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ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ



รศ. ดร. ชิต เหล่าวฒันา

กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภบิาล

และความยั่งยนื และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสีนวล ทศันพ์นัธุ์

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

ธรรมาภบิาลและความยั่งยนื และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางพรทิพย ์สุขทพัภ์

กรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษิทั



นางวนัเพญ็ ปุญญนิรนัดร์

กรรมการบริษัท

นางจิรวรรณ พงษพ์ชิิตกุล

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทั



นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการธรรมาภิบาลและความย่ังยืน 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทั



คณะผ ูบ้รหิาร
 นายอดุลย ์สุรวุฒิกลุ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานลงทุนในและต่างประเทศ

 นายพิทกัษ ์ชาวสวน รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชี การเงิน 

และปฏบิตักิาร

 นางสาวปวีณา สุขกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานขายต่างประเทศ และนโยบาย

อตุสาหกรรม บริษัท โรงงานนํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั

 นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ ผู้อาํนวยการสายงานบญัชีและการเงิน (CFO)

 นางสาวขนษิฐา ขนัติโชติ รองผู้อาํนวยการ สายงานบญัชีและการเงิน (ผู้ควบคุม

ดูแลการทาํบญัชี) *เป็นผู้ถอืหุ้นที่เป็นสกัขพียานตรวจนับคะแนน

ผูส้อบบญัชี 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส 

เอบเีอเอส จาํกดั

ทีป่รึกษากฎหมาย 

บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคานซิ์ล จาํกดั 

ผ ูส้อบบญัชีและท่ีปรกึษากฎหมาย



การลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน

บริษทั ควิดแลบ จํากดั (Quidlab)



การเปิดโอกาสใหผ้ ูถื้อห ุน้เสนอขอ้มลูการประชมุ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น (ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น

คนหน่ึงหรือหลายคนที่ถือหุ้นขั้นตํา่ 10,000 หุ้นข้ึนไป 

และถือหุน้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันกาํหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ 

(Record Date) เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เสนอ 

(1)วาระการประชุม (2)คําถามและขอ้เสนอแนะ และ 

(3)เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมในการรับ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั

โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้ งแต่วนัที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึง

วันที่  30 มกราคม 2565เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

เร่ืองดังกล่าว ตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี

ทัง้น้ี ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระ

การประชมุ, คาํถามและขอ้เสนอแนะ 

และเสนอชือ่บุคคลเพือ่รับคัดเลอืกเป็น

กรรมการบริษัท ประจาํปี 2565



การเผยแพรแ่ละจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ

เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษทั และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 30 วนั

(เมือ่วนัที ่28 มีนาคม 2565)

จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุก่อนวนัประชมุ

ล่วงหนา้ 21 วนั (เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2565) 



Download หนงัสือเชิญประชมุ และแบบ 56-1 One Report



วนักาํหนดสิทธิผ ูถื้อห ุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ประชมุผ ูถื้อห ุน้

Record Date : วนัที ่14 มีนาคม 2565

ผูถ้อืหุน้รวมทั้งส้ิน 3,678 ราย  รวมจํานวนหุน้ 812,099,845 หุน้

สญัชาติ จํานวนราย จํานวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

ไทย 3,677 811,468,385 99.92

ต่างชาติ 1 631,460 0.08



องคป์ระชมุ

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที ่30

ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ

เขา้ร่วมประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 25 คน 

และจํานวนหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3

ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

1 หุน้ มี 1 เสียง

มติของทีป่ระชมุ

กรณีปกติ กรณีอ่ืน

YES ตามกฎหมาย/

ขอ้บงัคบับริษทั กําหนด

NO



หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง



หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง

1. แจ้งช่ือและนามสกุล

2. แจ้งว่าเป็นผู้ถอืหุ้น

- มาดว้ยตนเอง หรือ 

- รบัมอบฉนัทะ 

ก่อนการสอบถาม 

*เปิดโอกาสใหส้อบถามได ้เมือ่นาํเสนอจบ

ในแต่ละวาระ*

มีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษในวาระใด

*ขอใหอ้อกจากหอ้งประชมุเมือ่พจิารณา

วาระนั้น ๆ และหา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนน*



การแจง้ความประสงคใ์นการถามคําถาม



การแจง้ความประสงคใ์นการถามคําถาม



ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ โดยกดป่ ุมตรงหมายเลข (3) ซึ�งได้เปิดให้

ลงคะแนนเป็นเวลา 30 วินาท ีอย่างไรก็ตาม เมื่อวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถ 

ลงคะแนนเสียงได้อีก โดยจะมีข้อความขึ้นว่าวาระนี้ถูกปิดแล้วไม่สามารถโหวตได้

การลงคะแนนจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ตามภาพที่ (4) 

โดยเลือกการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ให้คลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหน่ึง 

ของปุ่ม “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” จากน้ันคลิกส่งตามภาพ

ที่ (5) เมื่อส่งผลลงคะแนนเสยีงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอพัข้อความแจ้ง

เตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย ตามภาพที่ (6)

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

ระบบนบัคะแนน

เทคะแนนไปทางเห็นดว้ยทั้งหมด 

เห็นดว้ย

100 คะแนน

NO

10 คะแนน

90 คะแนน

วาระที ่2 เป็นวาระเพือ่ทราบจะไม่มี

การลงคะแนนเสียง

วาระที ่5 การแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทน

กรรมการบริษทัทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ 

จะเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยใน

การลงคะแนนจะแยกเป็นหวัขอ้ย่อยต่างหาก

โดยเฉพาะ ซ่ึงระบุชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่

เป็นกรรมการไวแ้ต่ละท่านแยกต่างหากจากกนั



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

 กรณีผูถ้อืหุน้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้

บริษทัไดบ้นัทึกการลงคะแนนในระบบแลว้ สามารถ

เขา้ประชมุโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก

 กรณีผูถ้อืหุน้ไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน 

ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการ

ที่แจง้ขา้งตน้

มอบฉนัทะ
บตัรเสีย

 การลงคะแนนผ่านระบบ Quidlab FoQus จะไม่มีกรณีที่มีผล

ทําใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบตัรเสีย 

เน่ืองจากระบบกาํหนดให้เลือกลงคะแนน เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

หรืองดออกเสยีง ได้เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน และระบบมี

กาํหนดการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 30 วินาท ีและจะปิด

ระบบลงคะแนน เม่ือเสรจ็สิ้นวาระน้ัน ๆ  ซึ่งจะไม่มีเหตใุห้การลงคะแนน

มีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ หรือมีผู้ลงคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมาย

