหากรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้
จากต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติั การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การท างาน 
ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์กวา้งไกล รวมทั้ งมีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเพียงพอ ตลอดจนไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ/หรือกฎเกณฑ ์
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และส าหรับกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
และหลกัเกณฑค์วามเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัและนิยามกรรมการอิสระของบริษทั รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด 

โดยในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษทัยงัไดใ้ช้ตาราง Board Skill Matrix เป็นขอ้มูลประกอบเพ่ือก าหนดคุณสมบติัของกรรมการบริษทั
ท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้ ความช านาญท่ีจ าเป็นและท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัสามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เป็นระยะเวลา  
3 เดือน ซ่ึงในปี 2563 ไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยไดแ้จง้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและ 
ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นรับทราบก่อนการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ นอกจากนั้น  
ยงัไดด้ าเนินงานและปฏิบติัหนา้ท่ีดงัน้ี 

• ทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ ์รูปแบบ และกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทั และการคดัเลือกกรรมการชุดยอ่ย  

• ทบทวนขอ้มูลในตาราง Board Skill Matrix เพ่ือปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัตามประสบการณ์และการอบรมของกรรมการบริษัท 
แต่ละบุคคล 

• ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัให้มีความเหมาะสมกบับริษทั  

• ก าหนดแผนการอบรมของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 เพื่อสนบัสนุนประสิทธิภาพในการท างานของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

• ทบทวนรูปแบบและรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ  
ตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ 

ทั้งน้ี ได้เปิดเผยการเขา้ร่วมอบรม และผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ปี 2563 แลว้ 
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ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์และรูปแบบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน  
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
ของบริษัท และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม/ธุรกิจเดียวกันและท่ีมี ขนาดใกล้เคียงกัน  
โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเพียงพอท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีบริษทัก าหนด และรักษาบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษทั โดยสอดคลอ้งกับผลประกอบการของบริษทั และผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นเป็นส าคญั และได้น าเสนอเร่ือง
ดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัตามล าดบั  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองดว้ยบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้เสนอให้ปรับปรุงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563  
เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (จาก 8,000,000 บาท) ซ่ึงปรับลดบ าเหน็จ (บาท/ปี) ลงร้อยละ 20 และงดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเท่านั้น)  

ทั้งน้ี ได้ก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดิม ส าหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและบ าเหน็จ (ต่อปี) ส่วนคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุม นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินน้ี ไม่มี
การจ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืน รวมทั้งสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

นอกจากน้ียงัไดพิ้จารณาทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี และประเมินผลการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมทั้งปฏิบติัหน้าท่ี
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้กระบวนการสรรหาบุคคลและก าหนด
ค่าตอบแทนมีความโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งน้ี ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการ 
ชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2563 แลว้ 

 

 

             --------------ลงนาม --------------                                         
………………………………………..……..………… 

                          (นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ) 

      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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เอกสารแนบ 9 

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

เรียน ท่านผูถ้ือหุ้น 

ในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง ซ่ึงรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล จ านวนคร้ัง 

1. นางสีนวล         ทศัน์พนัธ์ุ             ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 2/2 
2. รศ.ดร.ชิต          เหล่าวฒันา          กรรมการธรรมาภิบาล 2/2 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ        กรรมการธรรมาภิบาล 2/2 
4. นายอดิศกัด์ิ       ตั้งตรงเวชกิจ        กรรมการธรรมาภิบาล 2/2 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ และพนักงานให้เป็นไป
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน เพ่ือให้องค์กรมีการบริหารจดัการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้
และมีความเป็นธรรมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อนัจะเป็นรากฐานในการเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในปี 2563 ดงัน้ี 

• ทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา ค่านิยมองค์กร และกลยทุธ์ (เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ) เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนของกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์  

• ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ก่อนน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงในปี 2563 ไดเ้สนอดงัน้ี 

- การด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบควรเป็นคนละบุคคลกัน ทั้ งน้ี  
เพื่อการถ่วงดุลและการตรวจสอบ  

