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ประกาศของบริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 

บริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท”) มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจ 
ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรให้
รวบรวมนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ งทบทวนและปรับปรุง
สาระส าคญัของเร่ืองดงักล่าวให้เป็นสากล และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
ก าหนดนโยบายอ่ืน ๆ อันพึงมีเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจและการท างานของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของกลุ่มบริษทัไดย้ดึถือและปฏิบติัตาม  

โดยได้จัดท าและทบทวนคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจประจ าปีเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ จึงขอประกาศให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทัศึกษา ท าความเขา้ใจ 
และปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ีอย่างเคร่งครัด เสมือนเป็นวินัย
อยา่งหน่ึง  

ทั้งน้ี เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจและความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  
อีกทั้งเป็นพนัธะสัญญาท่ีทุกคนในองค์กรจะร่วมกนัยึดถือและปฏิบติัตาม จึงขอให้บุคลากรทุกระดบัของ
กลุ่มบริษทัลงนามรับทราบว่า ได้อ่านและท าความเข้าใจเน้ือหาสาระของคู่มือฉบับน้ี และยอมรับเป็น
แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทเป็นองค์กรท่ีมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม  
และตรวจสอบได ้เพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืสืบไป   

 
 
 
  
 
        ______________________________          ______________________________                 ______________________________ 

           (นายศิริชยั สมบติัศิริ)                (นางสีนวล ทศันพนัธุ์)                      (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ) 
           ประธานกรรมการบริษทั                   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล         ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
           
 
 
 
 
 



สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
เร่ือง การต่อต้านคอร์รัปชัน 

 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) ตระหนกัถึงความส าคญั
ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงปฏิบติัตามขอ้บงัคบับริษทั 
ระเบียบกฎเกณฑ์ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม 
และผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู ้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และผู ้เก่ียวข้อง 
ทุกภาคส่วน ตลอดจนการยกระดบัและพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื  

ทั้งน้ี เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน ดว้ยความโปร่งใส 
และปราศจากคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริต  โดยก าหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ให้บุคลากรขององค์กรไดถื้อปฏิบติัตาม ซ่ึงห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานเก่ียวขอ้งกับ 
การคอร์รัปชนัทั้งทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนการไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการปฏิบติัท่ีเขา้ข่าย
การคอร์รัปชัน หากกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน กระท าผิดฐานการคอร์รัปชันจะตอ้งได้รับ 
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ท่ีกลุ่มบริษัทก าหนด และ /หรือ ได้รับโทษตามกฎหมาย  
หากการกระท านั้นผิดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นอกจากนั้ น ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงจัดท า 
ช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนเร่ืองการคอร์รัปชนัให้แก่บุคลากรภายในองคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองค์กร ซ่ึงสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสต่อประธานกรรมการธรรมาภิบาล และผูจ้ดัการส านัก
ตรวจสอบภายใน และได้จดัตั้ งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีเกิด 
การคอร์รัปชนั ดว้ยความละเอียดรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนเก็บรักษาความลบั 
และคุม้ครองผูร้้องเรียน 

กลุ่มบริษัทเช่ือมั่นว่านโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันจะเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และสร้างจิตส านึกท่ีดีให้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
ทุกคน เพื่อพัฒนากลุ่มบริษัทให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนเป็นกลุ่มบริษัทท่ีควรค่าแก่ 
การลงทุนสืบไป 
 
 

______________________________     ______________________________ 

                           (นายศิริชยั สมบติัศิริ)                                         (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ)  
                         ประธานกรรมการบริษทั                           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 



นิยามและความหมาย 

• ก ารก ากับ ดู แ ล กิ จก าร  (Corporate Governance)  ห ม าย ถึ ง  ระบ บ ท่ี จัด ให้ มี โ ค รงส ร้ า ง 
และความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขนั น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผูถื้อหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึง 
ผู ้มี ส่ วนได้ เสี ยทุ ก ฝ่ าย  (อ้าง อิ งจากหนั ง สื อ  “คณะกรรมการ  เส าหลักบรรษัท ภิบ าล ”  
โดยยทุธ วรฉตัรธาร ตีพิมพ ์ธนัวาคม 2558) 

• จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง แนวปฏิบัติท่ี ดีในการด าเนินธุรกิจท่ีน ามาตรฐาน 
ทางจริยธรรมซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมและความประพฤติมาจดัท าเป็นเอกสาร  
เพื่อคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงาน สามารถน าไปใช้ปฏิบัติไดอ้ย่างมีหลกัการ อีกทั้งใช้
อ้างอิงส าหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปท่ี มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง รวมทั้ งสร้างมาตรฐาน 
ทางพฤติกรรม กรอบทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียม ประเพณี 

• BRR หรือ บริษทั หมายถึง บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

• บริษทัในเครือ หมายถึง บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน)  

• บริษทัย่อย หมายถึง บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด, บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากัด, บริษทั 
บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด , บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด , บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด , บริษัท 
โรงงานน ้ าตาลช านิ จ ากดั, บริษทั น ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั, บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั และ
บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสต์ติกส์ แมเนจเมนท์ จ ากัด  รวมถึงบริษัท หรือนิติบุคคลในอนาคต 
ท่ี BRR หรือบริษทัในเครือ เขา้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรง หรือถือหุ้น 
โดยออ้มก็ตาม 

• บริษทัใหญ่  หมายถึง บริษทัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดังน้ี (ก) บริษทัท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการ 
ในผูอ้อกหลกัทรัพย ์(ข) บริษทัท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัตาม (ก) (ค) บริษทัท่ีมีอ านาจ
ควบคุมกิจการในบริษทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการมีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทั
ตาม (ข) (อา้งอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551  
เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย)์ 

• บริษทัร่วม หมายถึง บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัย่อยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจ
เก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดับท่ีจะมีอ านาจควบคุม
นโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า ในกรณีท่ีผูอ้อกหลักทรัพย์หรือ 
บริษทัย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม รวมกนัตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัย่อย 



มีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจ ตามวรรคหน่ึง เวน้แต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน (อา้งอิงจาก 
: ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย)์ 

• กรรมการบริษทั หมายถึง กรรมการบริษทัของทุกบริษทัในกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์

• กรรมการชุดย่อย หมายถึง กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการธรรมาภิบาล 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารของทุกบริษทัในกลุ่มบริษทั  

• ฝ่ายจัดการ หมายถึง คณะผูบ้ริหารซ่ึงท าหน้าท่ีบริหารกิจการของบริษทั และ/หรือ บริษัทย่อย 
เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้ งในเชิงธุรกิจ และด้านธรรมาภิบาล  
โดยฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัท  และน านโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัวางไวไ้ปปฏิบติั 

• ผู ้บริหาร หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
หรือต าแหน่งเทียบเท่า  

• พนกังาน หมายถึง ผูบ้ริหาร พนกังานประจ า และพนกังานชัว่คราว 

• บุคลากร หมายถึง กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราวทุกระดบัชั้น 

• คู่คา้ หมายถึง ผูจ้ดัหาสินคา้ และ/หรือ บริการใหก้บักลุ่มบริษทั รวมถึงเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

• ลูกคา้ หมายถึง ผูใ้ชสิ้นคา้ และ/หรือ บริการของกลุ่มบริษทั 

• ผูท่ี้เก่ียวข้อง หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ตามท่ีกลุ่มบริษทัมีการติดต่อสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
 อาทิเช่น รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รภาคเอกชน องคก์ร เพื่อสาธารณกุศล เป็นตน้ 

• ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัในดา้นต่าง ๆ เช่น พนกังาน ผูถื้อหุ้น 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง นกัลงทุน คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

• คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตัว  
หรือการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าท่ี อ านาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่
ตนเองและหรือผูอ่ื้น หรือการคอร์รัปชนัในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงท าให้เกิดการใชอ้ านาจอยา่งไม่ถูกตอ้ง 
ทั้งการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ ทั้งในรูปของเงิน ส่ิงของ และส่ิงตอบแทน
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี รวมถึงการน าเงินหรือส่ิงของ 
ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ใชใ้นราชการ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 



เช่น การให้ของขวญัหรือบริการ การให้เงินสดหรือส่ิงของแทนเงินสด การให้สินบนเจา้หน้าท่ีรัฐ 
และการคอร์รัปชนัระหวา่งหน่วยงานเอกชน 

• การให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กัน  
เพื่ ออัธยาศัยไมตรี  ท่ี ให้ เป็นรางวัล  ให้โดยเสน่ห์หา ห รือเพื่ อการส ร้างสัมพันธ์ภาพ ท่ี ดี  
หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน ้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช่เป็นสิทธิท่ีจดัไวส้ าหรับ
บุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาสินค้า หรือให้สิทธิพิ เศษในการได้รับบริการ  การรับ 
ความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร  
หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัและไม่ว่าจะให้เป็นบตัร ตัว๋หรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั การช าระเงิน 
ใหล้่วงหนา้หรือการคืนเงินใหใ้นภายหลงั 

• การรับของหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การรับของขวญั ของก านัล และเล้ียงรับรองทางธุรกิจ
โดยรวมถึงการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเร่ืองปกติท่ีคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  
และพนักงานของกลุ่มบริษัท  พึงปฏิบัติ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  หรือแสดง 
ความคิดเห็นห่วงใย โดยทรัพยสิ์นท่ีได้ตอ้งน าเข้าสู่กระบวนการน าส่งเข้าคณะท างานโครงการ 
Anti-Corruption แต่อย่างไรก็ดี การรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ อ่ืนใด โดยการแสดง
เจตนาเรียกรับในส่ิงของท่ีไม่เหมาะสม อาจท าให้มีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าท่ี 
และอาจท าให้เกิดความล าบากใจในภายหลงั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั “ไม่สนับสนุนให้มีการติดสินบน 
โดยเด็ดขาด” 

• ค่าของขวญั ค่าเล้ียงรับรอง ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจ่าย 
เพื่อเป็นค่าส่ิงของใด ๆ ท่ีมีมูลค่าทางการเงินรวมถึงส่ิงท่ีใชแ้ทนเงินสด และส่ิงท่ีสามารถแลกเปล่ียน
เป็นสินคา้หรือบริการ เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีทางธุรกิจ 

• ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวนัส าคญัซ่ึงอาจมีการใหข้องขวญักนั หรือกิจกรรมท่ีปฏิบติั 
สืบเน่ืองกันมาเป็นเอกลักษณ์  และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยิน ดี  
การแสดงความขอบคุณ การบริการต้อนรับ การแสดงความเสียใจหรือการให้ความช่วยเหลือ 
ตามมารยาทท่ีถือปฏิบติักนัในสังคมดว้ย 

• การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยท่ีจ่ายแก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะ
ด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้น 
ไม่ตอ้งอาศยัดุลพินิจของเจา้หน้าท่ีรัฐ และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีของรัฐ  
ผูน้ั้น รวมทั้ งเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอ
หนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น (อ้างอิง: คู่มือแนวทางการก าหนด



มาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม หน้า 35 จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment)) 

• การจา้งพนกังานรัฐ (Revolving Door) หมายถึง การท่ีบุคคลจากภาครัฐเขา้ไปท างานในภาคเอกชน 
หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาท างานด้านนโยบายในภาครัฐ ในลักษณะท่ีท าลายภาพลักษณ์  
ด้านความน่าเช่ือถือและความซ่ือตรงของการท าหน้าท่ีหรือการจดัท านโยบายของภาครัฐ ซ่ึงมี  
ความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชนั ในแง่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการท าหน้าท่ีก ากบัดูแล
ขององค์กรรัฐอย่างไม่เป็นกลาง (อา้งอิง: พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกัน
และปรามปรามการทุจริต พ.ศ. 2542) 

• เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนกังานหรือบุคคลผูป้ฏิบติังานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้ง
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใช้อ านาจ  
หรือไดรั้บมอบหมายให้ใช้อ านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอ่ืนของรัฐ (อา้งอิง: 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปรามปรามการทุจริต พ.ศ. 2542) 

• เจ้าพนักงานของรัฐ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (อา้งอิง: พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปรามปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542) 
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ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

• วิสัยทัศน์  
สร้างความมัน่คงด้านผลผลิตและสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย พฒันาธุรกิจน ้ าตาลทราย พลงังาน
ทดแทน และธุรกิจต่อเน่ื องให้ เติบโตอย่างย ั่งยืนควบคู่ กับชุมชน สั งคม และประเทศชาติ  
ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

• พนัธกจิ 
1. เป็นเลิศในด้านการบริหารจดัการและการควบคุมคุณภาพผลผลิตอ้อย ผลผลิตน ้ าตาลทราย  

และผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง รวมทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากส่ิงเหลือซ่ึงมาจากกระบวนการปลูกออ้ยและ
ผลิตน ้าตาลใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื้ น ท่ีบ ริเวณรอบโรงงานให้ มีผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี  
ดว้ยหลกัวิชาการ ดว้ยความใส่ใจ และความรับผิดชอบต่อเกษตรกรชาวไร่ออ้ย  

3. พฒันาระบบบริหารงานและการจดัการอย่างต่อเน่ือง เพื่อความมัน่คงของผลผลิต และผลก าไร
ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและธุรกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ 

4. พฒันานวตักรรมและสนับสนุนดา้นการวิจยั เพื่อเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั
ใหก้บัองคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ยใหเ้ติบโตมัน่คงไปพร้อมกนั 
6. มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองต่าง ๆ ทั้ งด้านพลังงานทดแทน 

และดา้นอ่ืน ๆ  รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์เพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  
7. ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เท่ียงตรง โปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ 

ผูมี้ส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนป้องกัน ต่อต้านและไม่สนับสนุน 
การคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

• ปรัชญา 
 “น ้าตาลสร้างในไร่” เป็นปรัชญาท่ีบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

(“กลุ่มบริษัท”) ยึดถือมากว่าทศวรรษ ซ่ึงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโต 
อย่างย ัง่ยืน เพราะกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการผลิตน ้ าตาลให้ได้คุณภาพดีและปริมาณสูงสุดในตน้ทุนท่ีต ่า 
อันจะน ามาซ่ึงผลประกอบการท่ีดีของกลุ่มบริษัท และความมั่นคงและมั่งคั่งแก่ชาวไร่อ้อยนั้ น  
ตอ้งเร่ิมจากการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวไร่ออ้ยและบุคลากรในองค์กรมีความรู้และใส่ใจ 
ในการบริหารจดัการออ้ย ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียว รวมถึง  
การน านวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริหารจัดการอ้อย นอกจากนั้ น ยงัใส่ใจดูแล
เกษตรกรชาวไร่ออ้ย ชุมชนรอบขา้ง และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
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• ค่านิยมองค์กร   

 “TEAM” คือค่านิยมร่วมกนัของคนในองคก์รท่ีไดมุ้่งผลส าเร็จจากการท างานเป็นทีมอยา่งย ัง่ยนื 

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

• หลกัปฏิบัติเกีย่วกบัคู่มือการก ากบัดูแลกจิการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกจิ (“คู่มือ CG”) 
▪ บุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามคู่มือ CG 

บุคลากรของกลุ่มบริษทั อนัไดแ้ก่ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีศึกษาและ
ปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการบริษทั
และผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

▪ กระบวนการปฏิบติัตามคู่มือ CG 

- ศึกษาท าความเข้าใจคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพราะถือเป็นวินัย 
และแนวทางในการปฏิบติังาน 

- ปรึกษาและขอค าแนะน าจากผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับชั้น หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
แลว้แต่กรณี หรือสอบถามได้ท่ีส านักกรรมการ ส านักตรวจสอบภายใน และฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ เม่ือไม่มัน่ใจวา่การกระท านั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของคู่มือ CG หรือไม่ 

- ส่ือสารและแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการท างาน อาทิ คู่คา้ และลูกคา้ เป็นตน้ รับทราบและเขา้ใจ
ถึงแนวทางการปฏิบติังาน และหนา้ท่ีอนัพึงกระท าตามท่ีระบุในคู่มือ CG  

- แจ้งเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามคู่มือ CG  

▪ ผลการละเวน้การปฏิบติัตามคู่มือ CG 
- ผูล้ะเวน้การปฏิบติัตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกสอบสวน 

และลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจถึงขั้นลงโทษไล่ออก หรืออาจถูกด าเนิน 
คดีตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี  

- การสนบัสนุนหรือเพิกเฉยต่อการไม่ปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการกระท าผิด
จรรยาบรรณของผูอ่ื้น รวมทั้ งการขัดขวางไม่ให้ผูอ่ื้นแจ้งเบาะแส เป็นพยาน และขัดขวาง
กระบวนการสอบสวนขอ้เทจ็จริง ถือเป็นการไม่ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวและมีโทษเช่นเดียวกนั 
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▪ ขั้นตอนการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
ให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อท่ี 6. การแจ้งข้อร้องเรียน  
และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงประกอบดว้ยช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียน กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับ
ขอ้ร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน 

คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ มิอาจครอบคลุมทุกพฤติกรรม เหตุการณ์            
และสถานการณ์ ทั้งน้ี หากประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือการปฏิบติังาน ให้พึงระลึกและตั้งค  าถามกบัตนเอง 
เสมอว่า การกระท าดังกล่าวนั้นขดัต่อกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั หรือระเบียบของกลุ่มบริษทั นโยบายต่าง ๆ  
ของกลุ่มบริษัท หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ค่านิยมองค์กร และศีลธรรมอันดีงามของสังคม 
ตลอดจนเป็นการกระท าท่ีส่งผลเสียต่อองคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือไม่ 
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ส่วนที่ 2 การก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมุ่งมัน่
ท่ีจะด าเนินธุรกิจของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) อย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติัทบทวนและ
ปรับปรุงคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2560) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงครอบคลุมหลักการส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี  (Good Corporate 
Governance) 8 หมวด และไดเ้พิ่มเติมในดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั โดยแบ่งการจดัหมวดหมู่การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีเป็น 5 ขอ้ ดงัน้ี 

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท”) ตระหนักและให้
ความส าคญักบัสิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือขาย หรือโอนหลกัทรัพย ์การไดรั้บขอ้มูลของบริษทั 
และบริษทัย่อยอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเก่ียวกับ  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั เป็นตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการต่าง ๆ 
เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

• จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้ งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็น 
การล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 ว ัน  
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าอย่างครบถว้นและ
เพียงพอ โดยระบุวนั เวลา สถานท่ีประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งหลีกเล่ียงการเพิ่ม
วาระอ่ืนใด ท่ีไม่ไดก้ าหนดไวล้่วงหนา้ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

• ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

• ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะช้ีแจงวิธีการใชสิ้ทธิลงคะแนนและนบัคะแนนตามท่ีระบุไว ้
อยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบับริษทั 
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• ประธานกรรมการบริษัทจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด า เนินการประชุม 
อย่างโปร่งใส โดยระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่ าเทียมกัน 
ในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง ซ่ึงกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้อง 
จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

• การลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น ก าหนดให้ใชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
และน าระบบบาร์โคด้มาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งจดัให้มี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและนักกฎหมาย เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยไวใ้น
รายงานการประชุมผู ้ถือหุ้นอย่างชัด เจน  พ ร้อมทั้ งคะแนนเสียงท่ี เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย  
และงดออกเสียงในทุกวาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง  นอกจากนั้น ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น  
หรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นในการเข้าร่วมประชุม สามารถเสนอให้ตนเองท าหน้าท่ีเป็น 
สักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงไดอี้กดว้ย   

• เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนรับทราบโดยเท่าทียมกัน  
ผ่านระบบข่าว (SETLink) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนเวลา 09.00 น. ของวนัท าการถดัไป นับแต่
วนัประชุม รวมทั้งจดัท าบนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น และเผยแพร่รายงาน
การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้ งน าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด  

• เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั 
และ ช่องท างของตลาดหลักท รัพย์ฯ  และส านัก งานคณะกรรมการก ากับหลักท รัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังานก.ล.ต.”) 