ใด ๆ ในช่องลงคะแนน หรือลงคะแนนโดยทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่อง

ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง และไม่มีบัตรลงคะแนนชาํรดุ จนไม่สามารถ

วินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด



ผลคะแนนเสียง

ท่ีนบัไดจ้ะรวมทั้งมาดว้ย

ตนเอง และมอบฉนัทะ 

*ใชจํ้านวนหุน้ของ

ผูถ้อืหุน้ท่ีเขา้ประชมุ

ล่าสุดในวาระนั้นๆ*

จบการพจิารณา

แต่ละวาระ 

รวบรวม

คะแนน 

หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

แจง้ผลคะแนน

หากท่านประสงคอ์อกจาก

ท่ีประชมุก่อนปิดประชมุ 

ท่านจะไม่สามารถ

ออกเสียงลงคะแนน

ในวาระท่ีเหลือได ้

ขอความกรุณาโปรดอยู่

จนถงึปิดประชมุ

แจง้มติภายในเวลา 

09.00 น. ของวนัทําการ

ถดัไปผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์

เผยแพร่รายงาน

การประชมุ 

เผยแพร่รายงาน

การประชมุ ภายใน 

14 วนั ผ่านเว็บไซต์

ของบริษทั



วาระท่ี 1
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ 

ประจําปี 2564 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุม

เมื่อวันพุธที่ 26 สงิหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจาํนวน

เสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563

 มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญชีสิ้นสดุวันที่ 31

ธนัวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจาํนวนเสยีงทั้งหมด

ของผู้ถอืหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงิน

ปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

สรปุประเด็นสาํคญัจากท่ีประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ ประจําปี 2564 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564

บริษัทได้จัดทาํรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 แล้วเสรจ็ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ประจาํปี 2564 และนาํส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1

 มีมติแต่งต้ังกรรมการบริษัทที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระให้กลับ

เข้ามาดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

 มีมติอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อยประจาํปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 มีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 

ประจาํปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก

ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

 พิจารณาวาระอื่น ๆ ผู้ถอืหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเหน็อื่น ๆ 

เกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัท 



วาระท่ี 2
รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทั 

ในรอบปี 2564

การลงมติ :

เนือ่งจากเป็นวาระเพือ่ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้อืหุน้



3 Biomass Plants with total capacity 29.70 MW 

POWER BUSINESS

SUPPORTING BUSINESS

SUGAR BUSINESS

ภาพรวมธรุกิจ

Capacity to crush 23,000 ton 

of cane per day

Logistic 

EPC 

Fertilizer

BIRT

BRLM

1

2

3

Wood Pellet

BGE/SR

BSF CSF

Note : BIRT as Joint venture of BGH (25%)

BGE as subsidiary of BGH (45%) 

BSC & CSF is a work in process for expand sugar business

BEC

9.9 MW.

BPC

9.9 MW.

BPP

9.9 MW.

BSC

GROWTH BUSINESS 4
Pulp Packaging

NEW BUSINESS 5

Holding

BGH



Sustainable growth through business expansion

Key Support 

SEW Performance
(Operate Full Capacity)

For Analyst Meeting FY2022 on Mar 22

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Quarter 4
• 10 of 14 molding machines 

have reserved by 2 customers

Quarter 1

• The large bagasse pulp mill expected to be 

completed (capacity 20 ton/day)

• Full operate all 14 molding machines, 

Quarter 3 – Late Quarter 4

• Phase 2 expansion by order more 

14 molding machines

Quarter 3

Operate all 21 Machines that expected to generate 

incremental revenues around 100-125 MB per year

Quarter 1

Operate all 28 machines with capacity 

of 7,000 ton/year
Expand capacity by invest more 28 

molding machine that leads to 

totally 56 machine with total 

capacity of 14,000 ton/year 

Molding Machines EBITDA marginProduction Revenues

14 3,500 ton/Yr 250 - 300 MB 18% - 20%

21 5,250 ton/Yr 375 - 450 MB 20% - 26%

28 7,000 ton/Yr 500- 600 MB 30% - 31%



KEY SUCCESS in Wood Pellet project 

For Analyst Meeting FY2022 on Mar 22

• Project initiator with knowledge and 

expertise in agribusiness

• Expertise in machinery and 

experience in the production of 

Wood Pellets.

• Owner of the right to the 

concession land with an area 

of approximately 40,000 rai, the 

concession period is 50 years.

• The owner of raw materials for 

production has approximately 1.7 

million tons of wood in the area.

• Experienced in operate a power plant 

business in Japan, 5 biomass power plants 

with total capacity of 156 MW currently.

• Be an Offtaker, Shareholder and Lender 

for the project.

• 15-Yr Purchase Agreement of Wood 

Pellets from the project amounting to 

100,000 tons/year.

• Specializing doing business in 

Laos

• Experienced in investing in various 

projects in Laos

• Being a potential partner, a stable 

organization

SR

BGE
Siphandone Bolaven 

Development

Kyuden Mirai Energy

(KME)
Ratch-Lao (RL)

Buriram Innovation Renewable Technology (“BIRT”) is the 

newest business to do engineering, procurement & construction 

(EPC) and also support Maintenance mill, through its joint 

venture (25%) by Buriram Green Holding (BGH). 



รางวลัและการรบัรอง

คณุภาพ
บริษทั นํ�าตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) (BRR) 

 

 

 

BRR ไดรั้บผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการในโครงการ 

สาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) 

ปี 2564 ในระดบั “ดเีลศิ” (Excellent CG Scoring) หรือ  

5 ตราสัญญลกัษณ์ ตดิต่อกนัเป็นปีที� 4 จากสมาคมส่งเสริม 

ผูล้งทุนไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 

BRR ไดรั้บคดัเลือกเป็นหลกัทรัพยข์องกองทุนรวม 

ธรรมาภิบาลไทย (Stock Universe of Thai CG Funds)  

ในปี 2564 ซึ�งตดิต่อกนัเป็นปีที� 4 

 

BRR ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิก 

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ

ภาคเอกชนไทย (CAC) จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) ต่อเนื�องเป็นครั�งที� 2 เมื�อวนัที�  

20 กรกฏาคม 2564  

BRR ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 (AGM Checklist) 100 คะแนนเตม็

จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลสั จาํกดั  (BPP)  

 

 

 BPP ไดรั้บรางวลั “ดเีด่น”  

