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คณะกรรมการบริษทั

นายศิริชยั สมบติัศิริ

ประธานกรรมการบริษัท 

(กรรมการอสิระ)

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ



คณะกรรมการบริษทั

รศ. ดร. ชิต เหล่าวฒันา

กรรมการอสิระ, ประธาน

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการธรรมาภิบาล

นางสีนวล ทศันพ์นัธุ์

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

ธรรมาภิบาล และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางพรทิพย ์สุขทพัภ์

กรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษทั

นางวนัเพญ็ ปุญญนิรนัดร์

กรรมการบริษัท

นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล

กรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษทั

นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการธรรมาภิบาล

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะผูบ้ริหาร

▪ นายวรเทพ เลิศชยัอุดมโชค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชี 

การเงิน และปฏบิัติการ

▪ นายพิทกัษ ์ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและปฏบิัติการ

▪ นายอดุลย ์สุรวุฒิกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน 

▪ นางสาวปวีณา สุขกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานขายต่างประเทศ และนโยบายอุตสาหกรรม 

บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั

▪ นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)



ผูส้อบบญัชีและที่ปรึกษากฎหมาย

ทีป่รึกษาทางกฎหมาย 

บริษัท ลกีลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั 

ผูส้อบบญัชี 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั



การลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน

บริษทั ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั (DAP) กลุ่มบริษทัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย



ค าแนะน าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)

คู่มือการใชง้านระบบการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์

โดยการแสกน QR Code น้ี

ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการมอบฉนัทะ และการ Login เขา้สู่ระบบ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

โดยการแสกน QR Code น้ี

เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม เข้าร่วมประชุม

เพ่ือเข้าสู่ระบบการประชุมผ่าน WebEx ในการรับชมการถ่ายทอดการประชุม



การส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และการค านึงถงึสิทธิของผูถ้อืหุน้

ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษทั

• เสนอ (1)วาระการประชุม (2)ค าถามและขอ้เสนอแนะ และ (3)เสนอรายช่ือบุคคล 

เพือ่เขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

• ทั้งนี้ ไม่มีผูถ้อืหุน้รายใดเสนอ โดยไดแ้จง้ใหที้ป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัรบัทราบแลว้

Start 2 พ.ย. 2563 End 1 ก.พ. 2564

3 เดือน



การเผยแพร่และจัดส่งหนงัสือเชิญประชุม

ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษทั 

และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 27 วนั

(เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2564 )

จดัส่งก่อนวนัประชมุล่วงหนา้ 21 วนั 

(เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2564) 



วนัก าหนดสิทธิผูถ้อืหุน้เพือ่สิทธิในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้

Record Date : วนัที ่11 มีนาคม 2564

ผูถ้อืหุน้รวมทั้งส้ิน 3,052 ราย 

รวมจ านวนหุน้ 812,099,845 หุน้

สญัชาติ จ านวนราย จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

3,051 811,468,385 99.92

1 631,460 0.08



องคป์ระชมุ

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที ่30

ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ

ไม่นอ้ยกว่า 25 คน และจ านวนหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3

ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม



หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

1 หุน้ 1 เสียง 

มติของทีป่ระชมุ

✓กรณีปกติ ✓กรณีอ่ืน

Vote 

YES

ตามกฎหมาย/

ข้อบังคับบริษัท

ก าหนด

NO



หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง

ก่อนการสอบถาม 

**เปิดโอกาสใหส้อบถามได ้เมือ่น าเสนอจบในแต่ละวาระ

1.แจ้งช่ือและนามสกุล 

2.แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น

- มาด้วยตนเอง หรือ 

- รับมอบฉันทะ 

มีส่วนได้เสยีเป็น

พิเศษในวาระใด 



การแจง้ความประสงคใ์นการถามค าถาม

1. กดแจง้ความประสงคเ์พื่อถาม
ค าถามท่ีปุ่ม “ส่งค าถาม” 
ในระบบ DAP

2. พิมพค์  าถามท่ีตอ้งการสอบถาม หรือ
พิมพแ์จง้ความประสงคส์อบถามดว้ย
ตนเอง จากนั้นกดปุ่ม “ยนืยนั” 
ค าถามจะถูกส่งเขา้คิวรอไว้

Step 1 

Step 2 



การแจง้ความประสงคใ์นการถามค าถาม (ต่อ)

หรือ 3. กดปุ่มเมนูท่ีเป็น 3 จุด ดา้นล่างจอ
ประชุมในระบบ WebEx และกดเลือกเมนู
Raise hand หรือท่ีเป็น รูปมือ เพื่อยกมือ
ถามค าถาม

4. จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะอ่านค าถามของ
ท่าน หรือเปิดไมคโ์ครไฟนใหท่้านถาม
ค าถามดว้ยตนเอง ในกรณีท่ีท่านแจง้
ความประสงคไ์ว ้โดยการเปิดไมคน์ั้น จะมี
ขอ้ความ Pop up ท่ีหนา้จอของท่าน ใหท่้าน
กดค าวา่ “Unmute Me” จึงจะสามารถพดู
และส่งเสียงผา่นไมคโ์ครโฟนได้



หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

▪ การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได ้Login ไวก่้อนหนา้นี้

▪ ระบบจะท าการเทคะแนนไปทางเห็นดว้ยทั้งหมด หากท่านประสงค์จะลงมติ ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง ให้กดที่ปุ่มตัวเลือก 

“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” โดยระบบจะหักจากคะแนนทั้งหมด

▪ โดยการลงคะแนนเสยีงจะต้องท าภายในเวลาที่ระบบก าหนด โดยในแต่ละวาระเป็นเวลา 5 นาที

Step 1 

Step 2 

ระบบก าหนดการ

ลงคะแนนเสียง แต่ละ

วาระไม่เกิน 5 นาที

**ไม่ไดล้งคะแนนเสียง

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ถอืว่าเห็นชอบ**



หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

▪ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้

ประกาศผลคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนน

ของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยกดไอคอนรูปกราฟสฟ้ีา



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

ระบบนบัคะแนน :  เทคะแนนไปทางเห็นดว้ยทั้งหมด 

เห็นดว้ย

ระบบ DAP e -Shareholder Meeting ยงัไม่รองรบัการนบัคะแนน โดยรวมคะแนนที่ 

“งดออกเสียง” เป็นฐานการค านวณ ส าหรบัวาระที่ก าหนดใหม้ีมติ “ใหถ้ือคะแนนเสียง

ข้างมากของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ” ดังนั้ น หากมีการ

“งดออกเสียง” ในวาระใด ๆ ที่ก าหนดมติตามเงื่อนไขดงักล่าว บริษทัจะตอ้งค านวณ

ดว้ยตนเอง ทั้งนี้  การรวบรวมคะแนนเสียงดงักล่าวอาจตอ้งใชเ้วลานาน 

100 คะแนน

10

คะแนน

ตวัอย่างการค านวณ

คะแนนเสียง

90

คะแนน

NO



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

▪ วาระที ่2 เพือ่ทราบ  จะไม่มกีารลงคะแนนเสียง

▪ วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัที่พน้

จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564

1 2 3

เลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยในการลงคะแนนจะแยกเป็นหวัขอ้ย่อยต่างหากโดยเฉพาะ 

ซ่ึงระบุช่ือบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการไวแ้ต่ละท่านแยกต่างหากจากกนั



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

▪ กรณีผูถ้อืหุน้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

ไดบ้นัทึกการลงคะแนนในระบบแลว้  เขา้ประชมุโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก

▪ กรณีผูถ้อืหุน้ไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน 

ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการทีแ่จง้ขา้งตน้

มอบฉนัทะ



บตัรเสีย

▪ การลงคะแนนผ่านระบบ DAP e -Shareholder Meeting จะไม่มีกรณีทีม่ีผลท าให้

การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบตัรเสีย 

▪ เนื่องจากระบบก าหนดให้เลือกลงคะแนน เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียง

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และระบบมีก าหนดการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 

5 นาที และจะปิดระบบลงคะแนน เมื่ อเสร็จสิ้ นวาระนั้ น ๆ  ซึ่ งจะไม่มี เหตุใ ห้

การลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ หรือมีผู้ลงคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ 

ในช่องลงคะแนน หรือลงคะแนนโดยท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 

1 ช่อง และไม่มีบัตรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมี

ความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

 จบการพจิารณาแต่ละวาระ             รวบรวมคะแนน             แจง้ผลคะแนน

▪ ผลคะแนนเสียงทีน่บัไดจ้ะรวมทั้ง

**ใช้จ านวนหุ้นของผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุมล่าสดุในวาระน้ันๆ**

▪ หากท่านประสงคอ์อกจากทีป่ระชุมก่อนปิดประชุม ท่านจะไม่สามารถออกเสียง

ลงคะแนนในวาระทีเ่หลือได ้ขอความกรุณาโปรดอยู่จนถงึปิดประชุม

มอบฉนัทะ มาดว้ยตนเอง



การแจง้ผลการนบัคะแนนเสียง

- แจง้มติภายในเวลา 09.00 น. ของวนัท าการถดัไป 

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์

- เผยแพร่รายงานการประชมุ ภายใน 14 วนั 

ผ่านเว็บไซตข์องบริษทั

**เรียนเชิญท่านผูถ้อืหุน้เป็น

สกัขีพยานตรวจนบัคะแนน**

1.แจ้งช่ือและนามสกุล 

2.แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น

- มาด้วยตนเอง หรือ 

- รับมอบฉันทะ 



วาระที ่1

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชมุเมือ่วนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