1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 กลุ่มบริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบาย ดงัน้ี 

• เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นรายเดียวหรือรายหลายซ่ึงถือหุ้นขั้นต ่ า 10,000 หุ้นขึ้ นไป และถือหุ้น 
อย่างต่อเน่ืองจนถึงวนัปิดสมุดทะเบียน ซ่ึงเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอวาระ
การประชุม  ห รือเสนอช่ือกรรมการบริษัทได้ล่ วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้ น  
ซ่ึงจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รับ  
การเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 3 เดือน  จากนั้ น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ /หรือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล  
จะกลัน่กรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กรณีบรรจุวาระในหนงัสือ
เชิญประชุม จะระบุว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้น และหากคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ 
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เห็นควรไม่บรรจุวาระของผูถื้อหุ้นในหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษทัจะช้ีแจงเหตุผล 
ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบ 

• จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด  
หรืออย่างน้อย 21 วนัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ผูถื้อหุ้น 
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม และสามารถเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

• ในการประชุมผูถื้อหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีก าหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูล
ส าคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อให้ 
ผูถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระก่อนการตดัสินใจ 

• ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้  
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้
รายช่ือกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

• สนับสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน
การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระ
การเลือกตั้ งกรรมการบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้ งกรรมการบริษัท 
เป็นรายบุคคล 

• ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในกลุ่มบริษทัถือปฏิบติั และก าหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
ทุกคนมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย และมีหน้าท่ีจดัส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่คณะกรรมการบริษทั โดยแนวทางปฏิบติัและการรายงานเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฎใน
ส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 2.2 เร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 

1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ี เก่ียวข้องกับ  

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน 
และผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจ้าหน้ี ชุมชนใกล้เคียงและส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดังนั้น กลุ่มบริษทัจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษทั
จึงมีนโยบาย ดงัน้ี 
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ผูถื้อหุน้ มุ่งเนน้การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์และโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั
ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
และทนัเวลา รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
ค านึงถึงสิทธิขั้ นพื้ นฐานของผู ้ถือหุ้น  อาทิ  สิทธิในการเข้าประชุมผู ้ถือหุ้น 
และออกเสียงลงคะแนน และสิทธิตามท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนด  
เป็นตน้ 

พนกังาน ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมีการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
ท่ี เหมาะสม ก าหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม  
ในการท างาน รวมทั้ งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน 
ใหพ้ร้อมส าหรับการปฏิบติังานและพฒันาองคก์ร 

ลูกคา้ 
 

ให้ความส าคัญในการผลิต และจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพ  
ไดม้าตรฐาน ปลอดภยั และมีราคาท่ีเหมาะสม ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม รวมทั้ง
รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่น าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 
ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อส าหรับลูกค้า เพื่อแนะน าติชม หรือแจ้ง  
ขอ้ร้องเรียน 

คู่คา้และคู่ธุรกิจ ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางธุรกิจต่อคู่ ค้าท่ีได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และมี
จรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการดูแลคู่ธุรกิจในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม 
ความปลอดภยัในการท างาน และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

คู่แข่งทางการคา้ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะปฏิบติัภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้
ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง  
ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

เจา้หน้ี ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และปฏิบติั
ต่อเจา้หน้ีทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม และด าเนินการให้เจา้หน้ีมัน่ใจ
ในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ี รวมทั้ งการให้ข้อมูล 
ทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสม ่าเสมอ 
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ชุมชน สังคม       
และส่ิงแวดลอ้ม 

ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กับ
ชุมชนท่ีกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจอยู่  รวมทั้ งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุม
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม 
ในการท ากิจกรรมกบัชุมชน และกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

หน่วยงานราชการ 
และองคก์รต่าง ๆ  

ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ในดา้นวิชาการหรือกิจกรรม  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) และก าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน เพื่อให้ด าเนินการได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

 ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ในการปฏิบติัต่อ 
ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม ตลอดจนการปฏิบัติให้เห็นผล 
อยา่งเป็นรูปธรรม กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัท าและทบทวนจรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยรายละเอียดปรากฏ 
ในส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 3 จรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และขอ้ 1.2 นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั 

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 กลุ่มบริษัทให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารท่ีต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (“ส านักงานก.ล.ต.”) ผูถื้อหุ้น และหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ดงัน้ี 

• เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ และผลประกอบการ  
ตามความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีว่าถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อ
ส านกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูถื้อหุน้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทั ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานก.ล.ต. 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดท้ราบขอ้มูลของกลุ่มบริษทัอยา่งทัว่ถึง  

• เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ งข้อมูล 
จ านวนคร้ังท่ีกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
และประเภทค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  
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 ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัทได้จัดตั้ งหน่วยงานเฉพาะขึ้ น เพื่อท าหน้าท่ีติดต่อ 
และให้ข้อมูลกับผูถื้อหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนั้น  
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ จะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏในส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 2.2 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 

1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
การก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวัง โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัท  เป็นส าคัญ  ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัมีลกัษณะองคป์ระกอบ บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ดงัน้ี  

1.5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง 

1. คณะกรรมการบริษทัต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริษัท 
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการบริษทัทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย  

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทัท่ี
ไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด รวมทั้ งต้องมีกรรมการอิสระมากกว่า หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบริษทัทั้งหมด  

3. กรรมการบริษทัตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม  
ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมี
มหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได ้
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนด  

4. กรรมการบริษทัต้องมาจากผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับบริหาร
กิจการของบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท”)  
ซ่ึงควรประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจน ้ าตาล พืชเกษตรโดยเฉพาะ
ออ้ย พลงังานชีวมวล ดา้นกฎหมาย ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม 
รวมทั้งการมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

5. ห้ามไม่ให้กรรมการบริษทัเข้าถือหุ้น ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการบริษทัในห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษทัท่ีประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของกลุ่มบริษทั เวน้แต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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6. การเลือกตั้งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาและการแต่งตั้งท่ีบริษทั
ก าหนด ซ่ึงตอ้งมีความโปร่งใสและชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในการสรรหากรรมการบริษทั
ก าหนดให้ใช้บริษัทท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูล Director Pool 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาด้วย 
ทั้ ง น้ี  การแต่งตั้ งและถอดถอนกรรมการบริษัทต้องเป็นไปโดยท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 14 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็น  
ผูเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมาก และการลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และ
ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยให้ผูท่ี้ได้รับคะแนนเสียง
สูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการบริษทั และในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ
การเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซ่ึงเกินกว่าจ านวนกรรมการบริษัท 
ท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

7. ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั 
หรือเห็นสมควรจะเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการบริษทัก็ได ้

1.5.2 วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

1. กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 15 ซ่ึงก าหนดให้ใน
การประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัคนท่ีอยูใ่นต าเหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษทั
ท่ีออกตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

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

3. กรรมการบริษทัท่ีลาออกจากต าแหน่งจะตอ้งยืน่ใบลาออก ซ่ึงการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่
วนัท่ีใบลาออกถึงบริษัท กรรมการบริษัทท่ีลาออกจากต าแหน่งจะต้องยื่นใบลาออก  
ซ่ึงการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทั 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้
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เป็นกรรมการบริษทัแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการบริษทัท่ีแทนนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริษทั
แทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระท่ีย ังเหลืออยู่ของ
กรรมการบริษทัท่ีตนแทน โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการบริษทัท่ียงัคงเหลืออยู ่  

5. ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออก 
ตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

1.5.3 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัทและค านิยามกรรมการอสิระ 
1. คณะกรรมการบริษัทต้องท าหน้าท่ีโดยวางตัวเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

ผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม เน่ืองจาก
กรรมการบริษัท เป็นเสมือนตัวแทนของผู ้ถือหุ้นท่ีได้รับเลือกเข้ามาเพื่อปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย  

2. คณะกรรมการบริษทัควรมีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั และผูถื้อหุน้ทุกราย โดยประธานกรรมการบริษทัตอ้ง
สามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. คณะกรรมการบริษทัควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  

4. ต้องมีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ดงันั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5. กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพื่อให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของ
บริษทั  

6. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด โดยองคป์ระกอบ
และการแต่งตั้ งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบ้ืองต้น 
ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะพิจารณาจากคุณสมบติั
และลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึง
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณา
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คดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสม  
ดา้นอ่ืน ๆ ประกอบกนั จากนั้น จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทัต่อไป ทั้ งน้ี บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย  
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้ งหมดและต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่ าน  
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพิ่มเติม) ดงัน้ี 

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

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อย
ล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จาก 
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื ่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตรของ
ผูบ้ริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. ความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ 
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย ์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู ้ยืมค ้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั 
หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
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ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ี เก่ียวโยงกัน  โดยอนุโลมแต่ 
ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

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

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

• ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัของบริษทั  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

• ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษทัท่ีมี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ 
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั 

• ไม่ เป็นกรรมการบริษัท ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ  
ในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

1.5.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแบ่งอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 

การก ากับดูแลการด าเนินงานเชิงนโยบายในภาพรวม และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน  
โดยปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนไม่มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั และไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งไม่ได้
ร่วมบริหารงานปกติประจ าวนั แต่ให้การสนบัสนุน และใหค้  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผา่น
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ทางผูบ้ริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รับผิดชอบเก่ียวกบั
การบริหารจดัการบริษทัและบริษทัยอ่ย ภายใตก้รอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

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

ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

กรรมการบริษทัออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน 
4. เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่า

ด้วยการประชุม ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม  
เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน  
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ส าหรับคณะกรรมการบริษทั มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
1. บริหารกิจการบริษทัให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยในการด าเนินกิจการ

ของบริษทั คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตย์
สุจริต และปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

2. พิจารณาและอนุมัติในเร่ืองท่ีส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ
ของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

3. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามวิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทาง
การเงิน และงบประมาณของบริษทั  

4. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึง
ก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
ท่ีเหมาะสมใหมี้ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ  

5. จดัให้มีรายงานประจ าปีของบริษทั และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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6. ก ากบัดูแล และจดัให้มีกลไกในการก ากบัดูแล ไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้
พิจารณา และอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมท่ีมีนัยส าคญัต่อบริษทั และการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือขอ้บงัคบั
บริษทัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

8. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั และแต่งตั้งกรรมการบริษทั 
ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั  

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

ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ท่ี เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณี ท่ีต าแหน่ง 
กรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

11. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

12. การแต่งตั้ งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้ งน้ี 
กรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารตามวรรคข้างต้นท่ีได้รับการเสนอช่ือหรือแต่งตั้ งนั้ น ต้องมี
คุณสมบัติ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไวว้างใจ  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาด
ความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท บริษัทย่อย และ 
บริษทัร่วม 

14. พิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า  

15. พิ จารณาจ านวนค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ การจ่ายค่ าตอบแทนท่ี  
คณะกรรมการบริษทัก าหนด เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและอนุมติั  

16. ประเมินผลงาน และพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  

17. แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร  
เข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ย  
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18. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารเป็นประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

19. แต่งตั้งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษทั  

20. ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่ง
เทียบเท่า โดยทบทวนแผนดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

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

22. ก ากบัดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  
23. ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง 

ครบถว้น และโปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ  
24. ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ   
25. มีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ขอ้บงัคบับริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
26. ก าหนดนโยบาย ทบทวน และสนับสนุนให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งควบคุมดูแลผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการให้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัและคู่มือ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างดา้นการต่อตา้นคอร์รัป
ชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทั้ งน้ี  ในกรณี ท่ีมีหลักฐานว่ากรรมการบริษัท 
มีการกระท าอนัเป็นการด าเนินการหรือยอมรับ หรือให้การสนบัสนุนให้มีการคอร์รัปชนัเกิดขึ้น 
บริษทัจะด าเนินการทางวินัย เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ซ่ึงมีโทษ
สูงสุดคือเลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผูท่ี้ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูกด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ  

27. ก าหนดนโยบาย และทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ าในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนมี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัท าแผนพฒันาด้านการก ากับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจ  

ทั้ งน้ี  ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษัท  ห รือผู ้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท  
และ/หรือบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการ
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ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่
กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

1.5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงิน

ประจ าปี และรายไตรมาส รวมทั้ งเร่ืองส าคัญอ่ืน ๆ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม 
ความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้ งมีการก าหนดวาระประจ าของแต่ละค ร้ังไว ้
อย่างชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมติังบการเงินท่ีผ่านการสอบทาน หรือตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

2. ก าหนดปฏิทินการประชุมประจ าปีของปีถดัไปล่วงหน้าทุกส้ินปี ส าหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผูบ้ริหารสามารถก าหนดตารางการท างาน และสามารถ
เขา้ร่วมประชุม เพื่อใหค้วามเห็นหรือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ไดทุ้กคราว 

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ประธานกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
ส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษทัไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีมี 
ความจ าเป็นเร่งด่วน หรือเพื่อรักษาสิทธ์ิและประโยชน์ของกลุ่มบริษทั อาจนดัประชุมดว้ย
วิธีการอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมเร็วกกว่านั้นได ้ทั้งน้ี กรรมการบริษทั 2 คนขึ้นไป อาจร้อง
ขอประธานกรรมการบริษทัให้เรียกประชุมได ้โดยก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั นับแต่
วนัท่ีมีการร้องขอ 

4. คณะกรรมการบริษทัไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ ครบถว้น และทนัเวลา โดยเลขานุการบริษทัจะ
ดูแลให้กรรมการบริษทัไดรั้บวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลาท่ีเพียงพอส าหรับการศึกษาและพิจารณาเร่ืองท่ีตอ้งให้ความเห็น
และการออกเสียงลงคะแนน 

5. มีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่าน  
การรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้

6. ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ 
ให้รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุม และหากรองประธาน 
กรรการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการบริษัทซ่ึงมาประชุมเลือก  
กรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีมาประชุมเป็นประธานท่ีประชุม 
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7. การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้จ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ี
คณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม จะตอ้งมีจ านวนกรรมการบริษทัอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด  

8. ในการลงคะแนนให้กรรมการบริษทั 1 คน มี 1 เสียง กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนได้เสีย 
ในเร่ืองใดไม่ มี สิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้ น  และการวินิจฉัย ช้ีขาดของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก ทั้ งน้ี หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน 
ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

9. ใหเ้ลขานุการบริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุมเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

1.5.6 การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและ  

บริษทัยอ่ยในรูปแบบรายงานประจ าปี ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 
2. คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อ

รายงานทางการเงิน และแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชี โดยเปิดเผยไวใ้น  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี   

3. คณะกรรมการบริษทัตอ้งด าเนินการให้กรรมการบริษทัทุกรายเปิดเผยประวัติของตนเอง
อย่างครบถว้น และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีทจ.38/2559 เร่ือง
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและ  
ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) เพื่อประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น  
นักลงทุน และสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี และใน Website ของบริษทั 

1.5.7  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัเป็นประจ า
ทุกส้ินปี โดยแบ่งเป็นการประเมินคณะกรรมการบริษัทรายคณะ (As a Whole) และแบบ
ประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล (Self-assessment) ตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อทบทวนการท างาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ และเพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน
ในปีท่ีผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการบริษทั
ในปีต่อ ๆ ไป โดยหลักเกณฑ์ในแบบการประเมินคณะกรรมการบริษัทรายคณะ และ  
การประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล ไดอ้า้งอิงมาจากตวัอยา่งแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2558  
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โดยน ามาปรับใชใ้ห้เขา้กบัธุรกิจของบริษทั 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 าเนินการจดัส่งแบบ
ประเมินทั้ง 2 แบบ พร้อมค าอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละขอ้แก่กรรมการบริษทั
รายบุคคลในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี และก าหนดให้น าส่งคืนภายในกลางเดือน
ธนัวาคมของปีนั้น ๆ จากนั้นส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั จะสรุปผลการประเมิน โดยจะ
สรุปผลคะแนนออกเป็นรายบุคคลและแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่  ส าหรับการประเมินทั้ง 2 แบบ 
และรายงานผลให้แก่คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบในการประชุม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและ
หาแนวทางพฒันาแต่ละดา้นต่อไป โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

- เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  
  0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 

    1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
    2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
    3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
    4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

นอกจากนั้ น คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม  
โดยเร่ิมในปี 2560 เป็นต้นไป ซ่ึงมีแบบการประเมิน รวมถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ประเมินเช่นเดียวกนักบัการประเมินคณะกรรมการบริษทั   

ส าหรับการประเมินประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือเทียบเท่า คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้มี
การประเมินเป็นประจ าทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลงานประจ าปี ซ่ึงอา้งอิงมาจากศูนยพ์ฒันาการ
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ก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนปี 2554 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือศึกษา
เพิ่มเติมแบบประเมินขององคก์รอ่ืน ๆ ท่ีใชไ้ดผ้ลดีมาแลว้ และจะพิจารณาจากผลประกอบการรวม
ของบริษทัเป็นหลักเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้ งน้ี จะจดัส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน  
เพื่อท าการประเมินในช่วงตน้เดือนมกราคมของปีถดัไป เพื่อน าผลประกอบการรวมของบริษทัมา
ประกอบการประเมิน และก าหนดให้ส่งคืนแก่ส านกักรรมการ/เลขานุการบริษทั ในช่วงกลางเดือน
มกราคมของปีนั้น ๆ เพื่อสรุปผลการประเมิน และน าเสนอแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษทัต่อไป 