ด้านพลงังานทดแทน ประเภทโครงการ

ผลติไฟฟ้าและความร้อนร่วม  

(Co-generation) จากการเขา้ร่วม

ประกวด Thailand Energy Awards 

ประจาํปี 2563-2564 จากกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

กระทรวงพลงังาน   

บริษัท ชูการ์เคน อโีคแวร์ จาํกดั (SEW)  

 

 

SEW ผ่านการรับรองมาตรฐาน DinCerto EN13432 จาก DinCerto TUVRheinland  

ประเทศเยอรมนี โดยมาตรฐานนี�แสดงใหเ้ห็นวา่การผลิตบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ยของ SEW สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในระดบัโลก ซึ�งตอ้งการสินคา้ที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยผลิตภณัฑ์

ของ SEW สามารถยอ่ยสลายไดภ้ายใน 45 วนั นอกจากนั�น ยงัผ่านการรับรองมาตรฐานอื�น ๆ ดงันี� 

   
 

 

 

 

 

 

 



การดําเนนิงานและพฒันาการดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ปี 2564

 ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบการต่อต้าน

คอร์รัปชันอย่างต่อเน่ือง โดยได้ดาํเนินการตามนโยบาย

และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการประเมิน

ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

 สื่อสารและประกาศไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 จัดอบรมใ ห้ บุคลากรและรณรงค์ภ ายในองค์ กร

อย่างต่อเน่ือง

 ทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ อาทิเช่น กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน

คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเน่ืองเป็น

คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 

 Whistleblowing ในปี 2564 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือ

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสยี



2559 2561 2564 2567 2570

บรษิทัประกาศเจตนารมณ์

โครงการแนวรว่มปฏบิตัิ
(Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นทจุรติ เมือ่

25 มนีาคม 2559

CAC Declaration บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็น

สมาชกิแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปั

ชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) 
ต่อเน่ืองเป็นครัง้ที่ 2 เมือ่วนัที่

20 กรกฏาคม 2564

CAC Re-Certification 1st

บรษิทัไดร้บัการรบัรองฐานะ

สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทจุรติ(CAC) เมือ่ 17
พฤษภาคม 2561

CAC Certification 1st
จดัทาํแบบประเมนิ/ Checklist 
71 ขอ้, จดัทาํรายงานความ
เสีย่ง และการตรวจสอบภายใน

รวมทัง้ Working paper นําสง่
ภายในมนีาคม 2567

CAC Re-Certification 2nd

การดําเนนิงานและพฒันาการดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ปี 2564



I. จดัการภายในโรงงาน ซึง่ใสใ่จตัง้แตก่ระบวนการผลติ

และจดัภมูทิศัน์รอบโรงงาน

II. จดักจิกรรมรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยใหช้มุชน หน่วยงาน

ราชการทอ้งถิน่ และพนกังานเขา้มามสีว่นรว่ม

III. การพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม

IV. ผลกัดนัธรุกจิเชือ้เพลงิชวีมวลอดัเมด็ (Wood Pellets) 
V. การลดก๊าซเรอืนกระจกและการลดคารบ์อน

ฟุตพริน้ท์

มิติส่ิงแวดล้อม

I. การพฒันาเกษตรกรชาวไรอ่อ้ย

II. การพฒันางานวจิยั นวตักรรม และเทคโนโลยี ซึง่ได้

พฒันางานวจิยัดา้นการผลติเยือ่ชานออ้ย โดยเยือ่

ดงักลา่วเป็นเยือ่ไมฟ่อก (Unbleached Pulp) 
สน้ํีาตาล

III. การจดัการผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซ่

คณุคา่ของธรุกจิ

มิติเศรษฐกิจ

I. สนบัสนุนและพฒันาบคุลากรเขา้อบรมรวมกวา่ 3หมืน่ ชัว่โมง

II. ปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชน

รวมทัง้คาํนึงถงึความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ไดร้ณรงค์

ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ในไรอ่อ้ย ตัง้แต่ปี 2559 - ปัจจบุนั
III. ผลติและสง่มอบสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพดว้ยความ

รบัผดิชอบ ปฏบิตัติ่อคูค่า้ทกุรายอยา่งโปรง่ใสและเทา่เทยีม

IV. พฒันาความรูแ้ละสง่เสรมิอาชพีคนในชมุชน

V. เพิม่การจา้งงานคนพกิารในทอ้งถิน่ผา่นหน่วยงานราชการ

VI. สรา้งศนูยพ์กัคอยระดบัอาํเภอใหก้บัรพ.คเูมอืง 47 เตยีง

มิติสงัคม

I. การพฒันาและบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลและ

จรยิธรรมทาํใหไ้ดร้บัรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มตอ่ตา้น

คอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเน่ืองเป็น
ครัง้ที่ 2 และไดร้บัการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการ
ในระดบั “ดเีลศิ” (Excellent CG Scoring) ตดิต่อกนัเป็น
ปีที่ 4

บรรษทัภิบาล

การดําเนินงานและการพฒันาการดา้นความยัง่ยนืปี 2564



เป้าหมาย/กลยทุธ์

ในการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ปี 2565-2569



ปี 2559 บริษัท โรงงานนํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (BSF) 

ได้จัดทาํคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นระดับผลิตภัณฑน์ํา้ตาล 

ได้แก่ 

• นํา้ตาลทรายดิบ

• นํา้ตาลทรายขาว 500 กรัม

• นํา้ตาลทรายขาว 1 กโิลกรัม

• นํา้ตาลทรายขาวบรรจุกระสอบ 50 กโิลกรัม และ

• นํา้ตาลทราย Hi-pol 50 กโิลกรัม 

ซ่ึงข้ึนทะเบียนกบัองค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือน

กระจก (อบก.)

การต่ออายใุบรบัรองการลดคารบ์อนฟตุพริ้นทร์ะดบั

ผลิตภณัฑน้ํ์าตาล และจดัทําคารบ์อนฟตุพริ้นท์

ในระดบัองคก์ร

ที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบการจัดทาํคาร์บอนฟุตพร้ินทม์ีรายช่ือดังน้ี 

1. ผู้ทวนสอบ:  ดร. พรทพิย์ วงศ์สโุชโต   นักวิจัยอสิระ 

2. ที่ปรึกษา:     นายกติติพงษ์ รุ่งน้อย นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่งในเครอืไดร้บัใบรบัรองอตุสาหกรรม

สีเขียว ระดบั 3 (ระบบสีเขียว Green System)