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลควรมีบทบาทหน้าท่ีในการพิจารณา ติดตาม ประเมิน และทบทวนผลการด าเนินงาน 
ให้ครอบคลุมการด าเนินกิจการอย่างย ั่งยืน  ซ่ึงประกอบด้วยด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(Environmental, Social and Governance : ESG) เพราะมีความเช่ือมโยงและสามารถสะทอ้นไดว่้าธุรกิจมีการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส ค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งจดัการความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
มีศกัยภาพในการแข่งขนั และสามารถสร้างผลตอบแทนไดใ้นระยะยาว 

• ทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

• ก ากบัดูแลและสนบัสนุนให้บริษทัและบุคลากรในองคก์รปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส่งผลให้บริษทัไดรั้บผลประเมิน
ระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยมีระดบัคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 94 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษทัจดทะเบียนโดยรวม
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในระดบัร้อยละ 83 จากโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน
ประจ าปี 2563 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• วิเคราะห์ผลประเมินและขอ้เสนอแนะของโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2563 ซ่ึงจดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รวมทั้งรับทราบผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในด้านการก ากับดูแล
กิจการ ปี 2562 เพ่ือปรับปรุงและด าเนินงานในดา้นดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

• ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้บริษทัและบุคลากรในองค์กรปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน โดยให้เป็นส่วนหน่ึงในวฒันธรรม
องค์กร พร้อมทั้งได้ขอให้ผูต้รวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน กระบวนการท างาน และนโยบายต่าง ๆ ท่ีส าคัญ  
เพ่ือการต่อตา้นคอร์รัปชนัในองคก์ร ตามท่ีบริษทัไดแ้สดงเจตนารมณ์และไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนั
ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Corrective Action Against Corruption (CAC)) ซ่ึงได้เปิดเผยรายละเอียดในส่วนท่ี 2 
ขอ้ท่ี 11 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ประจ าปี 2563   
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• พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู ้มีส่วนได้เสีย ตามท่ีได้ก าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและ
ขอ้เสนอแนะ (Whistleblowing) ผ่านกล่องรับความคิดเห็นและทางไปรษณีย์ ซ่ึงให้ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือ
ผูจ้ดัการส านักตรวจสอบภายใน โดยไดเ้ปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษทั www.buriramsugar.com และในคู่มือการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ทั้งน้ี ในปี 2563 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะ
ใด ๆ จากผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลเช่ือมัน่ว่าบริษทัมีการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและยกระดบั
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสนับสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนส่งเสริม
ให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัดงักล่าว
ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9 การก ากบัดูแลกิจการ ไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ประจ าปี 2563   

 
 

           --------------ลงนาม --------------                                                                          

……………………………………..……..……… 

                            (นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ) 

                      ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

http://www.buriramsugar.com/
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เอกสารแนบ 10  
แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
ในการด าเนินงานท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2  การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 
 

✓ 

✓ 

 

1.2  มขีอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ 
ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มขีอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มขีอ้ก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
กิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มกีารส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่น 
การปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ 
Code of Conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกรับทราบ 

 

 

✓ 

✓ 
 

✓ 

✓ 

 

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 าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1  มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 1.4.2  มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3  มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมและภายในเวลา 
อนัควร 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มกีารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการ 
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

✓  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางใน 
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

✓  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้บริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร 
ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงาน 
ทางการเงิน 

✓  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้ีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอ
ค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ได ้

✓  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

✓  

2.6  คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้ม
การควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

✓  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม  เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
ภายใต้การก ากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั 
ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงาน
ท่ีชดัเจน เป็นตน้   

✓  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ 
และการส่ือสารขอ้มูล 

✓  

3.3  มกีารก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

✓  

 4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม และมี
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

✓  

4.2  บริษทัมกีระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และ 
การจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบ 

✓  

4.3  บริษทัมกีระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม 
อยา่งทนัเวลา 

✓  

4.4  บริษทัมกีระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดั ระบบท่ีปรึกษา (Mentoring)  
และการฝึกอบรม 

✓  

4.5  บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession plan) ท่ีส าคญั ✓  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1  คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุม

ภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติัในกรณีท่ีจ าเป็น 

✓  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวลัท่ีเหมาะสม  

โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

✓  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมนิแรงจูงใจและการให้รางวลัอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้ให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จ

ของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

✓  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.4  คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร 

แต่ละคน 

✓  

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว่้า
รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม 
และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถกูตอ้ง 

✓  

6.2  บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของ
รายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

✓  

6.3  รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง ✓  

6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

✓  

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1  บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ี

งานต่าง ๆ   

✓  

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียง 
ดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

✓  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง ✓  

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  ✓  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนั้น (Acceptance)  การลด
ความเส่ียง (Reduction)  การหลีกเลี่ยงความเส่ียง (Avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (Sharing) 

✓  

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  

การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั  การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override of 

internal controls) การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

✓  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้ รวมทั้ง
ไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังาน
กระท าไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลข
ยอดขาย เป็นตน้ 

✓  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทั
ด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

✓  

8.4  บริษทัไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ ✓  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1  บริษทัประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ

รายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

✓  

9.2  บริษทัประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน  
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

✓  

9.3  บริษทัประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าองคก์รท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทาง 
การเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแลว้ 

✓  

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม  
ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

✓  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เช่น 
มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต 
อ านาจหนา้ท่ี และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกนัการทุจริตได ้
เช่น มกีารก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน ขั้นตอน 
การจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์  
หรือการเบิกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ 
เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การให้กูยื้ม การค ้าประกนั บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้ว่า มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลา ท่ีมีผลผูกพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็นตน้ 

 

 

 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

 

10.3  บริษทัก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated 
หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

✓  

10.4  บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน 
แผนก หรือกระบวนการ 

✓  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.5  บริษทัมกีารแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ีออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบ 
ซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั       (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

✓  

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1  บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุม
ทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

✓  

11.2  บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ✓  

11.3  บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ✓  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยใีห้มีความเหมาะสม ✓  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1  บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เกณฑข์องส านกังานฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาส หรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั   

✓  

12.2  บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น ✓  

12.3  บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือ

เสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (At arms’ length basis) 

✓  

12.4  บริษทัมกีระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งก าหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษทั

แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย หรือร่วมนั้นถือปฏิบติั (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ 

บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

✓  

 

 

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน ✓  

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึง

การครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

✓  

12.7  บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ ✓  

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1  บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้ง 
ต่องาน 

✓  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.2  บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล  ✓  

13.3  บริษทัด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบ การตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูล 
ท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

✓  

13.4  บริษทัด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็น
และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

✓  

13.5  บริษทัด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงั
เก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

✓  

13.6  บริษทัมกีารด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มกีารจดัเก็บเอกสารส าคญัไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทัได้
แกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 

✓ 

✓ 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1  บริษทัมกีระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุน 
การควบคุมภายใน  

✓  

14.2  บริษทัมกีารรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึง 
แหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็น 
ศูนยติ์ดต่อ เพื่อให้สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี 
ผูต้รวจสอบภายใน การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะ
หารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้    

✓  
 
 
 
 

14.3  บริษทัจดัให้มช่ีองทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือ
เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (Whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

✓  

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1  บริษทัมกีระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสาร 
ท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
เป็นตน้ 

✓  

15.2  บริษทัจดัให้มช่ีองทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบั เพื่อให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือ
เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

✓  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1  บริษทัจดัให้มกีระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตน
ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แตล่ะส่วนงานติดตามการปฏิบติัและรายงาน

✓  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

367 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติัและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นตน้ 

16.2  บริษทัจดัให้มกีารตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือ 
การประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

✓  

16.3  ความถี่ในการติดตามและประเมนิผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของบริษทั ✓  

16.4  ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ ✓  

16.5  บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ✓  

16.6  บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังาน วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

✓  
  

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ 
ตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1  บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ เพือ่ติดตามแกไ้ข 
อยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

✓  

17.2  บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต
อยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของ
บริษทัอย่างมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว่้าจะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) 
ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

✓ 

 

✓ 
 

✓ 
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