1.5.8  การพฒันากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้
ความรู้แก่กรรมการบริษัท และผูเ้ก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท อาทิเช่น 
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า  
เป็นตน้ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ซ่ึงกรรมการบริษัทของบริษัทต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษทั ได้แก่ Director 
Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

นอกจากนั้น ส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั จะจดัท าแผนการอบรมประจ าปีของปีถดัไป
ล่วงหน้าทุกส้ินปีร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมั ติหลัก สูตรการอบรม ท่ี จ า เป็น ต่อการป ฏิบั ติหน้ าท่ี ก่อนการน าใช้ใน ปีถัดไป  
โดยแบ่งเป็นหลักสูตรการอบรมภาคบังคับท่ีกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องเข้า
อบรมในปีนั้น ๆ และหลักสูตรการอบรมท่ีเป็นตัวเลือกตามความสนใจ ซ่ึงในแต่ละปีจะ
สนับสนุนให้มีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน 
การปฏิบติังาน 

 1.5.9   การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่ 
ภายหลงัการคดัเลือกผูท่ี้จะเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัของบริษทั โดยจดัให้ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบ ริหาร ห รือต าแหน่งเทียบ เท่ า เป็นผู ้แนะน าให้กรรมการบ ริษัท ท่ีได้ รับ 
การแต่งตั้งใหม่รู้จกักับฝ่ายจดัการ และกรรมการบริษทัท่านอ่ืน ๆ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูล
ทัว่ไปของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ อาทิ โครงสร้างองคก์ร และ
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คู่มือการก ากบัดูแลกิจการ
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ท่ี ดีและจรรยาบรรณ ธุรกิจ เพื่ อให้ ทราบถึงบทบาทและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั จรรยาบรรณในการด าเนินงาน และการใชข้อ้มูลภายใน เป็นตน้ โดยจะ
จดัท าเป็นคู่มือส าหรับกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการปฐมนิเทศและ
การศึกษาเพิ่มเติมต่อไป   

นอกจากน้ี หากกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่ ยงัไม่ได้อบรมหลักสูตรเก่ียวกับ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั จะจดัให้กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ดงักล่าว
เขา้อบรมหลกัสูตรท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษทั อนัไดแ้ก่ หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) ห รือ  Director Certification Program (DCP) และหลัก สู ตร 
Audit Committee Program (ACP) (กรณีเป็นกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) รวมถึงหลักสูตรการอบรม
อ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

1.5.10 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
หรือต าแหน่งเทียบเท่า ไปด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการอุทิศตนและเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่ างมี
ประสิทธิภาพของกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ทั้งน้ี เพื่อให้บริษทัไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจ ากัดอ่ืน ๆ ท่ี
กรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
หรือผูบ้ริหารไดโ้ดยก าหนดใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี  

1. ก าหนดให้กรรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 
โดยธุรกิจนั้นตอ้งไม่เป็นประเภทธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบักลุ่มบริษทั รวมทั้งตอ้งสามารถ
อุทิศตน เวลา และก าลังความคิดในการท างานให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน จะตอ้ง
น าเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบดว้ย 

2. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือ
ผูบ้ริหารในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยในบริษัท น ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ จะตอ้งน าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซ่ึงตอ้งไม่เป็นประเภทธุรกิจ 
ท่ีเป็นการแข่งขนักบักลุ่มบริษทั รวมถึงความสามารถในการอุทิศตน เวลา และก าลงัความคิด
ในการท างานใหแ้ก่บริษทันั้นมีเพียงพอหรือไม่   
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1.5.11 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า อยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยใหส้อดคลอ้งกบั
ผลประกอบการรวมของบริษทั ดว้ยความโปร่งใส ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ท่ีในการก าหนดและทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ และรูปแบบการพิจารณา 
การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) 
เพื่อพิจารณาอนุมติัตามล าดบัต่อไป 

โดยการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการรวมของบริษัท การปฏิบัติงานและ  
ความรับผิดชอบ ซ่ึงจะน าผลการประเมินการปฏิบติังาน และน าขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนเปรียบเทียบกบัการจ่าย
ค่าตอบแทนของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนักบับริษทัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั และอา้งอิงขอ้มูล
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนตามเอกสารสรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนปี 2558 ซ่ึงจดัท าขึ้นโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และส าหรับค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า จะเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ ซ่ึงจะพิจารณาจากภาระหน้าท่ีและ  
ความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า และ 
ผลการด าเนินงานของบริษทั โดยกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า จะได ้รับค ่าตอบแทนในอตัราที ่เหมาะสมตามหน ้าที ่ และความรับผิดชอบ  
ในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ /หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  
(แลว้แต่กรณี) 

1.5.12 การจัดตั้งคณะกรรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้ งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง, คณะกรรมการธรรมาภิบาล, คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการเฉพาะเร่ืองตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี ทั้งน้ี ไดก้  าหนดให้มีการจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว เพื่อก าหนดองคป์ระกอบและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจ าทุกปี  
ตามรายละเอียด ดงัน้ี  
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• คณะกรรมการตรวจสอบ 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับน้ีได้ผ่านการอนุมัติทบทวนจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 

1.      วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีให้
ความเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างเป็นอิสระด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งเน้น  
การพัฒนาอย่างย ัง่ยืน การสอบทานความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน   
การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการด าเนินงานของบริษทั
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส 

2. องค์ประกอบ 
2.1 คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยตอ้งประกอบดว้ย 
ผูมี้ความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน
ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ท่าน 

2.3 ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คุณสมบัติ 
เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข และข้อบังคับท่ีตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยก าหนดและสามารถให้ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งอิสระ รวมทั้งสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเพียงพอในฐานะ
เป็นกรรมการตรวจสอบ 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
4.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบติังานตามวาระการด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทั 

4.2  กรณี มี เหตุให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง อัน ส่งผลให้จ านวนของ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนดในกฎบตัรฉบบัน้ี คณะกรรมการบริษทั
ต้องแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจ านวนภายในระยะเวลา  
3 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น 
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5. การประชุม 
5.1 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง ทั้ งน้ีอาจมี 

การจดัการประชุมเพิ่มเติม จากท่ีก าหนดไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยมีการประชุมอยา่งนอ้ย 
ปีละ1 คร้ัง ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัส านักตรวจสอบภายใน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและพิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของ
ส านักตรวจสอบภายใน รวมทั้ งสอบทานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผล 
การปฏิบติังานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายใน 

5.2  องคป์ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละ
คร้ังไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้ งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งน้ี 
กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า  
3 ใน 4 ของจ านวนคร้ังท่ีมีการประชุมในปีนั้น ๆ  

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ให้ความเห็น
หรือจดัส่งเอกสารตามความจ าเป็นได ้

5.4 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นจะไม่เขา้ร่วม
ประชุมหรืองดการแสดงความเห็นในเร่ืองดงักล่าว 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  6.1 การควบคุมภายใน 

6.1.1 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแส และ  
การรับข้อร้องเรียน รวมทั้ งสอบทานนโยบายและการควบคุมภายในของ
กระบวนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามี
แนวทางสามารถป้องกันการคอร์รัปชันสอดคล้องตามท่ีส านักตรวจสอบ
ภายในไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ และรายงานไวใ้นแบบประเมินตนเอง
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  6.1.2 สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมทั้งดา้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  6.1.3 สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการท างาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม 
การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของขอ้มูล และระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 
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   6.1.4 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองเป็นประจ าทุกปี 

  6.2  การตรวจสอบภายใน 

   6.2.1 พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงส านัก
ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 

   6.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจาก  
การปฏิบติัหนา้ท่ีและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบงัคบับญัชา ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงาน
ส านักตรวจสอบภายใน ห รือหน่วยงาน อ่ืนใดท่ี รับผิดชอบ เก่ียวกับ  
การตรวจสอบภายใน 

6.3 รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

6.3.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ 
การจดัท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ 
ท่ีเห็นวา่จ าเป็น และเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

6.3.2 พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ 
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

6.3.3 ให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบติังาน หรือระบบงานเพื่อลดความเส่ียงในเร่ืองต่าง ๆ ท าให้
ได้รายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และใช้ประโยชน์ได้เพื่อให้บริษทัมีระบบ  
การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  

  6.4 การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.4.1 สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

   ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

   ธุรกิจของบริษทั 
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                 6.4.2 พิ จารณ ารายก าร ท่ี เก่ี ยวโยงกัน  ห รือรายก าร ท่ี อ าจมี ความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์  ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักท รัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักท รัพย์แห่ งประเทศไทย 
ทั้งน้ี เพื่อให ้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการ 
ท่ี เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ มี  
ความถูกตอ้งครบถว้น 

  6.4.3 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษทั 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

  (3) ความ เห็ น เก่ี ยวกับการป ฏิบั ติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักท รัพ ย์ 
 และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 (5)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 (6)  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วม 
     ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7)    ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ  
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter)  

(8)   รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขต
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6.4.4 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มี
รายการ หรือการกระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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   (1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

   (2)  การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุม
ภายใน  

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทั 

หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
ภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่า 
มีรายการ หรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.5 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
6.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา 

ทางวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นวา่จ าเป็นโดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
6.5.2 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
6.5.3 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบ  

จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

7. การรายงาน 

7.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
กรณีท่ีมีการกระท าท่ีอาจมีผลกระทบต่อองคก์รอย่างมีนยัส าคญัทั้งในเร่ืองฐานะการเงิน 
ผลการด าเนิ นงาน  ความขัดแย้งท างผลประโยชน์  การทุ จริต  ข้อบกพ ร่อง 
ต่ าง  ๆ  ท่ี เก่ี ยวกั บ ระบบการควบคุ มภ ายใน  ก ารป ฏิ บั ติ ท่ี ขั ดต่ อกฎหมาย 
หรือต่อขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

7.2 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อรายงานผลการปฏิบั ติหน้าท่ี  
หรือความเห็นต่าง ๆ ต่อการด าเนินงานตามท่ีได้รับรายงาน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.3 จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
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• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฉบับน้ีได้ผ่านการอนุมัติทบทวนจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564   

1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น เพื่อก าหนดนโยบาย 
ด้านการบริหารความเส่ียง ให้ครอบคลุมทั่วทั้ งองค์กร รวมทั้ งก ากับดูแลให้มีระบบ 
หรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท  
อย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียงโดยคัดจากกรรมการบริษัท  และ/หรือ ผู ้บ ริหาร  
และ/ห รือ  ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ ท่ี มีความ รู้ความช านาญด้านการบ ริหารความ เส่ี ยง  
หรือความรู้ความช านาญในอุตสาหกรรมท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู่  ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู ้แต่งตั้ งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง โดยอาจเป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุดท่ี ดูแลส านักบริหารความเส่ียง  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร เพื่ อช่วยเหลือ  
การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการนดัประชุม จดัเตรียม
วาระการประชุม น าส่งเอกสารการประชุมและการบนัทึกการประชุม 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็น
กรรมการบริษทัฯ และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

- กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งไดอี้ก หากไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

- นอกจากน้ีการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
▪ ตาย 
▪ ลาออก 
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▪ ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

▪ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงมติใหอ้อก 
▪ ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

4. ขอบเขตหน้าที่ 

- น าเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท  ในการก าหนดนโยบาย 
การบริหารความเส่ียง และระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้

- น าเสนอภาพรวมความเส่ียงของบริษทั วิธีการจดัการ และผลการติดตามความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

- สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 
การจัดการความเส่ียงมีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่  
ในระดบัท่ียอมรับได ้

- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูล
เก่ียวกบัความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีผลหรืออาจกระทบต่อบริษทั 

- ตดัสินใจและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเส่ียง 

- สนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานผล  
การประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

- สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อให้มั่นใจว่าเน้ือหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ 
ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

- พิจารณาสอบทานความเส่ียง และแนวทางการจัดการความเส่ียงของบริษทั ตามท่ี
หน่วยงานเจา้ของความเส่ียงไดป้ระเมินไวร้วมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

- ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท  
โดยการติดตามและสอบทานอยา่งต่อเน่ือง 

- ใหต้ั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
- ใหก้ารสนบัสนุนเก่ียวกบักระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่  และนโยบาย

การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) 
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5. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษทั ยงัคงตอ้งมี
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

6. การประชุม 

- จัดให้ มี ก ารประ ชุมอย่ างน้ อยไตรมาสละ  1 ค ร้ั ง  โดยอาจ เชิญ ฝ่ ายจัดก าร  
หรือผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม
ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกคร้ัง องค์ประชุมตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการบริหารความเส่ียง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการบริหารความเส่ียงทั้ งหมดท่ีมีอยู่ในต าแหน่งขณะนั้ น จึงจะถือว่าครบ 
องคป์ระชุม 

- กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

- ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเส่ียง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ  
1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีการลงมติมีเสียงเท่ากัน 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 

- ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม  และไม่ได้มี 
การแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหารความเส่ียง 
ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้นจะเลือกกรรมการท่านใดท่านหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้
เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาประเด็น
ความเส่ียงองคก์รท่ีส าคญัเพิ่มเติมท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนั 

7. การรายงาน 
- รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษทั

รับทราบ และจัดท ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ทบทวนรายงานการบริหารความเส่ียงและรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มัน่ใจว่ากรอบ
และแนวทางก ารบ ริห ารความ เส่ี ยงส ามารถยึด ถือป ฏิบั ติต่ อไปได้  และ มี  
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ โดยมีการน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะท าการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

• คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลฉบับน้ีได้ผ่านการอนุมัติทบทวนจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 

1. วัตถุประสงค์ 
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
7/2559 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ งคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
เพื่อท าหน้าท่ีก าหนด และทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางด้านจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานของบริษัท  
และการปฏิบติัตนของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงการให้ค  าปรึกษาแก่
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
และฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อีกทั้ง
การด าเนินงานท่ีเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติให้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ฉบบัน้ีขึ้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 
2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง 

-   ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอย่างนอ้ย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้ งน้ี หากองค์กรยงัมีขนาดเล็กและจ านวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ 
ก าหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน  
เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลเท่านั้น 

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษัทเพื่อท าหน้าท่ีกรรมการ 
ธรรมาภิบาล ทั้ งน้ี หากกรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ 
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

- ให้บริษทัคดัเลือกและเสนอช่ือพนักงานบริษทั เพื่อท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
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2.2  คุณสมบัติ 

- ด ารงต าแห น่ งกรรมการบ ริษัท  มี ความ เป็นกลาง  และ มี ความ เป็น อิส ระ 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าท่ีด้านธรรมาภิบาล การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
การให้ค  าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
กรรมการบริษัท  ผู ้บ ริหาร และฝ่ายจัดการ ให้ เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ  
และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงความรู้
ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตลอดจนประสบการณ์การท างาน และเขา้ใจถึงบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลอยา่งแทจ้ริง 

- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ 
ของการด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

3. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

3.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

- กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบัติงานตามวาระการด ารง  
ต าแหน่งกรรมการบริษทั 

- กรณีมีเหตุให้กรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากต าแหน่ง อันส่งผลให้จ านวนของ
คณะกรรมการธรรมาภิบ าล ไม่ ครบถ้วนตาม ท่ี ก าหนดในกฎบัตรฉบับ น้ี  
คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้ งคณะกรรมการธรรมาภิบาลรายใหม่ เพื่อให้ครบ 
ตามจ านวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการธรรมาภิบาล 
ไม่ครบถว้น 

  3.2 การพ้นจากต าแหน่ง 
 - กรรมการธรรมาภิบาลจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 

▪ เสียชีวิต 
▪ ลาออก 
▪ พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 
▪ คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
▪ ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการธรรมาภิบาล หรือมีลักษณะตอ้งห้าม

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ในกรณี ลาออก  กรรมการธรรมาภิบ าล จะต้องยื่น ใบลาออกต่อประธาน 
กรรมการบริษทั และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติั
การลาออกเป็นตน้ไป 
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4. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

4.1 ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวทางดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ และการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อเป็นมาตรฐานในการก าหนดระเบียบปฏิบติัของบริษทั และการปฏิบติั
ตนของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

4.2 ให้ค  าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ตลอดจนทบทวน
จรรยาบรรณ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

4.3 ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และฝ่ายจัดการ ให้เป็นไป 
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4.4 ก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4.5 จดัท ารายงานการก ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
ธรรมาภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปี
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

ทั้ งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูรั้บมอบอ านาจ  
จากคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อ่ืนใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไม่มีอ านาจอนุมติั
การด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย  
และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วตัถุประสงค ์  
และขอ้บงัคบับริษทั 

5.  การประชุม 

5.5 การจัดประชุม 
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง หรืออาจจัดให้มี 
การประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยต้องเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ทั้งหมด 

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากกรรมการ 
ธรรมาภิบาล หรือประธานกรรมการบริษทั มีวาระจ าเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 
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5.6 ผู้เข้าร่วมประชุม 

- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งมีกรรมการธรรมาภิบาลเขา้ร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการดังกล่าวทั้ งหมดจึงจะครบองค์ประชุม  
และใหป้ระธานกรรมการธรรมาภิบาล เป็นประธานท่ีประชุม 

- ในกรณีท่ีประธานกรรมการธรรมาภิบาล ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึง 
เป็นประธานท่ีประชุม 

- กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีเหตุให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

5.7 การลงคะแนนเสียง 
- มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการธรรมาภิบาล ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

- กรรมการธรรมาภิบาลท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

5.8 บันทึกรายงานการประชุม 
  ให้เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายท าหน้าท่ีบันทึก 

รายงานการประชุม 

6.  การรายงาน 
6.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะตอ้งเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบายต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องด้านจรรยาบรรณธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่ ตลอดจนการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาล แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อพิจารณาอนุมติั และ/หรือการน าเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ี 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบต่อไป  

6.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยเปิดเผย
รายละเอียด ดงัน้ี 

- จ านวนคร้ังการประชุม 
- จ านวนคร้ังท่ีกรรมการธรรมาภิบาล เขา้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล 
- ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 
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7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ี  (ถ้ามี ) ให้กับ
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

8.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราท่ี เหมาะสมตามหน้าท่ี  
และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบบัน้ีได้ผ่านการอนุมติัทบทวน 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563  