การลดปรมิาณการเผาออ้ยและเพ่ิมปรมิาณ

ออ้ยสดใหไ้ด ้98%

60/61 61/62 62/63 63/64 64/65 65/66

นโยบายออ้ยสด/

ผลดาํเนินการ

ไม่ม/ี

67.53

ไม่ม/ี

54.02

ไม่ม/ี

44.13

>80% /

79%

>90%/ 

95%

คาดการณ์

100%/

98%

คาดการณ์

ผลผลิต (ตนั/ไร่) 13.17 12.31 8.76 10.88 12.52 13.5

ปริมาณฝน ฝนมาก ปกติ แล้ง แล้ง ฝนดี ปกติ



วาระท่ี 3
พิจารณาอนมุติังบการเงินของบรษิทั

สาํหรบัรอบปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



2.93

1.80 1.76

2561/62 2562/63 2563/64

รายงานผลการดําเนินงาน : รายไดร้วม

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ(ลา้นตนั)

3,585.98 
2,801.84 2,467.22 

403.00 

247.06 
407.03 

478.58 

362.86 377.68 

519.30 

480.85 536.49 

131.27 

141.22 176.42 

2562 2563 2564

รายไดอ่ื้น

อ่ืนๆ เช่นปุ๋ย และผลิตภณัฑจ์ากชานออ้ย

ไฟฟ้า

กากนํ้าตาล

นํ้าตาล

5,118.13

4,033.83 3,964.84

 รายไดร้วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ลดลงจากปีก่อน จํานวน 69 ลา้นบาทหรือคิดเป็น -2% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนือ่งจาก 

 รายได้จากการขายนํา้ตาลที่ลดลง จากการเล่ือนส่งมอบนํา้ตาลจากสถานการณโ์ควิด 19

 รายได้จากการขายกากนํา้ตาล และ รายได้จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมสงูขึ้นเพ่ือชดเชยรายได้รวมของบริษัท 

 รายได้เงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํา้ตาลทราย

39%

21%

2%

2%



รายไดจ้ากการขายนํ้ าตาล

3,586 

2,802 
2,467 

2562 2563 2564

ปริมาณขายนํ้ าตาล (พนัตนั) ราคาขายนํ้ าตาลเฉลีย่ (บาท/ตนั)

353 

246 
174 

2562 2563 2564

10,168 11,390 
14,209 

2562 2563 2564

ภยัแลง้ และ โควิด 19

30%

29% 12%

25%

+2,819

- 72.36

รายไดร้วม (ต่อ)

รายไดจ้ากการขายกากนํ้ าตาล (Molasses) ปริมาณขายกากนํ้ าตาล (พนัตนั) ราคาขายกากนํ้ าตาลเฉลีย่ (บาท/ตนั)

403 

247 

407 

2562 2563 2564

2,962 
3,732 

4,918 

2562 2563 2564

136 

66 
83 

2562 2563 2564

51% 25%

32%

26%
39% 65%



กําไรขัน้ตน้

515.95 
625.02 

527.94 

10.35 

16.06 

13.94 

 -
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2562 2563 2564

กําไรขั้นตน้ อตัรากําไรขั้นตน้ (%)

กําไรขั้นตน้ (ลา้นบาท)

อตัรากําไรขั้นตน้ (%)

กําไรขั้นตน้ ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของราคาวัตถุดิบอ้อย ต้นทุนเช้ือเพลิง และราคาแม่ปุ๋ยเคมี



กําไรสทุธิ และอตัราผลตอบแทนผ ูถื้อห ุน้

กําไรสุทธิ (ลา้นบาท)

(10.00%)

0.15%
3.15%

(511.77)

6.17 127.04 

2562 2563 2564

+1,960% YOY

อตัรากําไร

สุทธิ

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้

 รายได้เงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํา้ตาลทราย

 การบ ริหาร จัดการลูกห น้ีชาวไ ร่และโครงส ร้างเ งิน ทุนที่ มี

ประสทิธภิาพเพ่ิมขึ้น 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมขึ้น

 อตัราผลตอนแทนผูถ้อืหุน้ 6.70% เพ่ิมขึ้นจากกาํไรสทุธทิี่เพ่ิมขึ้น

-23.46 

0.66 
6.70 

2562 2563 2564

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%)



งบแสดงฐานะทางการเงิน (ลา้นบาท)

D/E

(Non BRRGIF)

2.55 1.93 2.16 

9,429 8,663 9,0578% 5%

2562 2563 2564

7,566 6,807 7,120 

1,863 
1,856 1,937 

2,070 1,491 2,224 

7,359 
7,172 

6,833 

 สินทรพัยร์วม สินค้าคงเหลือที่เพ่ิมขึ้ นเน่ืองจากการเล่ือนส่งมอบ

นํา้ตาล รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการค้า

 หนี้ สิน เกดิจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในช่วงที่มีการ

รับซ้ืออ้อยจากชาวไร่

 ส่วนของผูถ้ือหุ้น เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อน เน่ืองจากกําไรสะสมที่ยัง

ไม่ได้จัดสรรเพ่ิมขึ้นตามผลการดาํเนินงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน



สรปุงบการเงินสําหรบัปี 2564

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์รวม 9,056.98      8,663.23      4,978.74       5,111.20      

หนี้ สินรวม 7,119.56      6,807.40      2,620.90       2,776.22      

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,937.42      1,855.83      2,357.84       2,334.98      

รายได้รวม 4,028.65      4,047.16      366.31          351.30         

ค่าใช้จ่ายรวม 3,752.89      3,685.55      121.34          16.40-           

กําไรจากการดําเนินงาน 275.76       361.61        244.97         367.70        

กําไรสทุธิ 127.04       6.17            69.79           187.39        

กาํไรต่อหุ้น 0.1590        0.0080         0.0860          0.2310         

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



วาระท่ี 4
พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดําเนินงาน

ของบรษิทัรอบระยะเวลาบญัชี สิ้นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

และการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



สรปุรายละเอียดเปรยีบเทียบการจ่ายปันผล 2562-2564

หมายเหตุ: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม บริษัทอาจกาํหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาํหนดข้างต้นได้ โดยขึ้ นอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน 

สภาพคล่องของบริษัท และความจาํเป็นในการขยายการดาํเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกจิการ

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอจ่าย)

1. กาํไรสทุธติามงบการเงินรวม (ล้านบาท) งดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผล

การดาํเนินงาน สิ้นสดุ ณ วันที่ 31

ธนัวาคม 2562 และงด

การจัดสรรทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย 

187.39 (กาํไรสทุธจิากงบการเงิน

เฉพาะกจิการของ BRR)

127.04 (กาํไรสทุธจิาก

งบการเงินรวมของ BRR)

2. จาํนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น) 812.09 812.09

3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.06 0.07

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 48.72 56.85

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสทุธิ 26.01% 44.74%

6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)