วาระที ่2

รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563

การลงมติ :

เนือ่งจากเป็นวาระเพือ่ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้อืหุน้



สรุปผลการด าเนินงานปี 2563 (ปีการผลิต 2562/63)



การด าเนินงานดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ปี 2563

▪ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่ อง โดยได้

ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการประเมินความเสี่ยง

และระบบการควบคุมภายใน

▪ สื่อสารและประกาศไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

▪ จัดอบรมให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

▪ ทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ อาท ิกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน 

Corruption



การด าเนินงานดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ปี 2563

เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ย่ืนต่ออายุ

การรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้าน

คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย กับ CACซ่ึงอยู่

ระหว่างพิจารณาและตรวจสอบเอกสารโดย CAC

Whistleblowing

• ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

หรือส านักตรวจสอบภายใน โดยตรง 

• ในปี 2563 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน

หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสยี



การจดัการของบริษทัในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 

สนับสนุนบรรจุภัณฑช์านอ้อยให้กบับุคลากร

ทางการแพทย์ ส าหรับโรงพยาบาลในจังหวัด

บุรีรัมย์ และโรงพยาบาลในจังหวัดอื่ น ๆ 

เพ่ือลดความเสี่ยงติดเช้ือ Covid-19

จัดท าสื่อประชาสมัพันธก์ารปฏบิัตติัว

ในการป้องกนั Covid-19
จัดจุดคัดกรองให้เ ป็นไปตามมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องก าหนด และจัดท าโครงการส่งเสริม

การเรียนรู้  และเผชิญเหตุกรณฉุีกเฉินจากวิกฤต 

Covid-19 โดยจัดระบบการพัฒนา ให้ความรู้

แ ก่ ผู้ บ ริ ห า รแล ะพนั ก ง าน  ร วมถึ ง ก ลุ่ ม

ผู้มีส่วนได้เสยี



วาระที ่3

พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั

ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)

▪ สินทรพัยร์วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากปีก่อน 

จ า น วน  766.02 ล้ า นบ าท  คิ ด เ ป็ น  -8.12% โ ด ยมี ก า ร

เปล่ียนแปลงที่ส าคัญ คือ 

- เกิดจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงโดยเฉพาะน ้าตาลทราย

เน่ืองจากปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดลงจากผลกระทบของภัยแล้ง

- ลูกหน้ีการค้าสทุธลิดลงเป็นไปตามรายได้ที่ลดลงของปีน้ี

▪ หนี้ สิน การลดลงของหน้ีสินรวมส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมจาก

สถาบันการเงินที่ลดลงมาก เป็นผลมาจากวามสามารถในการช าระ

เงินกู้ยืมได้มากขึ้น

▪ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ในปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงเล็กน้อย

จากปีก่อน เน่ืองจากผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 9 จากการส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูลูกหน้ีชาวไร่

21.42%

78.58%19.76%

80.24%
24.33%

75.67%



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)

▪ รายได้รวมของบริษัทในปี 2563 อยู่ที่ 4,032.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1,085.80 ล้านบาท คิดเป็น -21.21% เนื่องจาก

- ปริมาณน า้ตาลลดลงจากผลผลิตที่ลดลงตามปริมาณอ้อย อกีทั้งรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงจากปริมาณกากอ้อยซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงในการ

ผลิต  

- รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑจ์ากชานอ้อยที่เปิดตัวในช่วงต้นปีซ่ึงมีเป้าหมายรายได้จากการส่งออก เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การขายสนิค้าได้รับผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ ไม่สามารถส่งออกสนิค้าได้ตามแผนการขายที่

ก าหนดไว้

หน่วย: ลา้นบาท

4,032.33

5,844.81
5,118.13

3,866.26 
3,584.49 

2,803.95 

499.28 

402.74 

247.06 

556.57 

478.58 

362.86 

633.86 

519.34 

477.23 

288.84 

131.48 

154.55 

2561 2562 2563

รายไดอ่ื้น

อ่ืนๆ เชน่ ปุ๋ ย, ผลิตภณัฑจ์ากชานออ้ย

ไฟฟา้

กากน า้ตาล

น า้ตาล

3,154,586.44
2,931,277.02

1,798,507.71 

2560/61 2561/62 2562/63

ปริมาณอ้อยเข้าหบี(ตัน)



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)

ปัจจยัทีม่ีผลต่อการเปลีย่นแปลงก าไรขั้นตน้

▪ ส าหรบัปี 2563 ก าไรขั้นต้นเท่ากบั 625.02 ล้านบาท หรือคิด

เป็นอตัราก าไรขั้นต้นเท่ากบัร้อยละ 16.06 โดยอตัราก าไรขั้นต้น

เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการการลดลงตามสัดส่วนของรายได้ ประกอบ