1. วัตถุประสงค์ 
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
7/2559 เม่ื อวัน ท่ี  11 สิ งหาคม  2559 มี ม ติอนุมัติ ให้ จัดตั้ งคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา ก าหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบ  
การสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ตลอดจน
ก ารพิ จ ารณ า รูป แบ บ แล ะก าห น ดห ลัก เกณ ฑ์ ก าร จ่ ายค่ าต อบ แทน ให้ แ ก่ 
คณะกรรมการบ ริษัท  และบุ คลากรดังกล่ าว  ตามความ เหมาะสมของหน้ า ท่ี 
และความรับผิดชอบ และผลประกอบการโดยรวมของบริษทั โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผูถื้อหุ้นเป็นส าคัญ รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจ 
ของบริษทั อย่างโปร่งใส ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และนโยบายต่อต้าน 
คอร์รัปชนัของบริษทั จึงไดจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ฉบบัน้ีขึ้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 
   2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง 

  -  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้ งน้ี หากองค์กรยังมีขนาดเล็กและจ านวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ 
ก าหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน  ในคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ตอ้งพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเท่านั้น 
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  - คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพื่อท าหน้าท่ีกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

  - ให้บริษทัคดัเลือกและเสนอช่ือพนกังานบริษทัเพื่อท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  2.2 คุณสมบัติ 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระตามหลกัการ
 ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- มีความรู้ความสามารถในการท าหนา้ท่ีสรรหากรรมการบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า และพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงความรู้ในธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตลอดจนประสบการณ์การท างาน และเขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งแทจ้ริง 

- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ  
การด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
3.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบัติงาน  
ตามวาระการด ารงต าเหน่งกรรมการบริษทั 

  - กรณีมีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่ง อนัส่งผลให้
จ านวนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนด
ในกฎบัตรฉบับน้ี คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วนัท่ีมี
จ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถว้น 

3.2 การพ้นจากต าแหน่ง 
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 

▪ เสียชีวิต 
▪ ลาออก 
▪ พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 
▪ คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
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▪ ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ในกรณีลาออก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะตอ้งยื่นใบลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริษัท และมีผลตั้ งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษัทลงนาม
พิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

4. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
4.1  ด้านการสรรหา 

- ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหา
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้ ง 
การคัดเลือกกรรมการชุดย่อย เพื่ อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ ง  
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทั ตลอดจนความเป็น
อิสระของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนด เพื่อเป็นหลกัเกณฑ์และ
แนวทางประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทับรรลุได ้
ตามเป้าหมาย และวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีตั้งไว ้นอกจากนั้น หลกัเกณฑ์ รูปแบบ
และกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหาจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

- พิจารณาคดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทั รวมถึงการคดัเลือกกรรมการชุดย่อยท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามล าดบั ตลอดจนการพิจารณาคดัเลือก
และสรรหาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่าดว้ย 

- พิจารณาและเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มี
ความเหมาะสมกับบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
ธุรกิจ และสถานการณ์ภายในประเทศและสังคมโลก 

- ก าหนดแผนและจดัให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่  
รวมไปถึงการจัดท าแผนพัฒนาความ รู้ความสามารถของกรรมการบริษัท 
อยา่งต่อเน่ือง 

- จดัท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอด
งาน เพื่อให้การบริหารและการด าเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ โดยใหเ้สนอแผนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป 
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- สนับสนุนให้บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือ
บุคคล เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษทั 

- เปิดเผยขอ้มูลในการพิจารณาสรรหาและการคดัเลือกกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ในรายงานประจ าปี และแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

4.2  ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 

- ก าหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการพิจารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ อ่ืน ๆ แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า  ให้เหมาะสมกับหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการโดยรวมของบริษทัดว้ยความโปร่งใส 

- เสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และ/หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใดของกรรมการบริษทั 
และกรรมการชุดย่อย เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถและ
ศกัยภาพ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทัและผลประโยชน์ของ 
ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั ต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั
ตามล าดบั ตลอดจนเสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และ/หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใดของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่าดว้ย 

- ก าหนดหลกัเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั 
กรรมการชุดย่อย  และประธาน เจ้าหน้ า ท่ี บ ริหาร ห รือต าแห น่ งเที ยบ เท่ า  
เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจ าปี 

- เปิดเผยหลักเกณฑ์และรูปแบบการพิจารณาค่าตอบแทน และข้อมูลค่าตอบแทน  
และ/หรือ ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบ ริหาร ห รือต าแหน่งเทียบเท่ า  รวมทั้ งจัดท ารายงานการก าหนด
ค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้น
รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

4.3  ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่าเป็นประจ าทุกปี 

4.4  รับผิดชอบต่อการอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่รวมถึง
อ านาจในการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับคณะกรรมการสรรหา 
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และพิจารณาค่าตอบแทนมีส่วนได้เสียหรือไดผ้ลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด อนัเป็น
การขัดแยง้กับบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้
ปกติทัว่ไปของบริษทั ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจน 

5.  การประชุม 
5.1 การจัดประชุม 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
หรืออาจจดัให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษทัเห็นสมควร  
โดยต้องเข้า ร่วมประชุมไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของจ านวนการประ ชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด 

- ประธานกรรมการสรรห าและพิ จารณ าค่ าตอบแทนอาจ เรียกประ ชุม 
เป็นกรณีพิเศษได้ หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธาน
กรรมการบริษทั มีวาระจ าเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

5.2 ผู้ข้าร่วมประชุม 
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งมีกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ดังกล่าวทั้ งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธานท่ีประชุม 

- ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

- กรณี ท่ี เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเหตุให ้
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

5.3 การลงคะแนนเสียง 
- มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน  
ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงด
ออกเสียงในวาระนั้น ๆ 



40 

 

5.4 บันทึกรายงานการประชุม 
- ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผูท่ี้ได้รับ

มอบหมายท าหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม 

6. การรายงาน 
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเสนอและรายงานผล  

การพิจารณาการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมถึงค่าตอบแทนแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนการน าเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบต่อไป 

6.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบไวใ้นรายงานประจ าปี 
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยเปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 

- จ านวนคร้ังการประชุม 
- จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมเป็น
รายบุคคล 

- ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง
และของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบติังาน 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ี (ถ้ามี) ให้กับคณะกรรมการบริษัท  
ไดรั้บทราบ 

8. ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม
ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการบริหาร 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบัน้ีไดผ้า่นการอนุมติัทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 
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1. วัตถุประสงค์ 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร จดัท าเพื่อรวบรวมองคป์ระกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบติั
ของคณะกรรมการบริหาร  รวมถึงวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  
การประชุม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้อง ตลอดจน 
การทบทวนขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารให้ทนัต่อสถานการณ์
ปัจจุบนั เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการบริหารต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 
2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง 

- คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท  และ/หรือผูบ้ริหารของบริษัท  
ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัโดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควร ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหาร อย่างนอ้ย 3 คน 
และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งกรรมการบริหารคนห น่ึงเป็นประธาน
กรรมการบริหาร 

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษัท และ/หรือผู ้บริหาร  
เพื่อท าหน้าท่ีกรรมการบริหาร ทั้งน้ี หากกรรมการบริหาร พน้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

- ให้ บ ริษัทคัด เลื อกและ เสนอช่ือพนักงานบ ริษัท  เพื่ อท าหน้ า ท่ี เลขานุ การ  
คณะกรรมการบริหาร โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

2.2 คุณสมบัติ 
- มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้ งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
และค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้และองคก์รเป็นส าคญั    

- มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในการท าหน้าท่ีของกรรมการบริหาร 
ตลอดจนมีความรู้และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งด้านการบริหาร การเงินการบัญชี 
หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
รวมทั้ งเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
อยา่งแทจ้ริง 

- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์  
และเป้าหมายของของบริษทั  
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3. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
3.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 
- กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบติังานตามวาระการด ารงต าเหน่ง  
ของกรรมการบริษทั หรือการด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

- กรณี มี เหตุ ให้ กรรมการบ ริหารพ้นจากต าแห น่ ง อัน ส่ งผลให้ จ านวนของ 
คณะกรรมการบริหารไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนดในกฎบตัรฉบบัน้ี คณะกรรมการบริษทั
ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลา  
3 เดือน นบัแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการบริหารไม่ครบถว้น 

3.2  การพ้นจากต าแหน่ง 
กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 

▪ เสียชีวิต 
▪ ลาออก 
▪ พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหาร 
▪ คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
▪ ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบริหาร หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

- ในกรณีลาออก กรรมการบริหารจะต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท  
และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

4.  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

4.1 พิจารณา ก าหนด และให้ความเห็นเก่ียวกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์  
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ
ของบริษทั เพื่อเสนอและขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั  

4.2 ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน 
เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษทั ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

4.3 ก าหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายเก่ียวกับการบริหารจดัการบริษทั รวมถึง
นโยบายเก่ียวกบัการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนักงานท่ีมี
ต าแหน่งสูงกว่าผูจ้ดัการฝ่ายของบริษทั โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทั และ/หรือ ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นผูมี้อ านาจแทนบริษทั
ในการลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน  
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4.4 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอ านาจในการพิจารณา
และอนุมัติให้บริษัทลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร  
ทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการ
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงิน  
เพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ  
ท่ี เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการตั้ งแต่  
20 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 100 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4.5 พิจารณาและอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี 
กู้ยืม  ขอสิน เช่ือ  จ าน า  จ านอง ค ้ าประกัน  และการอ่ืน  รวมถึงการซ้ือขาย               
และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงค์ของบริษทั  เพื่อประโยชน์   
ในการด าเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือ  
การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละ
รายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินงบประมาณ
ประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4.6 พิจารณาและอนุมติัการเขา้ท าสัญญาหรือตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหรือขายน ้ าตาลทรายล่วงหน้า สัญญาซ้ือขายต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น        
เพื่อป้องกนัความเส่ียงทางการเงินของบริษทั  

4.7 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ
โครงการ ขอ้เสนอ หรือการเขา้ท าธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของ
บริษัท ท่ี มีมูลค่าเกินกว่าจ านวนเงินท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ตามกฎหมาย          
และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรือข้อบังคับบริษทั  ท่ีได้ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติั  

4.8 พิจารณาและอนุมติัแนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินกิจการของบริษทั 
หรือการด าเนินการใด ๆ อนัอาจมีผลผกูพนับริษทั  

4.9 มอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ ัดการ  ด าเนินกิจการของบริษัท ตามขอบเขตอ านาจ 
หน้ าท่ี  และความ รับผิดชอบ  ตาม ท่ีคณะกรรมการบ ริษัทก าหนด ภายใต้ 
การก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหาร  

4.10 แต่งตั้ ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
ห รือหลายคน  มีอ าน าจด าเนินการใด  ๆ  ท่ี อยู่ภ ายในขอบ เขตอ านาจของ 
คณ ะกรรมการบ ริห าร  ต าม ท่ี คณ ะกรรมการบ ริห าร เห็ นสมควร โดย ท่ี  
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 
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4.11 พิจารณาและอนุมติัคู่มืออ านาจด าเนินการ เพื่อให้ผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือ  
ผูท่ี้ได้รับมอบอ านาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ และอ านาจของตนเอง  
และเพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการปฏิบติังาน โดยมีเอกสารอา้งอิง และเป็นไปตามขั้นตอน
อยา่งมีระบบ  

4.12 มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  หรือตาม
นโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

4.13 มีหน้าท่ีส่งเสริมและจัดท าให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งส่ือสารเร่ืองการคอร์รัปชนัไปยงัพนกังานและควบคุมดูแลให้พนกังานปฏิบติั
ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันและคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ตลอดจนเป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งแก่พนกังานในดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั 
ทั้ ง น้ี  ใน ก ร ณี ท่ี มี ห ลั ก ฐ าน ว่ าก ร รม ก ารบ ริห าร มี ก ารก ระท าอัน เป็ น 
การด าเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนบัสนุนให้มีการคอร์รัปชนัเกิดขึ้น บริษทั
จะด าเนินการทางวินยัเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ซ่ึงมี
โทษสูงสุดคือเลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูกด าเนินการตามกระบวนการ
บงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ 

4.14 ศึกษาและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้ งน้ี  ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผู ้รับมอบอ านาจ  
จากคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
อ่ื น ใ ด กั บ บ ริ ษั ท  แ ล ะ /ห รื อ บ ริษั ท ย่ อ ย  แ ล ะ /ห รื อ บ ริษั ท ท่ี เก่ี ย ว ข้ อ ง  
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร ไม่มีอ านาจ
อนุมัติการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไป  
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ล้ว โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

5. การประชุม 
5.1  การจัดประชุม 

- กรรมการบริหารตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริหารทั้งหมด 
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5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการดังกล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 
และใหป้ระธานกรรมการบริหาร เป็นประธานท่ีประชุม 

- ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหาร ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ให้กรรมการบริหารท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน 
ท่ีประชุม 

- กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้
บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

5.3  การลงคะแนนเสียง 
- มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่ม 
อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

- กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

5.4 บันทึกรายงานการประชุม 
- ให้เลขานุการกรรมการบริหาร หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหน้าท่ีบนัทึกรายงาน
การประชุม 

6. การรายงาน 
6.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องเสนอและรายงานผลการพิ จารณานโยบาย  

หรือการด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัและมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ีพึ งรายงาน  
หรือขอการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยน าเสนอแก่ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั และ/หรือเพื่อรับทราบต่อไป  

6.2 คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการตอ้งจดัท าบทวิเคราะห์และค าอธิบายของ 
ฝ่ายจัดการ (MD&A) ส าหรับผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา  และเปิดเผยให้ 
ผู ้ถื อ หุ้ นรับทราบไว้ในรายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายการข้อมู ลประจ าปี  
(แบบ 56-1)  

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริหารจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของ
คณะกรรมการบริหารทั้ งคณะ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา 
และอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 
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8. ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการบ ริหาร จะได้รับค่ าตอบแทนในอัตราท่ี เหมาะสมตามหน้าท่ี  
และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.5.13 การแต่งตั้ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งเลขานุการบริษทั เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ  อาทิ  การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
และการประชุมผู ้ถือหุ้น  การจัดท ารายงานการประชุม  การจัด เก็บ เอกสารส าคัญ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และการจดัท ารายงานประจ าปี รวมทั้งงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
ท่ี ดี  และการให้ค  าแนะน าเบ้ื องต้น ในข้อกฎหมาย ระเบี ยบ  และข้อบังคับต่ าง  ๆ  
แก่คณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการบริษทัจะด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการส านักกรรมการ 
ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ดงัน้ี  

 1. การศึกษาและการอบรม  
 -  ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้ านกฎหมาย บัญ ชี  การเงิน  

และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 

-  ได้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษทั  โดยเฉพาะ
หลกัสูตรพื้นฐานจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อาทิ หลกัสูตร 
Company Secretary Program (CSP), หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT), หลกัสูตร 
Board Reporting Program (BRP) แ ล ะห ลั ก สู ต ร  Company Reporting Program (CRP)  
เป็นตน้ 

 2. หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั  

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

- รับผิดชอบในการจัดการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไป  
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

- บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้
มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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- จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนังสือนัดประชุม  
ผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั  

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั้ง
จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียให้ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
 

2. ฝ่ายจัดการ 

• องคป์ระกอบและการแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
ในการสรรหาประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาเบ้ืองต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษทั และเข้าใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

• ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

1. รับผิดชอบดูแลเร่ืองการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนั (Day To Day 
Operation) ของบ ริษัท  รวม ถึงการก ากับ ดูแลการด าเนินงานโดยรวม  เพื่ อให้ เป็นไป  
ตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนวิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ 
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทัท่ีได้รับ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ  
ท่ี เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวันของบริษัท  
ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนัของบริษทั ท่ีมีมูลค่า
เกินกว่าจ านวน เงิน ท่ี ได้ก าหนดไว้ รวมถึงให้ความ เห็น  และเสนอเร่ืองดังกล่ าวต่อ  
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากลัน่กรอง และหาขอ้สรุปต่อไป 
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4. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมติัให้
บริษทัลงทุน หรือเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ี
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจน 
การพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท านิติกรรมสัญญา  
และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดังกล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละ
รายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

5. พิจารณาและอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู ้ยืม  
ขอสินเช่ือ จ าน า จ านอง ค ้าประกัน และการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงคข์องบริษทัเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทั ตลอดจน
การเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ 
ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

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

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

8. แต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานตามปกติ
ประจ าวนัของบริษทั  

9. แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีอยู่
ภายในขอบเขตอ านาจของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า ตามท่ีเห็นสมควร 
และอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

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

11. จดัท าให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ และควบคุมไม่ให้มีการคอร์รัปชัน
ภายในองค์กร ตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน  และคู่ มื อการก ากับ ดูแล กิจการท่ี ดี  
และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นผู ้น าและแบบอย่างแก่พนักงานในด้านการต่อต้าน          
คอร์รัปชนั 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือผูรั้บมอบอ านาจ 
มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/หรือบริษทั  
ท่ีเก่ียวข้อง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือผู ้รับมอบอ านาจ ไม่มีอ านาจอนุมัติ 
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การด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 

3. แผนการสืบทอดต าแหน่ง และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงการเตรียมการด้านบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงาน เพื่อให ้
การบริหารและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นไปอยา่งราบร่ืนและต่อเน่ือง ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ รูปแบบ และ
กระบวนการในการคดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
รวมทั้งการคดัเลือกกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมทั้งท าหน้าท่ีจดัท า
และทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบ
ทอดงานอีกดว้ย  

3.1 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
กลุ่มบริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารท่ีส าคัญของ  

กลุ่มบริษทั โดยการสรรหาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า และผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นไป
ตามกระบวนการสรรหาท่ีพิจารณาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

ทั้งน้ี กระบวนการสรรหาประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า และผูบ้ริหารระดบัสูง 
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ 
การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษทั เข้ามาร่วมงาน ซ่ึงมีระบบการสรรหาบุคคลากรทุกระดับ 
อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทจะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ และมี
จริยธรรม ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความกา้วหนา้และเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

ส าหรับบุคลากรภายในองค์กร จะพิจารณาสรรหาผูท่ี้เหมาะสมจากกลุ่มผูสื้บทอด หรือกลุ่ม 
Successor ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีจะเป็นพนักงานท่ีกลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินแลว้ว่ามีศกัยภาพ และมีการพฒันา
ความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท าหนา้ท่ีแทนบุคคลในต าแหน่งงานท่ีส าคญัขององคก์ร ในกรณี
ลาออก หรือพน้จากต าแหน่งตามอายงุานหรือเหตุอ่ืนใด  