ไม่เ ป็นไปตามนโยบายการจ่าย

เงินปันผลของบริษัท เ น่ืองจาก

บริษัทประสบภาวะขาดทุนและมี

ความจํา เ ป็นต้องคงเ งินไ ว้ เ ป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน

กจิการและเพ่ือการลงทุน

ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่าย

เงินปันผลของบริษัทเน่ืองจากบริษัท

มีความจําเป็นต้องคงเงินไว้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน

กจิการและเพ่ือการลงทุน

ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่าย

เงินปันผลของบริษัท เ น่ืองจาก

บริษัทมีความจําเป็นต้องคงเงินไว้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนิน

กจิการและเพ่ือการลงทุน



XD

Dividend

วันกาํหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิ์ได้รับเงนิปันผล 

(Record Date) 11 พฤษภาคม 2565

วันกาํหนดจ่ายปันผล วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

(ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมัติ)

วนักําหนดรายช่ือผ ูถื้อห ุน้ท่ีมีสิทธ์ิไดร้บั

เงินปันผล และวนักําหนดจ่ายปันผล 



วาระท่ี 5
พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการบรษิทั

แทนกรรมการบรษิทัท่ีพน้จากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2565

และการเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการบรษิทั

การลงมติ :
วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยกรรมการบริษัททีม่ส่ีวนไดเ้สยีในวาระน้ี จะไม่ร่วมออกเสยีงลงคะแนน และจะ

นาํหุน้ของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวออกจากฐานการคาํนวณในการนับคะแนน



วาระท่ี 5.1
พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการบรษิทั

แทนกรรมการบรษิทัท่ีพน้จากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2565

การลงมติ :
วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยกรรมการบริษัททีม่ส่ีวนไดเ้สยีในวาระน้ี จะไม่ร่วมออกเสยีงลงคะแนน และจะ

นาํหุน้ของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวออกจากฐานการคาํนวณในการนับคะแนน



กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 

มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กาํหนดให้ใน

การประชุมสามัญประจาํปีทุกคร้ังให้

กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 

และกรรมการบริษทัที่ออกตามวาระนั้นอาจ

ไดร้บัเลือกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้

โดยมีข้อความสาํคัญดังน้ี 

“ขอ้ 15 ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออก

จากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจาํนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้ใช้วิธจัีบสลากกนัว่าผู้ใดจะออก

ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุด

นั้นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น

อาจไดร้บัเลือกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได”้



รายช่ือกรรมการบรษิทัท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ

 กรรมการอสิระ

 กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการบริษัท

 ประธานกรรมการบริหาร

 ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการ

 กรรมการบริษัท

 กรรมการบริหาร

 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านธุรกจิพลังงานและการ 

ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

 กรรมการบริษัท

นางวนัเพ็ญ ปุญญนิรนัดร์ นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ นางพรทิพย ์สุขทพัภ์



เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ อั น จ ะ

ก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อการ

ดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

พิจารณาจากผลการดาํเนินงาน

ที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็น

และคําแนะนําที่ ช่ วยพัฒนา

บริษัทได้ 

ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ด้ า น อื่ น  ๆ 

ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอาํนาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ได้เป็นอย่างด ี

มี คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จาํกดั

ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการน้ี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ

โดยเห็นควรเสนอใหพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัที่พน้จากตําแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน มีคุณสมบัติดังน้ี

ทั้งน้ี ขอให้กรรมการบริษัทที่

พ้นจากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 

4 ท่านงดออกเสียงในวาระน้ี

เน่ืองจากมีส่วนได้เสยี 

เสนอแต่งต้ังเป็น

คณะกรรมการบริษัท

อกีวาระหน่ึง



การเปิดโอกาสใหผ้ ูถื้อห ุน้เสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการบรษิทั

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้น (ซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงหรือ

หลายคนที่ถือหุน้ขั้นตํา่ 10,000 หุน้ข้ึนไป และถือหุ้น

อย่างต่อเนื่องจนถึงวนักําหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ (Record

Date) เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เสนอช่ือบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยประกาศผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาด

หลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วนัที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึง วนัที่ 30 

มกราคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเร่ืองดังกล่าว ตาม

หลักการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี 

ทั้งนี้  ไม่มีผูถ้อืหุน้รายใดนาํเสนอ

รายช่ือบุคคลเขา้รบัคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษทั ประจําปี 2565



นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ
สญัชาติ: ไทย

อาย:ุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา/ประวติัการอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑติ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ

• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง

• หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑติ เทคโนโลยีของนํา้ตาล รุ่นที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสตูรผู้บริหารระดับสงู รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)

• หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.)

• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสตูรการบริหารธุรกจิแบบมืออาชีพสาํหรับผู้บริหารระดับสงู และหลักสตูรการจัดการธุรกจิอย่างมีกลยุทธ ์โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประวติัการทํางาน 5 ปี ยอ้นหลงั - ปัจจุบนั

ตําแหน่งในบริษทัและบริษทัยอ่ย
ปี 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท/ บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ปี 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงงานนํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั

ปี 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีอาร์อาร์ กรีน โฮลด้ิง จาํกดั

ปี 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส ์แมเนจเมนท ์จาํกดั

ปี 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ชูการ์เคน อโีคแวร์ จาํกดั

ปี 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท นํา้ตาลทุนบุรีรัมย์ จาํกดั

ปี 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงงานนํา้ตาลชาํนิ จาํกดั

ปี 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์พลัส จาํกดั

ปี 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จาํกดั

ปี 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จาํกดั

ปี 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จาํกดั

จํานวนหุน้ทีถ่อืในบริษทั: 33,124,320 หุน้ (คิด

เป็น 4.0788%) (ตนเอง 33,099,000 หุ้น และ

นางสรีุวรรณ  ต้ังตรงเวชกจิ ภรรยา 25,320 หุ้น) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2564/ นับรวมคู่สมรส หรือ

บุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

บริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่: เป็นพ่ีของนาง

วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ , นางจิรวรรณ พงษ์พิ ชิตกุล ,

นางสาวจิตติมา ต้ังตรงเวชกิจ, นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกจิ

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่: ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธุรกิจของบริษทั: ไม่มี

คุณสมบติัตอ้งหา้ม: ไม่มีประวัติการกระทาํความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพย์ซ่ึงได้กระทาํโดยทุจริต 

และไม่มีประวัติการทาํรายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นางวนัเพญ็ ปุญญนิรนัดร์
สญัชาติ: ไทย