กบัในปีนี้กลุ่มบริษัท มีนโยบายการควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย

อย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมี

ประสทิธภิาพ

1,047 

516 
625 

18.85%

10.35%

16.06%

0.00%
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4.00%
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ก าไรขัน้ตน้ อตัราก าไรขัน้ตน้



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)

หน่วย: ลา้นบาท

▪ ในปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 6.17 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 

101% เมื่อเทยีบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุส าคัญ

เนื่องจาก 

▪ อัตราก าไรขั้ นที่ เ พ่ิมขึ้ นจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มี

ประสทิธภิาพ

▪ การลดลงของค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่เป็นไปตามนโยบายการ

ควบคุมงบประมาณของกลุ่มบริษัท 

▪ การปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัท

ปัจจยัทีม่ีผลต่อการเปลีย่นแปลงก าไรสุทธิ

271.67 

-511.71

6.17

2561 2562 2563

ก าไรสุทธิ



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)

หน่วย: ลา้นบาทงบกระแสเงินสด กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน

▪ ในปี 2563 ลดจากปี 2562 จ านวน 49.06 ล้านบาท เน่ืองจากการ

ปล่อยกู้ให้กบัชาวไร่เพ่ือเป็นปัจจัยในการผลิต

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน

▪ ในปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้มีการลงทุนเพ่ิมเติม จึงท าให้กระแส

เงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 เพ่ิมขึ้น จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน เน่ืองจากในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีการซื้ อเคร่ืองจักรเพ่ือ

เตรียมรองรับการขยายธุรกิจโรงสีน า้ตาลทรายขาวบริสุทธิ์และโรง

ผลิตบรรจุภัณฑจ์ากชานอ้อยแล้ว

กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน

▪ ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

อยู่ที่ 661.49 ล้านบาท โดยเป็นการช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน ตามก าหนดการช าระหน้ี 

(120.76)

636.84 
587.78 

(620.92)

(403.39)

93.52 

691.74 

(371.96)

(661.49)

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ กระแสเงินสดสทุธิ (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน

-49.94

-138.51

19.81

2561                                                                        2562                                             2563



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)

ผลกระทบจากเหตุการณร์ะบาดของ COVID-19

ส าหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทได้น าข้อผ่อนปรนช่ัวคราวที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้ ดังนี้

▪ การแสดงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาด

▪ การพิจารณาข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของสนิทรัพย์

▪ ใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหาร ในการประมาณการ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นส าหรับลูกหน้ีการค้าและรายได้ค้างรับ



วาระที ่4

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

และจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผล

หมายเหตุ: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารอง

ตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้ นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน 

สภาพคล่องของบริษัท และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกจิการ

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. ก าไรสทุธติามงบการเงินรวม (ล้าน

บาท)

271.67 ง ด จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ส า ห รั บ ผ ล

การด าเ นินงาน สิ้ นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562 และงดการตั้ ง ทุน

ส ารองตามกฎหมาย

187.39 (ก าไรสทุธจิากงบการเงิน

เฉพาะกจิการของ BRR)

2. จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น) 812.09 812.09

3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.15 0.06

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 121.81 48.72

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ 44.84% 26.01%

6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)

ไม่เป็นไปตามนโยบาย

ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั นผล ขอ งบ ริ ษั ท 

เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องคง

เงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด าเนินกจิการและการลงทุน

ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทประสบ

ภาวะขาดทุน และมีความจ าเป็นต้องคง

เงินไว้เ ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด าเนินกจิการและเพ่ือการลงทุน

ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมี

ความจ าเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการด าเนินกิจการและ

เพ่ือการลงทุน



วาระที ่5

พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทั

แทนกรรมการบริษทัที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยกรรมการบริษทัทีม่ีส่วนไดเ้สียในวาระนี้  จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน า

หุน้ของกรรมการบริษทัคนดงักล่าวออกจากฐานการค านวณในการนบัคะแนน



รายช่ือกรรมการบริษทัทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระปี 2564

และเสนอใหเ้ลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระ

ทั้งน้ี ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทได้เป็นไปตามหลักเกณฑข์องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กฎหมาย บัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท

ตลอดจนคุณสมบัติตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ก าหนดไว้

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

(แทนนายวิเชฐ ตนัติวานชิ)

▪ กรรมการอสิระ

▪ กรรมการตรวจสอบ

▪ กรรมการบริษัท

▪ กรรมการบริหาร

▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

▪ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –

ด้านขายน า้ตาลในประเทศและ

สายงานจัดซ้ือ

▪ กรรมการอสิระ

▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ

▪ กรรมการธรรมาภิบาล 

▪ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

▪ กรรมการบริษัท

▪ กรรมการบริหาร

▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง

▪ กรรมการธรรมาภิบาล 

▪ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

▪ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร–ด้านการผลิตน า้ตาล 

มวลชนสมัพันธ ์และสื่อสารองค์กร

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจรศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล



นโยบาย หลกัเกณฑ ์รูปแบบ และกระบวนการ

คดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ

มีความรู้และประสบการณท์ี่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัท กฎหมาย บัญชีและการเงิน และเทคโนโลยี

และนวัตกรรม รวมทั้งคุณสมบัติที่สอดคล้องกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ตามค านิยามกรรมการอสิระของบริษัท และสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 

ไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท

ก าหนดให้ใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูล Director Pool ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือประกอบการพิจารณาสรรหา

การแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัทต้องเป็นไปโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารใน

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 โดยใช้เสยีงข้างมาก และการลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสยีง และให้ลงคะแนนเสยีง

เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัท และในกรณีที่มี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ซ่ึงเกนิกว่าจ านวนกรรมการบริษัทที่พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธานที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด



คุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทัตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑที์เ่กีย่วขอ้งก าหนด



คุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทัตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑที์เ่กีย่วขอ้งก าหนด



Board Skill Matrix 

กรรมการ ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ ์

ล าดับ ช่ือ
ธุรกิจ/ การ

จดัการ

อุตสาหกรรมน า้ตาล/ 

เกษตร โดยตรง

ธุรกจิต่อเนื่อง 

เช่น ปุ๋ย, 

โรงไฟฟ้า, 

บรรจุภัณฑ์

การวางแผน/

กลยุทธ์
กฎหมาย

บัญชี/

ตรวจสอบ

บัญชี

การเงิน/

บริหารลงทุน

เทคโนโลย/ี

นวัตกรรม

การก ากบั

ดูแลกจิการ
อื่นๆ

1 นายศิริชัย สมบัติศิริ ● ●
2 นางสนีวล ทศัน์พันธุ์ ● ●
3 นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ ● ● ● ●
4 นางวันเพญ็ ปุญญนิรันดร์ ● ● ●
5 นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล ● ● ●
6 น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกจิ ● ● ●
7 นายสฤษด์ิ ต้ังตรงเวชกจิ ● ● ●
8 นายอดิศักด์ิ ต้ังตรงเวชกจิ ● ● ●
9 รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ● ●
10 นางวีชัชชฎา ยงสวุรรณกุล ● ● ●
11 นางพรทพิย์ สขุทพัภ์ ● ●

เสนอแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการบริษัท

อกีวาระหนึ่ง



การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น (ซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนที่ถือหุ้นขั้ นต ่า 

10,000 หุ้นข้ึนไป และถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

จนถึงวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ (Record Date)

เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เสนอช่ือบุคคลที่มี

คุณสมบัติ เหมาะสมในการรับคัดเ ลือกเป็น

กรรมการบริษัท

โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

ถึงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเร่ือง

ดังกล่าว ตามหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

ทั้งนี้  ไม่มีผูถ้อืหุน้รายใดน าเสนอ

รายช่ือบุคคลเขา้รบัคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษทั ประจ าปี 2564



รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา

สญัชาติ: ไทย

อายุ: 59 ปี

คุณสมบติัตอ้งหา้ม: ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญา

ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต และไม่มี

ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ ประวติัการอบรม:

• Ph.D. in Mechanics Engineering, Carnegie Mellon

University, USA

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• Certificate in Management of Technology and 

Innovation Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), USA

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การก ากับดูแลกิจการส าหรับ

กรรมการและผู้บริหารระดับสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การ

มหาชน” รุ่นที่ 3/2010 

• สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสงูภาครัฐ(PDI)

• ประกาศนียบัตร หลักสตูรผู้บริหารระดับสงู รุ่นที่15/2013

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

• หลักสตูรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD)

✓ Finance for Non-Finance Director (FN), 2008

✓ Understanding the Fundamental of Finance Statement 

(UFS), 2008

✓ Director Certification Program (DCP), 93/2007

✓ Roles of Chairman Program, 19/2008

✓ Audit Committee Program, 29/2009

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบริษทั: ไม่มี

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2563) 

คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

บริษัท/ ผู ้บ ริหาร/ ผู ้ถื อหุ้นรายใหญ่ : ไ ม่มี

ความสมัพันธ์

คุณสมบติัตอ้งหา้ม: ไม่มีประวัติการกระท าความผิด

อาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต 

และไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั – ปัจจุบนั

2558– ปัจจุบัน

2558-2563

2555– 2557

กรรมการอสิระ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

ที่ปรึกษาทาง

เทคโนโลยี

บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณชิย์ จากดั (มหาชน)

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดั/หน่วยงานอืน่:

2559 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

กูรูนักวิชาการ

รายการ “สมรภมูิ

ไอเดีย” 

ที่ปรึกษาประธาน

คณะกรรมการ

วิชาการ

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั

สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย

ABU RoboCon (Thailand)

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธุรกิจของบริษทั: 

ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว

คุณสมบติัทีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการ

ท าธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงจะช่วย

พัฒนาธุรกจิการเกษตร และธุรกจิอื่นของบริษัทให้มีความทนัสมัยย่ิงขึ้น รวมทั้ง

งานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดี

✓ Monitoring the System of Internal and Risk Management, MIR 7/2009

✓ Monitoring Fraud Risk Management, MFM 1/2009

✓ Monitoring Financial Reporting, MFR 9/2009

✓ Monitoring Internal Audit Function, MIA 7/2009

✓ Financial Institutions Governance Program, FGP 3/2011

• สมัมนาหลักสตูรสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update



นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกลุ

สญัชาติ: ไทย

อายุ: 51 ปี

คุณสมบติัตอ้งหา้ม: ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญา

ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต และไม่มี

ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ ประวติัการอบรม:

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ประกาศนียบัตร ศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ไบเบ้ิล คริตจักร

ความหวังกรุงเทพ

• 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

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD)

✓ Director Certification Program (DCP), 226/2016

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบริษทั: ไม่มี

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2563) 

คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

บริษัท/ ผู ้บ ริหาร/ ผู ้ถื อหุ้นรายใหญ่ : ไ ม่มี

ความสมัพันธ์

คุณสมบติัตอ้งหา้ม: ไม่มีประวัติการกระท าความผิด

อาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต 

และไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั – ปัจจุบนั

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดั/หน่วยงานอืน่:

2559 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2530 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

ผู้ก่อตั้ง และประธากรรมการบริหาร

ผู้ก่อตั้ง และประธากรรมการบริหาร

ผู้ก่อตั้ง และประธากรรมการบริหาร

กรรมการ

ผู้น าดูแลและพัฒนาศักยภาพสมาชิก

คริสเตียน

สนับสนุนการพัฒนาชีวิต

Advocate

บริษัท เฟิร์ม จ ากดั

บริษัท ชาร์ป แรบ็บิส จ ากดั

บริษัท ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ 

จ ากดั

บริษัท ที่ปรึกษาธุรกจิ พรู

เด้นท ์จ ากดั

มูลนิธสิานสมัพันธ์

มูลนิธพัินธกจิเรือนจ า

องค์กร Life Raft

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธุรกิจของบริษทั: 

ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว

คุณสมบติัทีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการท า

ธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านการวางแผนการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ ์

การบริหารองค์กร การวางกลยุทธ ์และบัญชี



นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

สญัชาติ: ไทย

อายุ: 51 ปี

คุณสมบติัตอ้งหา้ม: ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญา

ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต และไม่มี

ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ ประวติัการอบรม:

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัย

ราชภัฎบุรีรัมย์

• หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสา หรับผู้บริหาร

ระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย 

ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

• หลักสตูรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD)

✓ Director Certification Program (DCP), 243/2017

✓ Director Accreditation Program (DAP), 98/2012

✓ Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG), 

30/2016

✓ Board Nomination & Compensation Program 

(BNCP), 3/2018

จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั: 32,889,000 หุ้น

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2563) 

คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/

ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่: เป็นน้องของนายอนันต์ตั้งตรง

เวชกิจ นางวันเพ็ญปุญญนิรันดร์ และนางจิรวรรณ พงษ์พิชิต

กุล และเป็นพ่ีของนายสฤษด์ ิตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักด์ ิ

ตั้งตรงเวชกจิ

คุณสมบติัตอ้งหา้ม: ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาใน

ความผิดที่ เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต และไม่มี

ประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กบับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั – ปัจจุบนั

2538– ปัจจุบัน

ปี 2554 – ปัจจุบัน

ปี 2548 - ปัจจุบัน

ปี 2554 - ปัจจุบัน

ปี 2554 - ปัจจุบัน

ปี 2558 - ปัจจุบัน

ปี 2558 - ปัจจุบัน

ปี 2558 – ปัจจุบัน

ปี 2561 – ปัจจุบัน

ปี 2562 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท/ 

กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง/รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารด้าน

ขายในประเทศ

กรรมการบริษัท/ 

กรรมการบริหาร/

กรรมการรองผู้จัดการ

สายงานการตลาด

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)

บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากดั

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด

บริษัท โรงงานน า้ตาลช านิ จ ากดั

บริษัท น า้ตาลทุนบุรีรัมย์ จ ากัด

บริษัท ชูการ์เคน อโีคแวร์ จ ากดั

บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส ์แมเนจเมนท ์

จ ากดั

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดั/หน่วยงานอืน่:

2555 - ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จ ากดั

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธุรกิจของบริษทั: 

ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว

คุณสมบติัทีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ/ความ

เชี่ยวชาญในการท าธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญใน

ด้านการบริหารจัดการธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมน า้ตาล



นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ

สญัชาติ: ไทย

อายุ: 47 ปี

คุณสมบติัตอ้งหา้ม: ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญา

ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต และไม่มี

ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ ประวติัการอบรม:

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การ จัดการ)

มหาวิทยาลัยเบลล์วิวล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสา หรับผู้บริหาร

ระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย 

ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

• หลักสตูรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD)

✓ Director Certification Program (DCP), 246/2017

✓ Director Accreditation Program (DAP), 98/2012

✓ Risk Management Program for Corporate

✓ Leaders (RCL), 4/2016

✓ Board Nomination & Compensation Program 

(BNCP), 3/2018

จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั: 32,889,000 หุ้น

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2563) 

คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/

ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่:เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรง

เวชกิจ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกจิ และนายสฤษด์ ิตั้งตรงเวชกจิ

คุณสมบติัตอ้งหา้ม: ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาใน

ความผิดที่ เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต และไม่มี

ประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กบับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั – ปัจจุบนั

2547– ปัจจุบัน

ปี 2554 – ปัจจุบัน

ปี 2548 - ปัจจุบัน

ปี 2554 - ปัจจุบัน

ปี 2554 - ปัจจุบัน

ปี 2558 - ปัจจุบัน

ปี 2558 - ปัจจุบัน

ปี 2558 – ปัจจุบัน

ปี 2561 – ปัจจุบัน

ปี 2562 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท/ 

กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง/กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน/ 

กรรมการธรรมาภิ

บาล/รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารด้าน

สายงานผลิต

กรรมการบริษัท/ 

กรรมการบริหาร/

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)

บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากดั

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด

บริษัท โรงงานน า้ตาลช านิ จ ากดั

บริษัท น า้ตาลทุนบุรีรัมย์ จ ากัด

บริษัท ชูการ์เคน อโีคแวร์ จ ากดั

บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส ์แมเนจเมนท ์

จ ากดั

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดั/หน่วยงานอืน่:

2555 - ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการ

บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จ ากดั

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธุรกิจของบริษทั: 

ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว

คุณสมบติัทีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ/ความ

เชี่ยวชาญในการท าธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญใน

ด้านการบริหารจัดการธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมน า้ตาล



เสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ

ทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง่

▪ ทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ

การด าเนินธุรกจิของบริษัท 

▪ พิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็นและค าแนะน าที่ ช่วยพัฒนา

บริษัทได้ อกีทั้งด าเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 

▪ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑข์อง

ส านักงานก.ล.ต. 

▪ ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีการแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท



วาระที ่6

พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั

และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2564

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชุม



การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2564

▪ เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ประจ าปี 2564 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย 

▪ วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกนิ 8,000,000 บาทต่อปี 

▪ ใหม้ีผลในปีปฏิทิน 2564 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลง



การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2564

อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปี 2564 (ปีที่น าเสนอ) มีรายละเอยีดดังน้ี

หมายเหตุ: *ปี 2563 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัหรือบริษทัย่อยเท่านั้น เนือ่งจากบริษทัประสบภาวะขาดทุน

นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินตามท่ีเสนอในตารางขา้งตน้นี้   ไม่มีการเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืน ทั้งสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด

ต าเหน่ง ปี 2563* ปี 2564 (ปีท่ีน าเสนอ)

ค่าตอบแทน

ประจ า

(บาท/เดือน)

บ าเหน็จ

(บาท/ปี)

ค่าตอบแทน

ประจ า

(บาท/เดือน)

บ าเหน็จ

(บาท/ปี)

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 320,000 15,000 400,000

กรรมการบริษทั 10,000 120,000 10,000 150,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 120,000 15,000 150,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000 80,000 10,000 100,000

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง - - 15,000 150,000

กรรมการบริหารความเสีย่ง - - 10,000 100,000

ประธานกรรมการบริหาร - - 15,000 150,000

กรรมการบริหาร - - 10,000 100,000



การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2564

อตัราค่าตอบแทนของกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีที่น าเสนอ) 

ซึ่งเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ ยประชุมต่อคร้ังการประชุม มีรายละเอยีดดังน้ี

ต าเหน่ง ปี 2563* ปี 2564 (ปีที่น าเสนอ)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คร้ัง) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คร้ัง)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 15,000 15,000

กรรมการธรรมาภิบาล 10,000 10,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000

หมายเหตุ: 

• *ปี 2563 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัหรือบริษทัย่อยเท่านั้น เนือ่งจากบริษทั