3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
การสรรหากรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า จะสรรหาและคดัเลือกจาก

ผูท้รงคุณวุฒิและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ นอกจากนั้นยงัพิจารณาจากการเป็นผูมี้คุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส โดยใชต้าราง Board Skill Matrix เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัท เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้  
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ความช านาญท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัสามารถด าเนินงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. มาตราการและนโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

4.1 มาตราการการท ารายการระหว่างกนั 

 กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินคา้ วตัถุดิบ ให้บริการ หรือใหเ้งินสนบัสนุน
การปลูกออ้ย    )เงินเก๊ียว  ( เป็นตน้ บริษทัหรือบริษทัย่อยสามารถท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได ้
หากธุรกรรมดังกล่ าวนั้ นมีข้อตกลงทางการค้าท่ี มี เง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะท่ี วิญญู ชน 
พึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ี
ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทจะจัดสรุปรายการดังกล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสท่ีเกิดรายการ 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการท าธุรกรรมประเภทเงินเก๊ียวกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ให้มี
การควบคุมดูแลดงัน้ี 

1. การก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมติั 
2. การสอบทานรายการท่ีเกิดขึ้น 

การก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมัติ 
ลกัษณะเงินเก๊ียวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิต ไดแ้ก่ ค่าปลูก ค่าพนัธุ์ ค่าปุ๋ ย ค่าสารเคมีการเกษตร 

ค่าเช่าท่ีดิน ค่าอ้อย ค่าระบบน ้ าหยด ค่าท่ีดินเพื่อการปลูกอ้อย ค่าเคร่ืองจักรกลการเกษตร รถไถ รถตัดอ้อย  
และรถบรรทุก เป็นตน้ 

ผูบ้ริหารจะไม่มีอ านาจอนุมติัเงินเก๊ียวท่ีไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อสนับสนุนการปลูกออ้ย โดยท่ีการซ้ือออ้ย
ไม่นับเป็นการสนับสนุนการปลูก การให้เงินเก๊ียวท่ีนอกเหนือเป็นค่าใช้จ่ายหรือสนับสนุนการปลูกออ้ย 
จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความ เห็นชอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทห รือ 
ผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยขึ้นอยู่กบัขนาดของรายการ โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบั 

การสอบทานรายการท่ีเกดิขึน้ 
ผูต้รวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบรายการโดย 
1. ตรวจสอบความครบถว้นของรายการโดยให้น ารายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เปรียบเทียบกบั

บญัชีเงินเก๊ียวรายบุคคล 
2. น ารายช่ือท่ีตรวจพบไปตรวจสอบว่า การเบิกเงินเก๊ียวมีลกัษณะรายการ เอกสารประกอบ ราคา 

เง่ือนไข และขั้นตอนการอนุมติัตามนโยบายของบริษทัหรือไม่ 
3. จดัท าสรุปผลการตรวจสอบน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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ส าหรับการท ารายการว่าจา้งขนส่งน ้ าตาลกับบริษทั บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัลโลจิสติกส์ จ ากัด  
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ก าหนดใหมี้การด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัใหมี้การเสนอราคาจากผูใ้หบ้ริการไม่นอ้ยกวา่ 4 ราย 
2. ตอ้งมีการก าหนดขอบเขตของการให้บริการท่ีชัดเจน เช่น สถานท่ีตน้ทางปลายทาง ปีการผลิต  

หรือบริการเสริมอ่ืน เป็นตน้ 
3. จดัใหมี้การท าสัญญาท่ีระบุราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีชดัเจน 
4. ใหส้รุปเหตุผลในการเลือกผูใ้หบ้ริการแต่ละราย เปรียบเทียบกบัผูท่ี้ไม่ไดรั้บเลือกเพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

 กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสม  
ด้านราคาของรายการนั้ น  โดยพิ จารณ าเง่ือนไขต่าง ๆ  ว่า เป็นไปตามลักษณะการค้าขายปกติ 
ในตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรมและมี
ความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการธุรกรรมอ่ืน ๆ ระหว่างบริษทัหรือบริษทัย่อยกับบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้ น ๆ ในกรณีท่ี
กรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะจดัให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระให้
ความเห็นเก่ี ยวกับรายการดังกล่ าว เพื่ อใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  
หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของ
ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์หรือคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน นอกจากน้ี บริษทัจะมีการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนัตามสารสนเทศต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 นโยบายการท ารายการระหว่างกนั  

บริษทัหรือบริษทัย่อยคาดว่าในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหว่างกนัเกิดขึ้นอีก ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะ
การประกอบธุรกิจปกติ ได้แก่ การรับซ้ืออ้อย และการให้เงินสนับสนุนการปลูกอ้อย เป็นต้น โดยมี 
การก าหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม  
ในลกัษณะท่ีวิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงประโยชน์
ของบริษทัเป็นส าคญั รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นในการท ารายการดงักล่าว 
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 การค ้ าประกันตามสัญญากู้ยืมเงินท่ี เกิดขึ้ นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแยง้จะคงมีอยู่ต่อไป เน่ืองจากความจ าเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ซ้ือ
วตัถุดิบและให้เงินสนับสนุนการปลูกอ้อยกับเกษตรกร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซ่ึงเป็น
เง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชยใ์นการให้สินเช่ือธุรกิจ โดยท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยจะไม่มีค่าใช้จ่ายจาก 
การรับการค ้าประกนัดงักล่าว  

 การกูย้ืมเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะเกิดขึ้นตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทั
จะให้มีการจดัท าสัญญากูย้ืมเงิน และก าหนดเง่ือนไขท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั 
นอกจากน้ี บริษทัหรือบริษทัย่อยไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืม และ/หรือ การค ้าประกันหน้ีใด นอกเหนือจาก
เงินสนับสนุนการปลูกออ้ยใหก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ทั้งน้ีรายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ตลอดจนถึงการปฏิบติั ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การท ารายการเก่ียวโยงกนั และการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย 

5.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทน ้าตาลบุรีรัมย์ 
 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ จากงบการเงินรวม แต่เน่ืองจากตาม พรบ. บริษัทมหาชน จ ากัด  
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล สามารถจ่ายไดจ้ากก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น  
แต่บริษัทเป็นบริษัทท่ีด าเนินกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และไม่มีรายได ้
จากการด าเนินธุรกิจของตนเอง ดังนั้น จึงตอ้งรอรับเงินปันผลจากบริษทัย่อย และน ามารับรู้เป็นรายได ้
ของบริษทัก่อน จึงจะด าเนินการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย
ของบริษทัได ้ดงันั้น บริษทัอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
จากงบการเงินรวม ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไดทุ้กปี นอกจากน้ี บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล 
มีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
ของบริษัท และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  
ในการบริหารกิจการ 

 บริษทัย่อยของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ 
ก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม  
บริษัทย่อยอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้ นอยู่กับ 
ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงาน  
ของบริษทั และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ 
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6. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 เพื่อให้บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) สามารถก ากับดูแล และบริหารจดัการ
กิจการของบริษทัย่อย รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ  
ท่ีก าหนดไวไ้ด้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั ทั้ งน้ี เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัย่อยดังกล่าว และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั 
ในภาพรวม บริษทัจึงมีกลไกการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  

1. บริษัทจะแต่งตั้ งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท หรือผู ้บริหารในบริษัทย่อย  
และ/หรือบริษทัร่วมอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
โดยให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีบริษทัเสนอช่ือ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณา
ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การบริหารจดัการทัว่ไป และการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมได ้
ตามแต่ท่ีกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมจะเห็นสมควร 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารตามนั้น ตอ้งมีคุณสมบติั 
บทบาท หน้าท่ี  และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่ มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะ
ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

2. ในกรณีดังต่อไปน้ี ตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่  
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ก่อนท่ีจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยนั้ น ๆ หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้ น ๆ 
(แลว้แต่กรณี) 
(1) กรณีท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ หรือท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ก่อนท่ีบริษทัยอ่ยนั้น ๆ จะเขา้ท ารายการ 
 (ก) การจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษทัยอ่ย  

  (ข) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 
 (ค) การอนุมติังบประมาณประจ าปีของบริษทัยอ่ย  

รายการตั้งแต่ขอ้ (ง) ถึงขอ้ (ฏ) น้ีเป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคญั และหากบริษทัย่อยเขา้ท า
รายการจะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 
ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบั
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ขนาดของบริษทัใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องได้ รับการพิจารณา
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ดว้ย ซ่ึงรายการดงัต่อไปน้ีคือ 

(ง) กรณีท่ีบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย  

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผูท่ี้  
ก่อความเสียหายแก่บริษทัยอ่ย 

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 (ช) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัยอ่ย 

(ซ)  การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัย่อยทั้งหมด 
หรือบางส่วนท่ีส าคญั  

 การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัยอ่ย หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 
(ฌ) การให้เช่าหรือการให้เช่าซ้ือกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้ งหมด 

หรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 
(ญ) การกูย้ืมเงิน การให้กูย้ืมเงิน การให้สินเช่ือ การค ้าประกนั การท านิติกรรมผูกพนั

บริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้ น หรือการให้ความช่วยเหลือ 
ดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 

(ฎ)   การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  
(ฏ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัย่อย และเป็นรายการท่ีจะมี

ผลกระทบต่อบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  

(2) เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ ก่อนบริษทัยอ่ยเขา้ท า
รายการ ทั้งน้ี ให้น าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม ซ่ึงตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัย่อยเขา้ท า
รายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัใหญ่ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้ อยู่ในเกณฑ์
ท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ดว้ย 

(ก) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกับ 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัหลกั  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนและการจดัสรรหุ้นของบริษทัหลกั รวมทั้ง
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัหลกั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู ้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ  
บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย 



55 

ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ 
บริษัทย่อย ห รือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ 
บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกั 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
บริษทัหลกั 

(ค) การด าเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้สัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกั 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ 
บริษัทหลัก หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ 
บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
บริษทัยอ่ย ในการเขา้ท ารายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัหลกั 

(ง) การเลิกกิจการของบริษทัหลกั  

(จ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัหลกั และเป็นรายการท่ีจะมี
ผลกระทบต่อบริษทัหลกัอยา่งมีนยัส าคญั  

(ฉ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหลกั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ 
ในการเสนอช่ือหรือแต่งตั้ งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท  หรือผู ้บ ริหารใน 
บริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใหญ่ในบริษทัหลกั การออกเสียง
ลงคะแนนของกรรมการบริษทัท่ีเสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดยบริษทัใหญ่ในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัหลกั การออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ใน
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกั และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษทัหลกั  

 เป็นตน้ 

3.  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(ก) เปิดเผยข้อมูล เก่ียวกับฐานะทางการเงิน  และผลการด าเนินงานการท ารายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัของตนเอง ตลอดจน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
และ/หรือรายการท่ีมีนัยส าคญัให้แก่บริษทัใหญ่ทราบโดยครบถว้น ถูกตอ้ง และภายใน
ก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทใหญ่ก าหนด อน่ึง ให้คณะกรรมการบริษัทของ 
บริษทัย่อยพิจารณาการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ท่ีมีนยัส าคญัของบริษทัของตนเอง โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง
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ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(ข) เปิด เผยและน าส่ งข้อมูล ส่ วนได้เสี ยของตนและบุคคล ท่ี มีความ เก่ียวข้องต่อ  
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัของตนเอง ให้ทราบถึงความสัมพนัธ์และการท าธุรกรรม
กับบริษัทของตนเองหรือบริษัทใหญ่  ในลักษณะท่ีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยช น์  และห ลีก เล่ี ยงการท ารายการท่ี อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์กับบริษทัของตนเองหรือบริษทัใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษทัของ
บริษทัย่อยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ทราบ ภายใน
ก าหนดเวลาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมติั
ใด ๆ ซ่ึงการพิจารณานั้นจะค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทัย่อยและบริษทัใหญ่ 
เป็นส าคญั  

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัของบริษทัย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย
หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มนั้นดว้ย 

อน่ึง การกระท าดังต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู ้บริหาร  
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อย ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจาก 
ท่ีพึ งได้ตามปกติ  ห รือเป็น เหตุให้บ ริษัท ย่อยหรือบริษัทใหญ่  ได้รับความ เสียหาย  
ใหส้ันนิษฐานวา่เป็นการกระท าท่ีขดัหรือแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษทัยอ่ย กบักรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการท ารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของบริษทัของตนเอง หรือบริษทัใหญ่ท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ี
เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

(ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัของตนเองหรือบริษัทใหญ่ 
ในลักษณะเดียวกันกับท่ีบริษัทใหญ่กระท า และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ ์  
หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(ง)   รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามท่ี
ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู ้ประกอบการ  
ราย อ่ืน  ๆ  ต่อบ ริษัทใหญ่  ผ่ านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน  
และเขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณี
ท่ีบริษทัใหญ่ร้องขอ 
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(จ)  เขา้ช้ีแจงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานให้แก่
บริษทัใหญ่เม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

(ฉ)  เขา้ช้ีแจงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่บริษทัใหญ่ ในกรณีท่ี
บริษทัใหญ่ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ 

(ช) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทของตนเองมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหาร 
ความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุม
เพียงพอท่ีท าให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทหลักจะเป็นไป 
ตามนโยบายของบริษทัใหญ่ ขอ้บังคบัในหมวดน้ี กฎหมายและประกาศเร่ือง 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศข้อบังคับ  
และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดอ้ย่างแทจ้ริง รวมทั้งการจดัให้มีระบบงานท่ีชดัเจน เพื่อแสดงได้
ว่าบริษทัหลกัมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล การท ารายการท่ีมีนัยส าคญั
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้
กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่สามารถไดรั้บขอ้มูลของบริษทัหลกั
ในการติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหว่าง
บริษัทกับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู ้บริหารของบริษัทย่อย  
และการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัของบริษทัย่อยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษทัหลัก โดยให้ 
ผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
โดยตรง และให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่ าวให้  
กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย 
มีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

4.  ห้ามมิให้กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมาย
ของบริษทัหลกั รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใช้ขอ้มูล
ภายในของบริษทัหลกัและบริษทัใหญ่ ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท าตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนใด 
ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทั และ/หรือ บริษทัใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผูอ่ื้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

5.  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัหลัก  
จะกระท าธุรกรรมกับบริษัทของตนเองได้ต่อเม่ือธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทตนเอง และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่  
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และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตนเอง และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 
(แลว้แต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการท่ีค านวณได ้ 

โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (แลว้แต่กรณี) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 
ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึง
กระท ากับคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวข้องของบริษทัหลัก (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนุมัติ 
จาก ท่ีป ระชุมคณะกรรมการบ ริษัท ของบ ริษัท ให ญ่  ห รือ เป็นไปตามหลักการท่ี 
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ อนุมติัไวแ้ลว้ 
 

7.  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 มีมติก าหนดขอบเขต
อ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยไวด้งัน้ี 

1. บริหารกิจการบริษทัย่อยให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยในการด าเนินกิจการ
ของบริษทัย่อย คณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัย่อย 
ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ย และก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการ 

ให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน 
เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทัใหญ่  

3. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบ 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกัน 
การทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยให้มี
ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ  

4.  ก ากับดูแล และจัดให้มีกลไกในการก ากับดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั  

5. แต่งตั้ งกรรมการบ ริษัทคนใดคนห น่ึงเป็นประธานกรรมการบ ริษัท  และแต่งตั้ ง 
กรรมการบริษทัตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั  

6. ก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัยอ่ย  
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7. พิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง  

8. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ ท่ี เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้ งเป็น 
กรรมการบริษทั  

9. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและอนุมติั 

10. ประเมินผลงาน และพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ
ต าแหน่งเที ยบ เท่ า รวมทั้ งผู ้บ ริหารระดับ สูง ตามหลัก เกณฑ์การจ่ายค่ าตอบแทน 
ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

11. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  
มี อ าน าจด า เนิ น ก ารใด  ๆ  ท่ี อยู่ ภ าย ใน ขอบอ าน าจของกรรมก าร บ ริษัท  ต าม ท่ี 
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

12. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือรายการท่ีมีนัยส าคญั
ให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ี  
บริษทัใหญ่ก าหนด  

13. เปิ ด เผ ยและน า ส่ งข้อมู ล ส่ วน ได้ เสี ยของตนและบุ คค ล ท่ี มี ค ว าม เก่ี ย วข้อ งต่ อ  
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยให้ทราบถึงความสัมพนัธ์และการท าธุรกรรมกบับริษทั
หรือบริษทัใหญ่ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ภายในก าหนดเวลา
ท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด  

14. รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามท่ีไดรั้บอนุมติั
จากบริษัทใหญ่ ตลอดจน การเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อบริษัทใหญ่  
ผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน และเขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งเอกสารประกอบ 
การพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ร้องขอ 

15. เขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานใหแ้ก่บริษทัใหญ่ 

เม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

16. เขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัใหญ่ ในกรณีท่ีบริษทัใหญ่
ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ 

17. มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ทั้ ง น้ี  ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบ ริษัท  ห รือผู ้รับมอบอ านาจจาก 
คณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั 
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั  
ไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไป 
ตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัของบริษทัแม่ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษัทแม่ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

 

8.  นโยบายการพฒันาบุคลากร 
บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) มีแนวทางในการส่งเสริม

ให้กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพ ท่ีจ าเป็นใน  
การปฏิบติังานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต เน่ืองจากกลุ่มบริษทัตระหนกัดีวา่ ทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์
ท่ีมีค่าสูงสุดในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเน่ือง
ระยะยาว กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้งกบันโยบายและสภาวการณ์ ดว้ยการพฒันา
ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของบุคลากร โดยใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ การสอน
งาน  (Coaching) การแบ่ ง ปันความ รู้  (Knowledge Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project 
Assignment) เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงจะสร้างความแข็งแกร่ง
ใหก้บัองคก์ร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

กลุ่มบริษทัมุ่งมัน่พฒันาและเตรียมความพร้อมในดา้นการพฒันาบุคลากร ส าหรับกลุ่มท่ีเป็นก าลงั
ส าคัญของหน่วยงาน หรือ Key Person โดยพิจารณาคัด เลือกบุคลากรท่ี มีคุณสมบัติ ท่ี เหมาะสม  
มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการท างานด้วยความมุ่งมัน่ตั้งใจ 
รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีต่อการท างานและต่อองค์กรซ่ึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการได้ร่วมกับหน่วยงาน 
ตน้สังกดัจดัท าแผนพฒันาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้
พฒันาท่ีหลากหลาย เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึกอบรมภายใน 
และภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง โดยจัดให้มีการประเมินรายบุคคล  
ซ่ึงให้ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรือ ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระเมิน ตลอดจนด าเนินการติดตามผลกับผูบ้งัคบับญัชา  
ปีละ 2 คร้ัง 