อาย:ุ 55 ปี

จํานวนหุน้ทีถ่อืในบริษทั: 32,939,000 หุน้

(คิดเป็น 4.0560%) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2564/ 

คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

บริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่: เป็นน้องของนาย

อนันต์ ต้ังตรงเวชกจิ และเป็นพ่ีของนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

,

นางสาวจิตติมา ต้ังตรงเวชกิจ, นายสฤษดิ์  ต้ังตรงเวชกิจ 

และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกจิ

คุณสมบติัตอ้งห้าม: ได้กระทําโดยทุจริต และไม่มี

ประวัติการทาํรายการที่ไม่มีประวัติการกระทาํความผิดอาญา

ในความผิดที่ เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงอาจเกิดความขัดแย้งทาง

ป โ ์ ั ิ ั ใ ปี ี่ ่

วุฒิการศึกษา/ประวติัการอบรม
• มัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี

• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสตูรการบริหารธุรกจิแบบมืออาชีพสาํหรับผู้บริหารระดับสงู และหลักสตูรการจัดการธุรกจิอย่างมีกลยุทธ ์โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประวติัการทํางาน 5 ปี ยอ้นหลงั - ปัจจุบนั

ตําแหน่งในบริษทัและบริษทัยอ่ย

ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จาํกดั

ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นํา้ตาล บุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน)

ตําแหน่งในบริษทัจํากดั/หน่วยงานอืน่

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่: ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธุรกิจของบริษทั: ไม่มี

ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จาํกดั

ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท คณะบุคคลโรงแรมเปรมสขุ

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บ่อทอง สตีล จาํกดั



นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ
สญัชาติ: ไทย

อาย:ุ 50 ปี

จํานวนหุ้นที่ถือในบริษทั: 32,889,000 หุ้น 

(คิดเป็น 4.0499%) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

2564/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ

บริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่: เป็นน้องของ

นายอนันต์ ต้ังตรงเวชกิจ, นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล, 

นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ และนางสาวจิตติมา ต้ังตรง

เวชกจิ และเป็นพ่ีของนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกจิ

คุณสมบติัต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทํา

ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทาํ

โดยทุจริต และไม่มีประวัติการทาํรายการที่อาจเกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวติัการอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑติ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง
• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
• หลักสตูรทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ 
• หลักสตูรการบริหารธุรกจิแบบมืออาชีพสาํหรับผู้บริหารระดับสงู และหลักสตูรการจัดการธุรกจิอย่างมีกลยุทธ ์โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร
• หลักสตูร Xponential Academy
• หลักสตูร Adizes Institute Worldwide
• หลักสตูร Digital Edge Fusion รุ่นที่ 5

ประวติัการทํางาน 5 ปี ยอ้นหลงั – ปัจจุบนั

ตําแหน่งในบริษทัและบริษทัยอ่ย
ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน)

กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านธุรกจิพลังงานและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บีอาร์อาร์ กรีน โฮลด้ิง จาํกดั
ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นํา้ตาลทุนบุรีรัมย์ จาํกดั
ปี 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงงานนํา้ตาลชาํนิ จาํกดั
ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์พลัส จาํกดั
ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จาํกดั
ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จาํกดั
ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงงานนํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั
ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จาํกดั

ตําแหน่งในบริษทัจํากดั/หน่วยงานอืน่
ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บีอาร์อาร์ อนิโนเวช่ัน รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี จาํกดั
ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์ กรีน เอน็เนอร์จี จาํกดั
ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บุรีรัมย์ พรีเมียม ไบค์ จาํกดั
ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จาํกดั
ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร World International Network Co., Ltd
ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บริษัท สพัีนดอนบอลิเวนพัฒนา จาํกดั

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่: ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธุรกิจของบริษทั: ไม่มี



นางพรทิพย ์สุขทพัภ์
สญัชาติ: ไทย

อาย:ุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา/ ประวติัการอบรม:
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสตูรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)
 Director Certification Program (DCP), 151/2014

 Audit Committee Program (ACP), 37/2014

 Fraud : Prevention and Detection

จํานวนหุน้ทีถ่อืในบริษทั: ไม่มี
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2564) 

คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

บริษัท/ ผู ้บ ริหาร/ ผู ้ถื อหุ้น รายใหญ่ : ไ ม่มี

ความสมัพันธ์

ประวติัการทํางาน 5 ปี ยอ้นหลงั - ปัจจุบนั

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง

ตาํแหน่งในบริษัทจากดั/หน่วยงานอื่น: 

2563 – ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ

อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร

อนุกรรมการประสานงานการบริหารสาํนักงานสาขา

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

กรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ

อนุกรรมการภาษีสรรพากร

บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน)

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สภาวิชาชีพบัญชี

สมาคมนิสติเก่าคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี

แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

มูลนิธสิถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ตําแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธุรกิจของบริษทั: 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว

คุณสมบติัตอ้งหา้ม: ไม่มีประวัติการกระทาํความผิดอาญา

ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทาํโดยทุจริต และไม่มี

ประวัติการทาํรายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



วาระท่ี 5.2
พิจารณาอนมุติัการเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการบรษิทั

การลงมติ :
วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



การเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการบรษิทั

ด้วยนางวีชัชชฎา ยงสวุรรณกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจาก

ต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 น้ัน 

ทํา ใ ห้ มีตํา แห น่ งกรรมการบ ริ ษัท ว่ า งลง  โดย ปัจ จุบั น มีจํ านวน

กรรมการบริษัทคงเหลือ 10 คน ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงจาํนวน

กรรมการบริษัทจาก 11 คน ให้คงเหลือเพียง 10 คน โดยคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วว่า จาํนวนกรรมการบริษัททั้ง 10 คนดังกล่าวยังคง

เพียงพอต่อการปฏบิัตหิน้าที่ตามหลักเกณฑ ์ดงัน้ี 

ตามเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเร่ือง องค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน คือ 

1. มีกรรมการอสิระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

2. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

รวมทั้งได้พิจารณาจาก Board Skill Matrix แล้ว เหน็ว่าการปรับลดจาํนวน

กรรมการบริษัทคงเหลือ 10 ท่าน มีความเพียงพอ ตลอดจนมีกรรมการ

บริษัทที่มีความรู้  ทกัษะ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญในทุกด้านที่จะ

สามารถทาํให้การดาํเนินงานของบริษัทมีประสทิธภิาพ ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวไม่กระทบการเปล่ียนแปลงอาํนาจผูกพันบริษัทของกรรมการ