ประสบภาวะขาดทุน

• นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินตามท่ีเสนอในตารางขา้งตน้นี้   ไม่มีการเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืน ทั้งสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด



ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัรายบุคคล ปี 2564

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ปีทีน่ ำเสนอ)

1.นายศริชิยั สมบตัศิริิ ประธานกรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 490,000 680,000 910,000

(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563)

2.นายอนันต ์ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการบรษัิท,ประธานกรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 930,000 120,000 930,000

3.นางวนัเพ็ญ ปญุญนิรนัดร ์ กรรมการบรษัิท 270,000 30,000 270,000

4.นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกลุ กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 710,000 90,000 710,000

5.นางสาวจิตตมิา ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง, 770,000 110,000 710,000

6.นายสฤษดิ ์ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 710,000 90,000 710,000

7.นายอดศิกัดิ ์ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร, กรรมการบรหิารความเสี่ยง,กรรมการธรรมาภิบาล 770,000 110,000 750,000

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

8.นางสนีวล  ทศันพ์ันธุ์ กรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการ 580,000 515,000 550,000

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

9.รศ.ดร. ชิต เหลา่วฒันา กรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และ 290,000 260,000 530,000

กรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

10.นางวชีชัชฎา ยงสวุรรณกลุ กรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ - 293,333 490,000

(แทนนายวเิชฐ ตนัตวิานิช โดยมีผลเม่ือ วนัที่ 1 พฤษภาคม 2563)

11. นางพรทิพย ์สขุทพัภ์ กรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ - 293,333 490,000

(แทนนายประจวบ ไชยสาสน์ โดยมีผล เม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563)

นายประจวบ ไชยสาสน์ อดตีประธานกรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 910,000 200,000

(ถึงแก่อนิจกรรม 1 เมษายน 2563)

นายวเิชฐ ตนัตวิานิช กรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 290,000 90,000

(ลาออกเม่ือ 31 มีนาคม 2563)

6,720,000 2,881,666 7,050,000รวม

ช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง
อัตรำค่ำตอบแทน (บำท)



วาระที ่7

พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั พุทธศักราช 2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้สามญั

ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี

ในการน้ี บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2563

โดยได้พิจารณาแล้วว่าคุณสมบัติความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายช่ือผู้สอบบัญชีที่

เสนอมีดังน้ี (ประวัติของผู้สอบบัญชีหลักเป็นไปตามแนบ)

การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาต

เลขท่ี

จ านวนปีท่ี

สอบบญัชี

ใหบ้ริษทั

1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ 

(ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ

11251 3

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ 

และ/หรือ

6552 -

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795 -

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย

อื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้



ประวติัและผลงานของผูส้อบบญัชี

ขอ้มูลทัว่ไป

ช่ือ – นามสกุล : นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์

สญัชาติ : ไทย

สถานที่ท างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั

ระยะเวลาที่ท างานกบับริษัท : 3 ปี

ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท PWC : หุ้นส่วน

ประสบการณใ์นการท างาน :

นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ มีประสบการณ์ด้านทางสอบบัญชีมากกว่า 22 ปีกบั PwC Thailand ปัจจุบัน 

นายสง่าเป็นหุ้นส่วนในด้านงานให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับบริการทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบ

บัญชี ซ่ึงมีลูกค้าทั้งในประเทศ และนานาประเทศในหลายอตุสาหกรรม เช่น ธุรกจิด้านการผลิต ธุรกจิ

ด้านยานยนต์ ธุรกจิค้าปลีก ธุรกจิเกี่ยวกบัการอุปโภค บริโภค และธุรกจิก่อสร้างและวิศวกรรม ลูกค้า

หลักคือกจิการต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศที่ประกอบธุรกจิด้านอตุสาหกรรมยานยนต์



การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564

รายการ ปี 2564
(น าเสนอ)

ปี 2563

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 1,075,000.00 1,875,000.00
ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee)
อาทิ ค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการตรวจทาน
เอกสารของโครงการต่าง ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตการบริการสอบบญัชี

N/A 203,514.64

รวมทั้งหมด 1,075,000.00 2,078,514.64

หน่วย : บาท/ปี

ส าหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่น าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัตใินปี 2564 มีจ านวนลดลงกว่าปี 2563 อยู่ที่ 800,000 บาท 

คิดเป็น 42.67% เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต ่าในสถานการณ์โรคระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยค่าสอบบัญชี

ดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพ่ิมเติม โดยค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ 

(out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาท ิค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณย์ี ค่าส าเนาและ

ค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตาม



วาระท่ี 8

พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้ม)ี



บรษิทั น ้ำตำลบรุรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน)

Buriram Sugar Public Company Limited (“BRR”)

THANK YOU

Q&A