กลุ่ มบ ริษัทได้ เล็ ง เห็ นความส าคัญ ต่ อการส ร้างและ เต รียมความพ ร้อมด้านบุ คล ากร  
ท่ีจะมารองรับการขยายตวัทางธุรกิจ โดยได้ก าหนดแนวทางในการพฒันาพนักงานกลุ่มผูมี้ศักยภาพสูง 
(High Potential Development) โดยคัดเลือกจากกลุ่มท่ีเป็นก าลังส าคัญของหน่วยงาน หรือ Key Person  
และได้ มี การก าหนดแผนการพัฒนารายบุ คคล ท่ี เหมาะสม  ( Individual Development Plan : IDP)  
ส าหรับกลุ่มผู ้มีศักยภาพสูง (High Potential Development) ซ่ึงพนักงานท่ีได้รับคัดเลือกจะมีโอกาส 
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ในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเอง อาทิเช่น การเรียนรู้งานจากฝ่ายต่าง ๆ ภายในองคก์ร (Rotation) 
เป็นตน้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัส่งเสริมให้พนักงานมีเวทีแสดงออกถึงศกัยภาพ โดยมอบหมายโครงการ
พิเศษท่ีทา้ทาย อาทิเช่น โครงการดา้นการพฒันานวตักรรม เพื่อตอบสนองการด าเนินธุรกิจหรือการผลิตของ
กลุ่มบริษัท ส าหรับโครงการท่ีได้รับการคัดเลือก ทางกลุ่มบริษัทจะให้การสนับสนุนเพื่อให้ส่ิงผลิต 
หรือนวตักรรมของพนกังานนั้นสามารถน ามาใชง้าน และเกิดประโยชน์ต่อองคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณธุรกจิ  

1. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

1.1 แนวทางการด าเนินธุรกจิ 

   กลุ่มบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษทั
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั 
รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขอ้บังคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และค านึงถึง
ประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั เพื่อสร้างความยัง่ยืนแก่ธุรกิจ และความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นขอ้พึงปฏิบติัทางจริยธรรมแก่
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน อนัจะน าไปสู่การเป็นองคก์รท่ีย ัง่ยืน มีธรรมาภิบาล และปราศจากการคอร์รัปชนั
อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมีแนวปฏิบติั 7 ประการ ดงัน้ี 

1. การค านึงถึงประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม  
ด าเนินธุรกิจดว้ยการค านึงถึงประโยชน์และมุ่งปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อาทิเช่น ลูกคา้  
คู่คา้ ผูถื้อหุ้น หรือเจ้าของกิจการ พนักงาน เจ้าหน้ี รัฐบาล และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม 
นอกจากน้ี ตอ้งปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัระหว่างผูถื้อหุ้น หรือเจา้ของกิจการทุกราย ทั้งรายใหญ่
หรือรายยอ่ย หรือชนชาติใด เพราะผูถื้อหุน้ทุกรายลว้นมีความส าคญัต่อกลุ่มบริษทัทั้งส้ิน 

2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เกิดจากความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั ท่ีสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และทนักาลให้แก่ 
ผู ้ท่ี เก่ี ยวข้อง โดยข้อมูล ท่ี เปิด เผยต้องมีความสม ่ าเสมอ ได้รับการจัดท าและบัน ทึก  
ดว้ยหลกัเกณฑท่ี์ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นมาตรฐานสามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนได ้

3. การลดความเส่ียง 
แมว้่ากลุ่มบริษทัจะมีการก าหนดวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชัดเจน และมีการวางแผนการปฏิบัติ
ตลอดจนก าหนดกระบวนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานไวอ้ย่างรัดกุมแลว้ แต่ยงัคงตอ้ง
มีกระบวนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงตอ้งถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ โดยวิเคราะห์ความเส่ียงของ
การด าเนิน ธุรกิจ  และก าหนดระดับความส าคัญของความ เส่ี ยง  มาตรการควบคุม  
และขั้นตอนการปฏิบติัอย่างเขม้งวด เพื่อลดอตัราความเส่ียงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด 
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4. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร และการพัฒนาผลผลิตและยกระดับมาตรฐาน 
สู่ ความ เป็นห น่ึ งด้ านการบ ริหารจั ดการคุณภาพ อ้อย  และ ธุรกิจ ท่ี ไ ด้จาก ส่ิ งเห ลือ 
จากกระบวนการปลูกอ้อยและผลติน ้าตาล 
มุ่งน าการปฏิบัติอัน เป็นเลิศ ซ่ึงใช้ได้ผลดีมาแล้วจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช ้
ให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มบริษัท นอกจากน้ียงัคงต้องส่งเสริมการปฏิบัติอันเป็นเลิศ 
แก่บุคลากรทุกฝ่าย โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้พยายามพัฒนาตนเองตลอดเวลา รวมทั้ ง 
การตั้งเป้าหมายในการพฒันาผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นหน่ึงดา้นการบริหาร
จดัการคุณภาพออ้ย โดยการส่งเสริมการปลูกออ้ยและขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ชุมชนชาวไร่อ้อย อันจะส่งผลให้ เกิด
ประสิทธิภาพให้แก่ผลผลิตออ้ยอยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนการคิดคน้และพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรม 
ธุรกิจท่ีไดจ้ากส่ิงเหลือจากกระบวนการปลูกออ้ยและผลิตน ้าตาล และการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

5. การให้ผลตอบแทนท่ียั่งยืนแก่เจ้าของกจิการหรือผู้ถือหุ้น 
กลุ่มบริษทัตระหนักถึงการสร้างมูลค่าขององค์กรในระยะยาว ไม่ค  านึงแต่ผลงานระยะสั้ น 
รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างไม่หยุดน่ิง  
อันหมายถึงความเพียรพยายาม ท่ีจะให้ เจ้าของกิจการหรือผู ้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน 
ท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอและยัง่ยนื 

6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
กลุ่ มบ ริษัท เช่ือว่ าการพัฒนาธุรกิจจ าเป็นต้องควบคู่ กับการพัฒนาสั งคม  ในฐานะ 
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมและประเทศชาติ ควรคืนก าไรสู่สังคมผ่านกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ  
ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสนับสนุน
กิจกรรมใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืต่อสังคมและประเทศชาติอยา่งเป็นรูปธรรม 

   7. การต่อต้านคอร์รัปชัน  
กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องมุ่งปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล 
กิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ ์ 
และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนให้ความส าคญัในการสร้างระบบการท างานในองคก์ร
ให้ เข้มแข็ง  การปลูก จิตส านึ ก ท่ี ดี  รวมทั้ งสนับส นุนให้บุ คลากรทุ กคนมี ส่ วน ร่วม 
ในการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนั้ น ต้องด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ 
ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียน การรับฟัง 
ความคิดเห็น และจดัท ามาตรการคุม้ครองบุคคลดงักล่าว เพื่อก าจดัคอร์รัปชนัให้ส้ินจากองคก์ร 
และพฒันาใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  



64 

  ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงตอ้งมีหน้าท่ีก ากบัดูแล
ผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ และผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการตอ้งมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ อีกชั้นหน่ึง 

1.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) ให้ความส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงก าหนดนโยบายต่อตา้น
คอร์รัปชนั และส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั
กบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษทั เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั 
ท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ 

 นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัฉบบัน้ีถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (“คู่มือ CG”) ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

1. วัตถุประสงค์  

• เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษทั ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
      ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
• เพื่อเป็นการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และหลกัเกณฑต์่าง ๆ ใหก้รรมการบริษทั        

   ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการต่อตา้นและป้องกนัคอร์รัปชัน่กบั
   ทุกกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  
• เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

2 . ค านิยาม 

• คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตัว 
หรือการทุจริตโดยใช้หรืออาศยัต าแหน่งหน้าท่ี อ านาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยู่ เพื่ อประโยชน์แก่
ตนเองและหรือผูอ่ื้น หรือการคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงท าให้เกิดการใช้อ านาจอย่างไม่
ถูกตอ้ง ทั้งการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ ทั้งในรูปของเงิน ส่ิงของ และส่ิง
ตอบแทนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี รวมถึงการน าเงิน
หรือส่ิงของท่ีไดรั้บมอบหมายให้ใช้ในราชการ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอ่ืน  
ท่ีไม่เก่ียวข้อง เช่น การให้ของขวญัหรือบริการ การให้เงินสดหรือส่ิงของแทนเงินสด การให้
สินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐ  และการคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน  (ท่ีมาข้อมูล: องค์กรความ
โปร่งใสสากล Transparency International – TI ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1993)  
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 3. ขอบเขต 

• นโยบายน้ีใชบ้งัคบักบัพนกังานทุกคน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม รวมทั้งนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่มือ CG ของกลุ่มบริษทัดว้ย 

• กลุ่มบริษัทคาดหวังว่าลูกค้า คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ท่ี มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ 
กลุ่มบริษทัจะร่วมถือปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี 

  4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

• คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ี
   สนบัสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้
   ความส าคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชนัและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร       

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบญัชี 
   ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจว่า      
   การด าเนินงานมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี     
   รับรอง โดยทัว่ไป อีกทั้งก ากบัดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่า
   กลุ่ มบ ริษัท ได้ป ฏิ บั ติ ภ าระหน้ า ท่ี ต ามกฎหมายและคู่ มื อการก ากับ ดูแล กิ จการท่ี ดี 
               และจรรยาบรรณธุรกิจท่ีก าหนดไว ้

• ประธานกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัท และผู ้บ ริหาร  มีหน้าท่ีและรับผิดชอบ 
ในการก าหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั เพื่อส่ือสาร
ไปยงัพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ 
ต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

• ส านกัตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่า
เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย ประกาศ แนวทางปฏิบติั กฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้
มัน่ใจว่าระบบควบคุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึ้น 
และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ 

• พนักงานทุกคน  มีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
อย่างเคร่งครัด โดยตอ้งลงนามรับทราบและถือปฏิบติัตามนโยบายน้ี และส่งให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อยืนยนัว่าพนกังานทุกคนรับทราบ เขา้ใจ และพร้อม
จะน านโยบายน้ีไปปฏิบติั ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายน้ี จะตอ้งรายงานต่อ
ผู ้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางส าหรับการร้องเรียนของกลุ่มบริษัท  ทั้ งน้ี หน่วยงานรับ 
ขอ้ร้องเรียนจะเก็บรักษาขอ้มูลท่ีรายงานเป็นความลบั และส่งต่อขอ้มูลถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ดว้ยความระมดัระวงั 
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  5. ข้อก าหนดในการด าเนินการ 
• การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทั นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีกลุ่มบริษทั
จะก าหนดขึ้นต่อไป  

• นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นฉบบัน้ี ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั โดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนักงาน เพื่อใช้ใน     
กิ จกรรมทางธุรกิจ ท่ี อยู่ ในความ รับผิดชอบ  และควบคุม ดูแลการป ฏิบั ติ ให้ เป็น ไป 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

• ก าหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ทัว่ทั้งองคก์รเป็นประจ าทุกปี  
• ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานเรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน  

เพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั 
• เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการเร่ืองความเส่ียงกับการคอร์รัปชนั กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  

และพนกังานในกลุ่มบริษทั ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปน้ี  

1. ของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรอง การบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้าย 
    การให้ มอบ หรือรับของก านัล การเล้ียงรับรอง และการบริการตอ้นรับ ให้เป็นไปตามท่ี

ก าหนดในคู่มือ CG ของกลุ่มบริษทั   

              2.  เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนบัสนุน 
    การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตาม

กฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้ง
ในการติดสินบน โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในคู่มือ CG 

   3.   ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้ง  
    ห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า  คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ  

หรือหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ซ่ือสัตย ์และถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  บทก าหนดโทษ   

• ในกรณี ท่ี มีหลักฐานว่ากรรมการบริษัท  ผู ้บ ริหาร และพนักงานมีการกระท าอัน เป็น  
การด าเนินการหรือยอมรับ หรือให้การสนบัสนุนให้มีการคอร์รัปชนัเกิดขึ้น บริษทัจะด าเนินการ
ทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับในการท างาน ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือเลิกจ้าง  
ห รื อ ย ก เลิ ก สั ญ ญ า  ทั้ ง น้ี  ห า ก ก ร ณี ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง นั้ น เป็ น ก า ร ฝ่ า ฝื น ก ฎ ห ม า ย  
ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูกด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ 
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อย่างไรก็ตาม มาตรการลงโทษน้ีตอ้งเป็นไปโดยยุติธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับบทลงโทษของ
พนกังาน 

• บริษทัจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน แมว้่า  
การกรท านั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 

 7. กระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียน (ท่ีอาจเป็นการกระท าผิด) 
คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน มีหนา้ท่ี

สอบสวนขอ้เท็จจริง ประมวลผล กลัน่กรองขอ้มูลตามพยานหลกัฐาน และพฤติการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งให้
พิจารณารายการเก่ียวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยขอบเขตรายการทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบาย
ต่อตา้นคอร์รัปชนัฉบบัน้ี รวมทั้งให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าในการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัแก่บุคลากร
ในองค์กร ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบสวนสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งได้ เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการ
จดัการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ืองตามหลักเกณฑ์ ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนของบริษทั ประกอบด้วยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและผูจ้ดัการในฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายกฎหมาย ส านกับริหารความเส่ียง และส านกัตรวจสอบ
ภายใน 

คณะกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ รับฟังค าช้ีแจงของผูถู้กกล่าวหาแล้วเก็บ
รวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน และท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผูส้ั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือประธานกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทั
รับทราบ 

การด าเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการสอบสวน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คือสอบสวนและพิจารณาตาม
หลกั เกณฑ ์ ว ิธีการ  และระยะเวลาที ่ก าหนด  เพื ่อแสวงหาความจริงในเร่ืองที ่กล ่าวหาและดูแลให ้มี  
ความยุติธรรมตลอดจนกระบวนการสอบสวน โดยให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวติัและความประพฤติของ 
ผูถู้กกล่าวหาท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีกล่าวหาเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา และจัดท าบันทึกรายละเอียดท่ีมี 
การสอบสวนไว้ทุกคร้ัง ซ่ึ งในการสอบสวนและพิจารณาห้ามมิให้ มีบุคคลอ่ืนอยู่หรือร่วมด้วย เว้นแต่ เป็น 
การสอบปากค า 

1. ให้ประธานกรรมการบริษทัจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนคร้ังแรกภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ี
ประธานกรรมการบริษทัรับเร่ืองร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่อาจจดัประชุมไดภ้ายในก าหนดให้รายงาน
เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ 

2. การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนก าหนดประเด็นและวางแนวทางการ
สอบสวน และการรวบรวมพยานหลกัฐาน แลว้ใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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2.1 รวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่รับฟังแต่เพียงขอ้อา้ง
หรือพยานหลกัฐานของผูก้ล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวหาเท่านั้น 

2.2 แจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ  
2.3 ใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาไดช้ี้แจง แสดงพยานหลกัฐานเพื่อแกข้อ้กล่าวหา 
2.4 พิจารณาท าความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
2.5 ท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

3. การสอบปากค าผูถู้กกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากค าคราวละหน่ึงคน และการสอบปากค าตอ้งมี
กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึงห น่ึงของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้ งหมดจึงจะท า 
การสอบปากค าได ้แต่ในกรณีท่ีก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดมีมากกว่าสามคน จะให้
กรรมการสอบสวนไม่นอ้ยกวา่สามคนท าการสอบปากค าก็ได ้

4. การสอบปากค าตอ้งมีการบนัทึกถอ้ยค าของผูใ้ห้ถอ้ยค าตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด แลว้อ่านให้ผูใ้ห้
ถ้อยค าฟังหรือให้ผูใ้ห้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้  แล้วให้ผู ้ให้ถ้อยค า ผู ้บันทึกถ้อยค า และกรรมการ
สอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมือช่ือในบนัทึกถอ้ยค านั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน ในกรณีท่ี
บนัทึกถอ้ยค าใดมีหลายหน้า ให้ผูใ้ห้ถอ้ยค าและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากค า
หน่ึงคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นบนัทึกถอ้ยค าทุกหน้า โดยการบนัทึกถอ้ยค า ห้ามมิให้ขูด ลบ หรือ
บนัทึกขอ้ความทบัขอ้ความท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ ถา้จะตอ้งแกไ้ขหรือเพิ่มเติม ให้ใช้วิธีขีดฆ่าขอ้ความเดิม
และเพิ่มเติมขอ้ความใหม่ แลว้ให้ผูใ้ห้ถอ้ยค าและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากค า
ห น่ึ งคนลงลายมือ ช่ือก ากับ ไว้ตรงท่ี มีการแก้ไข เพิ่ ม เติมทุ กแห่ ง ในกรณี ท่ี ผู ้ให้ ถ้อยค า 
ไม่ยอมลงลายมือช่ือ ใหบ้นัทึกเหตุท่ีไม่ลงลายมือช่ือนั้นไวใ้นบนัทึกถอ้ยค าดว้ย  

5. การสอบปากค า ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยูใ่นท่ีสอบปากค า เวน้แต่เป็นบุคคลซ่ึงกรรมการสอบสวนท่ีท า
การสอบปากค าอนุญาตให้อยูใ่นท่ีสอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือเป็นทนายความ หรือท่ี
ปรึกษาของผูถู้กกล่าวหาตามจ านวนท่ีกรรมการสอบสวนท่ีท าการสอบปากค าเห็นสมควรให้เข้ามาใน 
การสอบปากค าผูถู้กกล่าวหา 

6. ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนท าหรือจดัให้ท าการใด ๆ ซ่ึงเป็นการให้ค  ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง 
บงัคบั หรือกระท าโดยมิชอบไม่วา่ดว้ยประการใด เพื่อจูงใจใหผู้ถู้กกล่าวหาหรือพยานใหถ้อ้ยค าอยา่งใด 

7. การแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา ใหท้ าเป็นบนัทึกระบุขอ้เท็จจริง
และพฤติการณ์ของผูถู้กกล่าวหาว่าได้กระท าการใด เม่ือใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยในกรณีใด  
และสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา โดยจะระบุช่ือพยานดว้ยหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งแจ้ง
ให้ทราบสิทธิของผูถ้ ูกกล่าวหาที่จะให้ถ ้อยค าหรือ ยื่นค าช้ีแจงแก้ขอ้กล่าวหาเป็นหนังสือ  
สิทธิที่จะแสดงพยานหลกัฐานหรือจะอา้งพยานหลกัฐาน เพื่อขอให้เรียกพยานหลกัฐานนั้นมาได ้
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แลว้แจง้ให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ โดยให้ท าเป็นสองฉบบัมีขอ้ความตรงกนั ให้ประธานกรรมการบริษทั
และกรรมการบริษทัอีกอยา่งนอ้ยหน่ึงคนลงลายมือช่ือในบนัทึกนั้นดว้ย 

8. ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผู ้ถูกกล่าวหามาพบตามวัน  เวลา และสถานท่ี ท่ี
คณะกรรมการสอบสวนก าหนด เพื่อแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา
ให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ เม่ือผูถู้กกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้คณะกรรมการ
สอบสวนแจง้ขอ้กล่าวหาพร้อมทั้งอธิบายขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนขอ้กล่าวหา
ให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ และให้ผูถู้กกล่าวหารับทราบขอ้กล่าวหาโดยลงลายมือช่ือพร้อมทั้งวนัเดือนปี 
ในบันทึกนั้ น แล้วมอบบันทึกนั้ นให้ผูถู้กกล่าวหาหน่ึงฉบับ และอีกฉบับหน่ึงเก็บไวใ้นส านวน 
การสอบสวน 

ตามบริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ทั้ งน้ี บริษัทยงัคงมุ่งมั่น
สานต่อการด าเนินตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั ตลอดจนการส่ือสารและประกาศเร่ืองดงักล่าวไปยงัคู่คา้และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน รวมทั้งได้จดัอบรมให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ได้เปิด
ช่องทางการแจ้งขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้เสีย ผ่านกล่องรับ
ความคิดเห็น และทางไปรษณีย ์ซ่ึงส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ) โดยตรง  
 

2. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทและบุคลากรในองค์กร  

2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง และการเคารพ 
 สิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน   

กลุ่มบริษทัให้ความส าคญัและก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และกฎเกณฑต์่าง ๆ ของทางราชการ และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน (“ระเบียบฯ”) อย่างเคร่งครัด และตอ้งหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรม 
ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การใช้อ านาจ
หนา้ท่ี พนกังาน หรือทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั เพื่อวตัถุประสงคท่ี์ผิดกฎหมาย เป็นเร่ืองตอ้งห้ามโดยเด็ดขาด ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ ท่ี เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ 
                        ของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

1.1 กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท 
ระเบียบฯ และกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

1.2 กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 



70 

1.3 กรรมการบริษัท ผู ้บ ริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ส านักตรวจสอบภายใน และส านักกรรมการท่ีกลุ่มบริษทั 
ก าหนดขึ้ น  และรายงานข้อมู ล เก่ี ยวกับการฝ่ าฝืนการไม่ป ฏิบั ติตามกฎหมาย  
ข้อบังคับบริษัท ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการกระท าผิดด้านทุจริต 
และคอร์รัปชัน่ต่อหน่วยงานนั้น ๆ 

2. การฝ่าฝืนกฎหมาย มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัท 
ระเบียบฯ ค าสั่งของกลุ่มบริษัท โดยอ้างว่าเป็นการกระท าเพื่อเพิ่มผลก าไรให้แก่กลุ่มบริษัท 
หรือเหตุผลอ่ืนใด มิใช่เหตุผลท่ีจะพึงรับฟัง 

3. พนักงานตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีของตนด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยค านึงถึงประโยชน์อนัชอบธรรม
ของกลุ่มบริษัท แม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของข้อบังคับบริษัท ระเบียบฯ  
และค าสั่งของกลุ่มบริษทั หรือกฎเกณฑต์่าง ๆ ก็ตาม 

4. รักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับของกลุ่มบริษัท ไม่ให้ ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่ เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจ 
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

5. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลักทรัพยจ์ดทะเบียนของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร รวมถึง 
คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลของ 
บุคคลเหล่านั้ น  ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ืองการปฏิบติัเก่ียวกับการได้มาหรือการจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกรรมการและพนักงาน 
พ.ศ. 2547 

6. พนักงานตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมาย ขอ้บังคบับริษทั และระเบียบฯ ของกลุ่มบริษทั ตลอดจน
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับ ดูแล ท่ี เก่ียวข้อง รวมทั้ งท าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของตนให้ ถ่ีถ้วน และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ  
ให้ขอค าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ห้ามปฏิบติัตามความเขา้ใจของ
ตนเองโดยไม่มีค  าแนะน า 

7. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
7.1   กลุ่มบริษทัไม่สนับสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประการ รวมทั้งให้ความส าคญั

และส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
7.2 ปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั โดยไม่แบ่งแยก 

เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ลักษณะ 
ทางกายภาพ หรือเร่ืองอ่ืนใด   

7.3  พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีละเมิดหรือคุกคามบุคคลอ่ืน ทั้งทางวาจาหรือการกระท า

และพึงหลีกเล่ียงการกระท าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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7.4 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง  เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากพบเห็น 
การกระท าท่ีละเมิด หรืออาจละเมิดสิทธิมนุษยชน ใหร้ายงานแก่ผูบ้งัคบับญัชา 

7.5  กลุ่มบริษทัจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
พนักงานไปให้บุคคลหรือหน่วยงานใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดมี้การแจง้ไว ้เวน้แต่จะไดก้ระท าภายในกรอบท่ีกฎหมายให้อ านาจไว ้ทั้งน้ี 
จะปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) 
ของบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมทั้ งพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. ดา้นแรงงาน   
8.1 ปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม  
8.2 ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติด้านการจ้างงานอย่างเท่าเทียม ทั้ งกระบวนการสรรหา การจ่าย

ค่าตอบแทน สวัสดิการ เวลาท างาน วันหยุด การมอบหมายงาน การฝึกอบรม และ 
การประเมินผลงาน เป็นตน้ 

8.3 ไม่ใชแ้รงงานเด็ก แรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย หรือแรงงานจากการคา้มนุษย ์ 
8.4 ห้ามมิให้ลงโทษพนักงานท่ีเป็นการทารุณทางร่างกายหรือจิตใจ อาทิเช่น การคุกคามข่มขู่  

การกกัขงัหน่วงเหน่ียว หรือการใชค้วามรุนแรงอ่ืนใด 
8.5 มีกระบวนการสอบสวนความผิดพนักงานอย่างถูกตอ้ง และเป็นขั้นตอนชัดเจนก่อนเลิกจา้ง

พนกังาน เพื่อใหทุ้กคนไดรั้บความเป็นธรรมสูงสุด 

8.6 ในการว่าจา้งบริษทัผูรั้บเหมามาด าเนินการใด ๆ ให้แก่กลุ่มบริษทั จะพิจารณาคดัเลือกเฉพาะ
บริษทัท่ีสามารถปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ท่านั้น 
และจะหลีกเล่ียงการว่าจ้างบริษัทรับเหมาใด  ๆ ท่ีมีประวติักระท าผิดกฎหมายแรงงาน 
กฎหมายอ่ืน ๆ หรือเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

 
2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 

2.2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทั มีแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสุจริต 
ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวข้อง จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

1. เปิด เผยและน าส่ งข้อมูล ส่วนได้เสี ยของตนและผู ้ท่ี เก่ี ยวข้องต่อคณะกรรมการบ ริษัท  
ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการท าธุรกรรมกับ กลุ่มบริษัท  ในลักษณะท่ีอาจก่อให้ เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีท่ีมีการท ารายการ ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัท  
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มีการก ากบัดูแลและตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวเป็นประจ า จึงไดก้ าหนดให้เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ี
ส ารวจรายการท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุก ส้ินปี โดยการส ารวจจะด าเนินการทั้งกับกรรมการ
บริษัท ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูท่ี้ เก่ียวข้อง รวมถึงผูจ้ ัดการฝ่าย และพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
และน าเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  

2. หลีก เล่ี ยงการท ารายการ เก่ี ยวโยงกับตน เอง และ /ห รือ  ผู ้ ท่ี เก่ี ยวข้อง  ท่ี อ าจก่อให้ เกิ ด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักลุ่มบริษทั และไม่กระท าการในลกัษณะใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3. กรรมการบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

4. การกระท าดังต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ได้รับประโยชน์ 
ท างก าร เงิน อ่ืนนอก เห นื อจาก ท่ี พึ งได้ต ามป ก ติ  ห รือ เป็ น เห ตุ ให้ ก ลุ่ ม บ ริษัท ได้ รับ 
ความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ กลุ่มบริษัท 
อยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี  

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร หรือผูท่ี้ เก่ียวข้อง  
โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของกลุ่มบริษทัท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

(ค) การใชท้รัพยสิ์น หรือโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ ์หรือหลกัปฏิบติั
ทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินคา้ วตัถุดิบ ใหบ้ริการ หรือใหเ้งิน 
สนับสนุนการปลูกอ้อย (เงินเก๊ียว) เป็นต้น กลุ่มบริษัทสามารถท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแยง้ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวนั้ น มีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป 
ในลักษณะท่ีวิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรอง
ทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เป็นส าคัญ  ซ่ึงต้องจัดท าสรุปรายการดังกล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และให้ความเห็นทุกไตรมาสท่ีมี 
การท ารายการดงักล่าว 

6. กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ ก าหนดใหค้ณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เป็นผู ้พิ จารณาและให้ความ เห็น เก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ  
และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะ
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การคา้ขายปกติในตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลภายนอก และเป็นไป
ตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการธุรกรรมอ่ืน ๆ ระหว่างกลุ่มบริษทั  
กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเม่ือผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 
ซ่ึงขึ้ นอยู่กับขนาดของรายการ โดยน าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใช้
บังคับ โดยกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ลงมติในวาระนั้ น ๆ  
ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการดังกล่าว กลุ่มบริษัท  
จะจดัให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ
ของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี  

7. ก ากับดูแลและรับผิดชอบให้กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง  
และระบบป้องกนัการทุจริต และคอร์รัปชัน่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีท า
ให้มั่นใจได้ว่า การด าเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทจะเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับบริษัท 
กฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับ  
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

8. คณะกรรมการบริษัทจะต้องก ากับดูแลให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันในสาระสนเทศต่าง ๆ  
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

9. จดัให้มีระบบงานท่ีชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษทัย่อย มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการท่ีมีนัยส าคญัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้
กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) สามารถไดรั้บ
ขอ้มูลของบริษทัย่อย เพื่อติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหว่าง
บริษทัย่อยกับกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร และการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัของบริษทัย่อยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี  ต้องจัดให้ มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว 
ในบริษัทย่อย โดยให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภายในของ BRR 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว  
ให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารของ BRR รับทราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
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10. การค ้ าประกันตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีเกิดขึ้ นระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 
จะคงมีอยู่ต่อไป  เน่ืองจากความจ าเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน  เพื่อใช้ซ้ือ
วตัถุดิบและให้เงินสนับสนุนการปลูกออ้ยแก่เกษตกร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชยใ์นการให้สินเช่ือธุรกิจ โดยท่ีกลุ่มบริษทัจะไม่มีค่าใชจ่้าย
จากการรับการค ้าประกนัดงักล่าว 

11. การกู้ยืมเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ จะเกิดขึ้ นตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ  
ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะใหมี้การจดัท าสัญญากูย้มืเงิน และก าหนดเง่ือนไขท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของกลุ่มบริษทัเป็นส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายให้เงินกูย้มื และ/หรือการค ้าประกนั
หน้ีใด ๆ นอกเหนือจากเงินสนบัสนุนการปลูกออ้ยใหก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

12. รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคตนั้ น 
คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ 
และขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงการปฏิบติั
ตามกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั  

13. พึงหลีกเล่ียงการถือหุน้ การเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษา ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ 
ลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษัท  หรือกิจการท่ี เป็นคู่แข่งทางการค้า ทั้ งน้ี  สามารถถือหุ้น  
เป็นกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืนได้ หากการถือหุ้นหรือการด ารง 
ต าแหน่งนั้น ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในกลุ่มบริษทั  

2.2.2 การใช้ข้อมูลภายใน  

กลุ่มบริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานในการน าขอ้มูลภายใน 
ของกลุ่มบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอ่ืน ดงัน้ี 

 1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท  ผู ้บ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบ ริษัท  น าความลับ  
และ/หรือ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท  ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 
หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

 2.  ห้ามเปิดเผยขอ้มูลภายใน และจงใจหรือเจตนาบิดเบือนข้อความให้เป็นเท็จเก่ียวกับขอ้มูลของ 
กลุ่มบริษัท โดยมีเจตนาหลอกลวงให้ผู ้อ่ืนส าคัญผิด อาทิเช่น การผลักดันราคาหลักทรัพย ์ 
โดยพยายามท าใหร้าคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงขึ้น เพื่อหวงัประโยชน์ท่ีจะขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาสูง  

 3.  ให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี  
หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัท าและส่งรายงาน
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การถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบท 
ก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมถึงฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 4.  ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี 
หรือการเงินท่ี เป็นระดับผู ้จัดการฝ่ายขึ้ นไปหรือเทียบเท่า รวมทั้ งผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง  
หรือพนกังานท่ีรู้ขอ้มูลภายใน จะตอ้งระงบัการซ้ือ และ/หรือ การขายหลกัทรัพยข์องบริษทั น ้าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) (“BRR”) ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี BRR จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน  ห รือข้อมูลข่ าวสารท่ี เป็นสาระส าคัญ  ซ่ึ ง มีผลต่อ 
การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จนกวา่ BRR จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้ 

 5. ก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงิน ท่ี เป็นระดับผู ้จัดการฝ่ายขึ้ นไปห รือเที ยบ เท่ า  จัดท าและน าส่ งรายงานการถือ 
และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ BRR ซ่ึงบุคคลดังกล่าว 
รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึง 
นิติบุคคลซ่ึงบุคคลดังกล่าวเป็นผูถื้อหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
นิติบุคคลดงักล่าว โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ถืออยู ่มายงัเลขานุการบริษทั โดยให้จดัท าและน าส่ง
ภายใน 30 วนัท าการ ภายหลังเข้ารับต าแหน่ง และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ BRR ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพยน์ั้น 
ตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ก าหนด ทั้งน้ี ตอ้งแจง้ให้เลขานุการบริษทั ทราบอย่างนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือ 
ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย ์พร้อมทั้งจดัส่งส าเนารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย  ์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ให้แก่เลขานุการบริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
รับทราบเป็นรายไตรมาส  

 6.    ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทแก่บุคคลอ่ืน แม้พ้นสภาพจากการเป็น  
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทัแลว้  

 7.  ก าหนดให้ผูบ้ริหาร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท  
ในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทุน  
และสถาบันการเงิน ทั้งน้ี ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นเร่ืองท่ีได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
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หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  แล้วแต่กรณี  และเป็นข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยให้แก่
สาธารณชนรับทราบได ้โดยตอ้งเปิดเผยใหรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั 

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ผูท่ี้ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มูลภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวินยั 
และ/หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ 

 

2.3 ความรับผิดชอบต่อข้อมูล และทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั หมายถึง สังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ขอ้มูล 
สิทธิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการค้า ความลบัทางการคา้ หรือวิธีการประกอบธุรกิจท่ีเป็น
ความลบัตลอดจนทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษทั หรือท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิอยู่ รวมถึงผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน
ตามหนา้ท่ี เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดอ้นุญาตอย่างชดัเจนวา่ให้ถือเป็นผลงานของผูค้ิดคน้ ผูป้ระดิษฐ์ ผูว้ิจยั หรือ
บุคคลอ่ืนได ้ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. พนกังานมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการใชท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั อยา่งประหยดั เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์แก่กลุ่มบริษทั อย่างสูงสุด และดูแลมิให้เส่ือมเสีย สูญหาย รวมทั้งไม่น าทรัพยสิ์นใด ๆ 
ของกลุ่มบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน หรือน าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

2. ขอ้มูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพยสิ์นท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 
ตอ้งก าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชั้นความลบัของเอกสาร รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารดงักล่าว
ให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและไม่เปิ ดเผยให้กับผูใ้ด  
เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรรมการบริษทั 

3. พนักงานตอ้งจดัท าเอกสารทางธุรกิจ บญัชีและการเงิน และรายงานต่าง ๆ ท่ีน าส่งส่วนราชการ 
หน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง และบุคคล อ่ืน  ๆ  ด้วยความรอบคอบและสุจริต และต้องบันทึก 
ตามวิธีการทางบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด 

4. ช่วยกนัดูแลมิใหท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

5. การใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลต่าง ๆ เป็นทรัพยสิ์นของ
กลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั  

5.2. หา้มเปล่ียนแปลง ท าซ ้า ลบทิ้ง หรือท าลายขอ้มูลของกลุ่มบริษทัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

5.3. ห้ามน าซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟต์แวร์ ลิขสิทธ์ิ โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟแวร์นั้น ๆ 
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5.4. ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือจากอปุกรณ์มาตรฐานท่ีกลุ่มบริษทัติดตั้งให้ และห้าม
ปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ยกเวน้ไดรั้บอนุญาต 

5.5. ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือคัดลอกข้อมูลใส่ในส่ือบันทึกข้อมูล
ส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

5.6. ห้ามใช้อี เมล์ของกลุ่มบริษัทส่งต่อข้อความท่ีกล่าวร้าย  หรือท าให้ผู ้อ่ืนเส่ือมเสีย  
รวมทั้ง ขอ้ความหยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญใหก้บัผูอ่ื้น 

5.7. ควรใช้อินเทอร์เน็ตแสวงหาข้อมูลและความรู้ท่ี เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
และตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม 

5.8. ควรใช้ระบบ เทคโนโลยีส ารสน เทศและอุปกรณ์ ส่ื อส าร ท่ี กลุ่ มบ ริษัท จัดให ้ 
ดว้ยความรับผิดชอบและระมดัระวงั โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเป็นส าคญั 

5.9. ห้ามเขา้ระบบหรือเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึง
ขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดมี้ไวส้ าหรับตน  

5.10. กลุ่มบริษัท หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย  ขอสงวนสิทธ์ิตรวจสอบการใช้งาน
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษทัตามความเหมาะสม 

6. กลุ่มบริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง พนกังานตอ้งไม่น าทรัพยากรของกลุ่มบริษทัไป
สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

7. พนกังานมีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุม้ครองสิทธิ
ของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 