ขอเสนอเปลีย่นแปลงจํานวนกรรมการบริษทั 

โดยลดจํานวนกรรมการบริษทัจาก 11 ท่าน คงเหลือ 10 ท่าน



กรรมการ ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ ์

ลาํดับ ช่ือ
ธุรกิจ/ 

การจดัการ

อุตสาหกรรมนํา้ตาล/ 

เกษตร โดยตรง

ธุรกจิต่อเน่ือง 

เช่น ปุ๋ย, 

โรงไฟฟ้า, 

บรรจุภัณฑ์

การวางแผน/

กลยุทธ์
กฎหมาย

บัญชี/

ตรวจสอบ

บัญชี

การเงิน/

บริหารลงทุน

เทคโนโลยี/

นวัตกรรม

การกาํกบั

ดูแลกจิการ
อื่น ๆ

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

Board Skill Matrix 



วาระท่ี 6
พิจารณาอนมุติัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั

และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2565

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ



ผลประกอบการของบริษัท

1

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา

จ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 32 กําหนดให้การกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทเป็นวาระอันพึงมีและพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ทั้งน้ี จึงขอเสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัท

ขอ้บงัคบัของบรษิทั

2

เปรียบเทยีบอ้างองิค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทกบัธรุกจิ หรือ

อตุสาหกรรมในประเภทเดยีวกนักบั

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

3
พิจารณาจากการปฏบิัติงานและ

ความรับผดิชอบของกรรมการบริษัท

ประเภทและลกัษณะการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
รูปแบบที่เป็นตัวเงิน 

**บริษัทส่วนใหญ่จ่ายแบบค่าตอบแทนประจาํ เบ้ียประชุม และโบนัส 

1.เบ้ียประชุม (ร้อยละ 87)              2.ค่าตอบแทนประจาํ (ร้อยละ 73) 

3. โบนัส/บาํเหนจ็ (ร้อยละ 56) 

(3.1 จาํนวนคงที่ และ 3.2 อตัราร้อยละแปรผนัตามกาํไรสทุธ)ิ 

รูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน 

1.หุ้นบริษัท และ 2. ใบสาํคัญแสดงสทิธใินการซ้ือหุ้น (Warrant) 



การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั

และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2565

เสนอใหพ้จิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชดุย่อย 

ประจําปี 2565 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษทัย่อย 

วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี 

ใหมี้ผลในปีปฏิทิน 2565 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลง



การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2565

อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการบริหาร ปี 2565 (ปีที่นาํเสนอ) มีรายละเอยีดดังน้ี

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินตามท่ีเสนอในตารางขา้งตน้นี้   ไม่มีการเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืน 

ทั้งสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด

ตําเหน่ง ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่นาํเสนอ)

ค่าตอบแทน

ประจํา

(บาท/เดือน)

บาํเหน็จ

(บาท/ปี)

ค่าตอบแทน

ประจํา

(บาท/เดือน)

บาํเหน็จ

(บาท/ปี)

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

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

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

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

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 150,000 15,000 150,000

กรรมการบริหารความเสีย่ง 10,000 100,000 10,000 100,000

ประธานกรรมการบริหาร 15,000 150,000 15,000 150,000

กรรมการบริหาร 10,000 100,000 10,000 100,000



การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2565

อัตราค่าตอบแทนของกรรมการธรรมาภิบาลและความย่ังยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2565

(ปีที่นาํเสนอ) ซ่ึงเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อคร้ังการประชุม มีรายละเอยีดดังน้ี

ตําเหน่ง ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่นาํเสนอ)

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: นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามท่ีเสนอในตารางขา้งต้นนี้   ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน 

ทั้งสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด



การจ่ายค่าตอบแทนแก่

กรรมการบริษทัรายบุคคล

ยอ้นหลงั 2 ปี

 

ชื�อกรรมการ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 

1.นายศิริชยั สมบติัศิริ1 ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)   680,000 653,333 

2.นายอนนัต ์ตั�งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

120,000 930,000 

3.นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั (ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย) 30,000 270,000 

4.นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี�ยง 90,000 710,000 

5.นางสาวจิตติมา ตั�งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี�ยง 110,000 710,000 

6.นายสฤษดิ�  ตั�งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี�ยง 90,000 710,000 

7.นายอดิศกัดิ�  ตั�งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร,กรรมการบริหารความเสี�ยง, 

กรรมการ 

ธรรมาภิบาลและความย ั�งยนื และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

110,000 750,000 

8.นางสีนวล ทศัน์พนัธุ์ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธาน

กรรมการ 

ธรรมาภิบาลและความย ั�งยนื และประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

515,000 550,000 

9.รศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการ 

ธรรมาภิบาลและความย ั�งยนื และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

260,000 621,667 

10.นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

 (แทนนายประจวบ ไชยสาส์น โดยมีผลเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2563) 

293,333 490,000 

11. นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล 

 

กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ  

(แทนนายวิเชฐ ตนัติวานิช โดยมีผลเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2563) 

293,333 490,000 

12.นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  (ถึงแก่อนิจกรรม 1 เมษายน 2563) 

200,000 - 

13.นายวิเชฐ ตนัติวานิช กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกเมื�อ 31 มีนาคม 2563) 

90,000 - 

รวม 2,881,666 6,885,000 

หมายเหตุ:

• ปี 2563 ได้ปรับลดบาํเหนจ็จาํนวนร้อยละ 20 และงดจ่ายค่าตอบแทน

แก่กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะ 

กรรมการอสิระ และ/หรือกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท

หรือบริษัทย่อย ซ่ึงมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

• 1นายศิริชัย สมบัติศิริ พ้นจากตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

เม่ือเดือนกุมภาพันธ ์2564 และพ้นจากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

เม่ือเดือนมีนาคม 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง

รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ปฏบิัติหน้าที่ในตาํแหน่งดังกล่าวแทน



วาระท่ี 7
พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี

และกาํหนดคา่ตอบแทนแกผ่ ูส้อบบญัชี ประจําปี 2565

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พุทธศักราช 2535

กาํหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และกาํหนดค่าสอบบัญชี

ในการน้ี บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน อีวาย จํากดั  (EY) เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจําปี 2565

โ ด ย ไ ด้ พิ จ า ร ณ า แ ล้ว ว่ า คุณ ส ม บั ติ ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ 

ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ

บริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้กีย่วขอ้ง

กบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายช่ือผู้สอบบัญชีที่เสนอ

มีดงัน้ี (ประวัตขิองผู้สอบบัญชีหลักเป็นไปตามแนบ)

การแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี 

ประจําปี 2565

หมายเหตุ: ในกรณทีี่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้ 

ให้บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั (EY) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท 

สาํนักงาน อวีาย จาํกดั (EY) เข้าทาํหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

รายช่ือ
ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที่

จํานวนปีที่สอบบญัชี

ใหบ้ริษทั

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน

(ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ
3930 -

2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 

และ/หรือ
5874 -

3. นายณฐัวุฒิ สนัติเพช็ร 

และ/หรือ
5730 -

4. นางสาวสทุธรัิกษ์ ฟักอ่อน 7712 -



ประวติัและผลงานของผ ูส้อบบญัชี
ขอ้มูลทัว่ไป

ช่ือ – นามสกุล : นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน

สญัชาติ : ไทย

สถานที่ทาํงาน : บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั

ระยะเวลาที่ทาํงานกบับริษัท : -

ตาํแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วน

ประสบการณใ์นการทํางาน :
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน มีประสบการณด้์านทางสอบบัญชีมากกว่า 35 ปี กบับริษัท สาํนักงาน อีวาย 

จํากัด ปัจจุบัน นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน เป็นหุ้นส่วนในด้านงานให้ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับบริการ

ทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ซ่ึงมีลูกค้าทั้งในประเทศ และนานาประเทศในหลาย

อุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจด้านการเกษตร ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสาร

โทรคมนาคม ธุรกิจเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากน้ี ยังมี

ประสบการณใ์นการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ การควบรวมกจิการ และด้านไอที



การกําหนดค่าตอบแทนแกผ่ ูส้อบบญัชี ประจําปี 2565

หน่วย : บาท/ปี สําหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่นําเสนอ

เ พ่ือพิจารณาอนุมัติ ในปี  2565 จํานวน 

1,350,000 บาท และบริษัทย่อยทั้ง 11

บริ ษัท จํานวน 4,050,000 บาท หรือ

ร ว ม เ ป็ น  5 , 4 0 0 , 0 0 0  บ า ท  ทั้ ง น้ี 

เ ม่ื อ พิจารณา ค่ าสอบบัญ ชี โดยรวมของ

ก ลุ่มบ ริ ษั ทแ ล้ ว  พบ ว่ าลดลงจาก เดิ ม 

19.28% 

โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่าย

จริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses)ค่าภาษี

และค่าบริการเพ่ิมเตมิ โดยค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ 

(out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่าย

ห ลั ก  อ า ทิ เ ช่ น  ค่ า เ ดิ น ท า ง  ค่ า ที่ พั ก 

ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสาํเนา และ

ค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

รายการ ปี 2565

(นาํเสนอ)

ปี 2564

1.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

• บริษัท 

• บริษัทย่อย 

1,350,000

4,050,000

1,075,000

5,615,000

2.ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee/ Out-of-pocket)

• บริษัท 

• บริษัทย่อย 

N/A 62,675

187,790

3.ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี

(Non-audit service)

• บริษัท 

• บริษัทย่อย N/A

-

400,000

รวมทั้งหมด 5,400,000 7,340,465



วาระท่ี 8

พิจารณาอนมุติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 43

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 43 (หมวดท่ี 7 การกาํกบัดแูล

และบรหิารจดัการบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม)

หมวดที่ 7 การกาํกบัดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อ 43. การทาํรายการหรือการดาํเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อย 

และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณ ีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

ของบริษัท (แล้วแต่กรณ)ี

เพ่ือการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท

ให้มีความคล่องตัว ตลอดจนเพ่ือโอกาสและประโยชน์ทาง

ธรุกจิของกลุ่มบริษัท บริษัทจึงประสงค์แก้ไขข้อบังคับ

ของบริษัทข้อดังกล่าว โดยขอให้เร่ืองดังกล่าวได้รับ

การอนุมัติจากเพียงที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

ทั้งน้ี การแก้ไขดังกล่าวไม่ขัดต่อพรบ.บริษัทมหาชนจาํกดั 

และได้หารือกบัสาํนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เเล้ว มีความเหน็ว่าดาํเนินการได้และไม่ขัดต่อเกณฑ์

หรือประกาศใด

ขอ้บงัคบับริษทั



แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 43 (หมวดท่ี 7 การกาํกบัดแูล

และบรหิารจดัการบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม)

(2)  เร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัท

(ค) การดาํเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวน

เสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สทิธิออกเสียง

ลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทย่อยไม่ ว่าทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย ในการเข้าทาํรายการอื่นใดที่มิใช่

รายการธรุกจิปกติของบริษัทย่อย”

ขอ้บงัคบับริษทั ร่างขอ้บงัคบับริษทัทีข่อแกไ้ข

(1) เร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

(ฑ) การดาํเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ  ลดลงเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวน

เสยีงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

ของบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ  ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

จาํนวนเสยีงทั้งหมดของบริษัทย่อย ในการเข้าทาํรายการอื่นใดที่มใิช่

รายการธรุกจิปกตขิองบริษัทย่อย



แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 43 (หมวดท่ี 7 การกาํกบัดแูล

และบรหิารจดัการบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม)

(2)  เร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัท

 การเรียงลาํดับข้อ (ค), (ง), (จ), (ฉ)

(1) เร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุคณะกรรมการของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) น้ีเป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสาํคัญ และหากเข้าทาํ

รายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย ดังน้ัน 

ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซ่ึงบริษัทแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเร่ืองดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ของบริษัทก่อน โดยนาํหลักเกณฑ์ที่กาํหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิ 

และ/หรือ การทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งน้ี ต้องเป็นกรณีที่

เม่ือคาํนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทาํรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์

ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 

ซ่ึงรายการดังต่อไปน้ีคือ

ขอ้บงัคบับริษทั ร่างขอ้บงัคบับริษทัทีข่อแกไ้ข

(2)  เร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัท

 การเรียงลาํดับข้อใหม่ (ค), (ง), (จ)

(1) เร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุคณะกรรมการของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฑ) น้ีเป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสาํคัญ และหากเข้าทาํ

รายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย ดังน้ัน 

ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซ่ึงบริษัทแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเร่ืองดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ของบริษัทก่อน โดยนาํหลักเกณฑ์ที่กาํหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน 

และ/หรือ การทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งน้ี ต้องเป็นกรณีที่

เม่ือคาํนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทาํรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์

ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 

ซ่ึงรายการดังต่อไปน้ีคือ



วาระท่ี 9

พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้มี)



บรษิทั น้ําตาลบรุรีมัย ์จํากดั (มหาชน)
Buriram Sugar Public Company Limited (“BRR”)

THANK YOU

Q&A
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