8. การน าข้อมูลของบุคคลอ่ืนมาใช้อ้างอิงภายในกลุ่มบริษัท บุคคลผูน้ั้ นสามารถขอตรวจสอบ 
การน าใช้ข้อมูลได้ตามสิทธิอันชอบธรรม ทั้ งน้ี เพื่อลดโอกาสการเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของผูอ่ื้น 

9. พนักงานมีหน้าท่ีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีละเมิด หรือการกระท าท่ีอาจ
น าไปสู่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของกลุ่มบริษทั  

10.  พนักงานตอ้งให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่น าทรัพยสิ์น
ทางปัญญา อาทิ งานวิจยั หรือนวตักรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั ไปท าซ ้า ดดัแปลง หรือกระท าการ
ใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากกลุ่มบริษทั 
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2.4 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และรายงานทางบัญชี
และการเงิน  

 กลุ่มบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความมัน่คงให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จดงักล่าว จึงก าหนดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อสามารถ
บริหารจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์
ของกลุ่มบริษทั รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีดี มีการสอบทานระบบงานอย่างสม ่าเสมอ  ภายใต ้
การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจดัท ารายงานทาง
บญัชีและการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และน่าเช่ือถือ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี 
โดยจดัท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให ้
ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ต่อกลุ่มบริษทั 
 

3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1     การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ตามนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: “CSR”) ของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่กบัการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย
และชุมชนขา้งเคียงให้ดีขึ้น กลุ่มบริษทัจึงไดก้ าหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมท่ียึดหลกัแนวคิดตั้งแต่
เร่ิมด าเนินธุรกิจในปี 2507 คือ“การพฒันาธุรกิจควบคู่กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความเจริญให้กบัชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื” ภายใตก้รอบปณิธาน ดงัน้ี 

    CECS รับผิดชอบ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ย่ังยืน 
    C - Commitment “มุ่งมัน่รับผิดชอบ” 
    E – Environment “รักษาส่ิงแวดลอ้ม” 
    C - Community “สู่จุดหมายพร้อมชุมชน” 
    S – Sustainable “อยูด่ว้ยกนัอยา่งย ัง่ยนื” 

 พนัธกจิ 
 กลุ่มบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคู่กับชุมชนและสังคม 
อย่างย ัง่ยืน โดยมีกระบวนการบริหารจดัการดา้นวตัถุดิบ และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการในกระบวนการ
ปลูกออ้ย อนัจะน ามาซ่ึงความมัน่คงดา้นผลผลิตออ้ย และสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ เพื่อน ามาผลิตน ้ าตาลและพลงังาน
ทดแทนท่ีไดม้าตรฐาน ทั้งดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งการน าส่ิงเหลือท่ีไดจ้ากกระบวนการปลูกออ้ยและผลิตน ้ าตาลมาจดัการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อใหบ้รรลุนโยบายดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะด าเนินการ ดงัน้ี 



79 

1. สร้างกระบวนการท าความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียม 
2. ร่วมสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร 
3. สนบัสนุนส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามร่วมกบัชุมชน 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา 
5. พฒันาและส่งเสริมการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
6. จดัการเผยแพร่ข่าวสารต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง 
7. เฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิและการใชแ้รงงานเด็ก 

 

3.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
  กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้น หรือเจา้ของกิจการทุกรายอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ทั้งน้ี 
จึงไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ถือปฏิบติัสืบไป  

1. ปฏิบั ติหน้ า ท่ี และประกอบ ธุรกิจด้วยความ ซ่ื อสั ตย์สุ จ ริต  ตัด สิน ใจด าเนินการใด  ๆ  
ดว้ยความสุจริตใจ และเป็นธรรม ต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นส าคญั 

2. ตัดสินใจด าเนินการใด ๆ บนพื้นฐานข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทั้ งทางตรง 
และทางอ้อม กระท าด้วยความสุจริตใจ และไม่ด าเนินการในลักษณะใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท รวมทั้ งด าเนินการภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั 

3. บริหารกิจการใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื โดยยดึถือหลกัการธรรมาภิบาล  
4. ท าหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความระมดัระวงัเยี่ยงผู ้ท่ีมีความรู้ประสบการณ์ และความช านาญ

พึงกระท า 
5. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของกลุ่มบริษัท สูญค่าหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์  

รวมทั้งสูญหายโดยมิชอบ ตลอดจนด าเนินการใหมี้ระบบควบคุมภายใน และการจดัการความเส่ียง
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. แจง้และรายงานขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และผลการด าเนินงานตามความเป็นจริงอยา่งสม ่าเสมอ 
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อสถานการณ์  รวมทั้ งรายงานแนวโน้มทั้ งด้านบวก  
และดา้นลบของกลุ่มบริษทั บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล และความน่าเช่ือถือ และมีขอ้มูล
สนบัสนุนเพียงพอ โดยแจง้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายทราบโดยเท่าเทียมกนั 

7. ไม่เปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของกลุ่มบริษทัต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ โดยเฉพาะต่อคู่แข่งขนัทางการคา้ 
8. จดัหาขอ้มูลและค าอธิบายขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 
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9. ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศภายในท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย ์  
ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยผูล้งทุนทัว่ไป เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 

10. อ านวยความสะดวก และปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นซ่ึงมาติดต่อกับกลุ่มบริษัท ด้วยความเสมอภาค  
โดยไม่ชกัชา้ อยา่งเตม็ใจ และเตม็ความสามารถ 

11. เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารกิจการ ตลอดจนให้ความเห็น  
และขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินกิจการอยา่งเท่าเทียม 

12. จัดให้มีช่องทางท่ีหลากหลายและสะดวกส าหรับผู ้ถือหุ้น ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
และการเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการบริหารกิจการ การน าเสนอวาระการประชุม  
ผูถื้อหุน้ และการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

13. จดัให้มีช่องทางส าหรับการแจง้เบาะแสการกระท าทุจริต การคอร์รัปชัน่ และขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ 
ส าหรับผู ้ถือหุ้น และบุคคลทั้ งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ งกระบวนการรับเร่ือง  
การตอบกลบัผูร้้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน และแจง้ผลการสอบสวนและการด าเนินการแก่ 
ผูร้้องเรียนอยา่งมีระบบและยติุธรรม 

 
3.3 นโยบายปฏิบัติต่อพนักงาน 
กลุ่มบริษทัถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ จึงมุ่งมั่นใน 

การพัฒนา เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้ งส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจให้พนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ การไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ  
และเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการท างาน มีสวสัดิการท่ีดีให้กบั
พนกังาน และสนบัสนุนส่งเสริมการจดัหานวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในการท างาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. กลุ่มบริษทัมีมาตรการคุม้ครองพนักงานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการกรณีมีการท าผิดกฎหมาย หรือผิด 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บความคุม้ครอง กลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถ 
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนต าแหน่งงาน  ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน  
สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง (มาตรา 89/2) อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้
เบาะแสเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ นอกจากนั้น บริษทัจะไม่ลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชนั แมว้่าการกรท านั้นจะท าให้บริษทั
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

2. กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด  
เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา และการศึกษา 

3. กลุ่มบริษทัตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจยัส าคัญในการสร้างผลิตภณัฑ์คุณภาพแก่กลุ่มบริษทั  
จึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่ าเทียม  
และเสมอภาค ทั้งในเร่ืองการจา้งงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย และการพฒันาศกัยภาพ
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ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีของสังคม  
กลุ่มบริษทัจึงไดก้ าหนดหลกัการปฏิบติัต่อพนกังานดงัน้ี 

3.1. ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

3.2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรี 
ของความเป็นมนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

3.3. คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนแสดง
ความสามารถอย่างเต็มท่ี โดยจัดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นใน  
การท างาน ทั้ งในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการท่ี เหมาะสมตามระเบียบของ 
กลุ่มบริษัท อีกทั้ งให้โอกาสบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมพัฒนา 
อยา่งต่อเน่ือง 

3.4. จดัเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน 
ท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

3.5. การแต่งตั้ งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ต้องกระท า 
ด้วยความ เสมอภาค  สุ จ ริต  และตั้ งอยู่บนพื้ น ฐานของความ รู้  ความสามารถ  
และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท าหรือการกระท าหรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ 

3.6. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม และจดัระบบการท างานให้พนักงานมีความปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพยสิ์น รวมถึงมีสุขอนามยัท่ีดี 

3.7. ให้ความส าคญักบัการพฒันาพนักงานเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาส 
ใหพ้นกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

3.8. กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน 

3.9. ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานและสถานภาพของกลุ่มบริษัท ให้พนักงาน
รับทราบ อยา่งสม ่าเสมอ 

3.10. สร้างจิตส านึกท่ีดีใหพ้นกังานรู้จกัการเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสังคม 

3.11. จดัให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือแจง้ 
เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไ้ข รวมถึง 
มาตรการคุม้ครองพนกังานผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

3.12. กลุ่มบริษัทและตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน 
ดว้ยความเป็นกลาง 
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3.13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงาน  
และ/หรือขอ้ตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี 
ในการท างานร่วมกนั ภายใตว้ฒันธรรมองคก์รท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายใน 
องคก์ร 

3.14. ส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
และสังคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร ตามความเหมาะสม  
และดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชา 

3.15. การเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงตั้ งอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพของ
พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

3.16. มีช่องทางให้พนกังานสามารถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบและกฎหมายได ้โดยมี
มาตรการป้องกนัพนกังานผูท่ี้แจง้ 

 

3.4 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 
1. ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ได้ต้องรีบเจรจากับลูกคา้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิด  

ความเสียหาย 

2. สนองความพึงพอใจ และความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ

ดีเลิศและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยัในราคาท่ีเหมาะสม เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

รวมทั้งยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

3. ให้ความคุ ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าหรือผูบ้ริโภค รวมถึงให้การดูแล  

กลุ่มผูท่ี้ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ โดยการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั 

4. สนับสนุนการบริโภคอย่างย ั่งยืน ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการท่ี เป็นประโยชน์  

และลดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  เช่น การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย 

เป็นตน้ 

5. ด าเนินการดา้นการตลาดท่ีเป็นธรรม เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น 

ถูกตอ้ง ทนัเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมถึงการปฏิบติัทางสัญญาท่ีเป็นธรรมแก่ลูกคา้ 

เช่น ไม่เขา้ร่วมในการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการหลอกลวง ท าให้เขา้ใจผิด หรือไม่เป็นธรรม รวมถึง

ปกปิดขอ้มูลท่ีจ าเป็น 

6. ตั้ งมั่นในความซ่ือสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรมต่อลูกค้า รวมถึงไม่ เรียก ไม่ รับ หรือไม่ให้

ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีทุจริตกบัลูกคา้ 
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7. จดัระบบการป้องกันก่อนการเกิดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค รวมถึงการก าหนดระบบ 

การส่ือสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ท่ีลูกคา้ร้องเรียนความไม่พอใจ และด าเนินการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ แกไ้ขปัญหาอยา่งดีท่ีสุดตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บ

การตอบสนองอยา่งรวดเร็วท่ีสุด พร้อมทั้งช้ีแจงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ 

8. กระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 

9. ให้ความส าคัญในการปกป้องและรักษาข้อมูลความลับและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  

หรือผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

10. แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดย ั้งท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง เช่น การพฒันาคุณภาพ
สินคา้ใหดี้ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
 

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี  
 เป็นธรรมต่อทั้ งสองฝ่าย  หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์        
 รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถ
 ปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน    
 ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

2.  ด าเนินการอยา่งโปร่งใสในการท าธุรกิจกบัคู่คา้ โดยใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และพิจารณาคดัเลือก   
 คู่คา้ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม 

3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้ รวมทั้งวางตวัเป็นกลาง 
 ไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คา้ จนท าใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 

3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทน 
 ท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ี 
 อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบติัได้ตอ้งรีบเจรจากับ เจ้าหน้ีล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณา 
หาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

2.  ด าเนินธุรกิจเพื่อใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี 

3. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสม ่าเสมอ 
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3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
  กลุ่มบริษัทมีการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของ 
การแข่งขันท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
โดยจะรวบรวมและคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในระบบ
อินเทอร์เนต หรือการสอบถามท่ีไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า 
ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

3.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษทัมีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภยัของคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีอาจได้รับ

ผลกระทบจากการด าเนินงาน รวมถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จึงเห็นควรใหมี้การด าเนินการตามรายละเอียดดงัน้ี 
1. มุ่งมัน่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม เร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
2. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้เกิดขึ้ นในหมู่พนักงานทุกระดับ 

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
3. ด าเนินการป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการด าเนินการใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
4. จดัหาหลกัเกณฑ์การท างานท่ีปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอ

และคุณภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม 
5. ก าหนดให้ปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามท่ี

กลุ่มบริษทัก าหนด 
6. ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังาน รวมทั้งสร้างความตระหนกัใหแ้ก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
7. ด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  
8. สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม อาทิ  กิจกรรม 

ดา้นการลดการใช ้และน ากลบัมาใชใ้หม่ 

3.9 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษทั เร่ิมตน้จากภายในองค์กรและขยายออกสู่
ชุมชนใกลเ้คียงตลอดจนสังคมในระดบัประเทศ โดยมีกลยทุธ์หลกัในการด าเนินงาน  4 ประการไดแ้ก่ 

1. สร้างส านึก จิตสาธารณะในพนกังาน และกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ
ของกลุ่มบริษทั 

2. เนน้การท ากิจกรรมหรือโครงการ CSR กบัชุมชนในเชิงลึก 
3. ท าโครงการ CSR ร่วมกับสถาบันเอกชนหรือหน่วยงานราชการ องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 
และชุมชนรอบ ๆ บริเวณกลุ่มบริษทั ท่ีเป็นผูน้ าทางดา้นความคิดทางสังคม 

4. น าส่ิงเหลือท่ีได้จากกระบวนการปลูกอ้อยและผลิตน ้ าตาลไปท าโครงการด้าน CSR ให้เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อกลุ่มบริษทั และสังคม 
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  ในปี 2557-ปัจจุบนั กลุ่มบริษมีัเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมใหย้ ัง่ยืน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ 
การยอมรับ และความไวว้างใจจากชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชน และสังคม บนพื้นฐาน
แนวคิดนโยบายของกลุ่มบริษทั โดยยึดหลกัแนวปฏิบติั “การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาส่ิงแวดล้อม และสร้าง
ความเจริญให้กับชุมชนอย่างยัง่ยืน” มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ควบคู่กบัการพฒันาสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและชุมชนขา้งเคียงให้ดีขึ้น  จึงได้ร่วมจดัท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูน้ าดา้นความคิด ซ่ึงเป็นโครงการและกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ รวมถึงกลุ่มบริษทัเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 
 

4. จรรยาบรรณพนักงาน 
4.1 การปฏิบัติต่อตนเอง 
4.1.1 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และรายงานตามความเป็นจริง 
4.1.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

(มหาชน) และบริษทัในเครืออยา่งเคร่งครัด 
4.1.3 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์ 

ในทางมิชอบ 
4.1.4 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทก าลังกาย และก าลังความคิด 

ในการท างาน โดยถือประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเป็นส าคญั 
4.1.5 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้ งแสวงหาแนวทางในการพัฒนา 

และปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
4.1.6 พึงรักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคม 

4.2  การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
4.2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และเท่ียงธรรมต่อลูกค้า รวมถึงไม่เรียก ไม่รับ  

หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีทุจริตกบัลูกคา้ 
4.2.2 อ านวยความสะดวกและปฏิบั ติต่อผู ้ม าติดต่อด้วยความสุภาพ เรียบ ร้อย  เต็มใจ  

และเตม็ความสามารถ 
4.2.3 ยินดีรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน  และพร้อมท่ีจะช้ีแจง

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามสถานะแห่งตน 
4.2.4 เห็นคุณค่าของบุคคลอ่ืน ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเสมอภาค และใหเ้กียรติผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
4.2.5 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพฒันาสังคมส่วนรวมให้เจริญกา้วหน้า  โดยไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่องานและภาพพจน์ขององคก์ร 
4.2.6 ใหค้วามส าคญัในการปกป้องและรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 
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4.2.7 ให้ความเอาใจใส่ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความสะอาด ปลอดภัย  
และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

4.3 การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 
4.3.1 ไม่ชกัจูงหรือช้ีน าการตดัสินใจของเพื่อนร่วมงานในสิทธิเร่ืองการเมือง 
4.3.2 มีน ้าใจกบัเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
4.3.3 ใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพและเหมาะสม 
4.3.4 เส ริมสร้างการท างานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  

เพื่อประโยชน์ต่องานของกลุ่มบริษทัโดยส่วนรวม 
4.3.5 ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดี

ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
4.3.6 ปฏิบั ติ ต่ อผู ้บั งคับบัญ ชาด้ วยความ เคารพนับ ถือ  และป ฏิบั ติต่ อ เพื่ อน ร่วมงาน 

ดว้ยความมีน ้าใจ และเคารพในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 

4.4 การปฏิบัติต่อองค์กร 
4.4.1 ท างานดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ 
4.4.2 ใช้ท รัพย์สิ นและสวัส ดิก ารต่ าง  ๆ  ขององค์กร ด้วยความประหยัดและ รู้คุณ ค่ า  

ตามระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของกลุ่มบริษทั 
4.4.3 เม่ือพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชั่น หรือเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้เกิด 

ความเสียหายต่อองคก์ร ตอ้งรายงานทนัทีผา่นช่องทางท่ีองคก์รก าหนดไว ้
4.4.4 ตั้งใจเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ 
4.4.5 ติดตามข่าวสารเพื่อใชเ้ป็นเหตุผลในการพูดคุย 
4.4.6 ขอให้ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล

ตามท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก าหนด 

4.5 การรับหรือการให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด 
  กลุ่มบริษทัมีนโยบายห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน เรียกรับ หรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ  
ท่ีไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั รวมทั้งวางตวัเป็นกลางไม่ใกล้ชิดจนท าให้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

4.5.1 ไม่เรียกร้อง หรือขอเร่ียไรของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด เช่น การเล้ียงรับรอง      
 การบริการต้อนรับ การสนับสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวัลจากลูกค้า คู่ค้า หรือ
พนัธมิตรทางธุรกิจ 

4.5.2 ไม่ให้รับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 
โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัใด ๆ เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาล
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อนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และไม่ผิดต่อกฎหมาย โดยของขวญั  
ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่า
ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง โดยผูรั้บจะต้องกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์ม 
การรับ /ให้ของขวัญ  ของก านัล  ห รือประโยชน์ อ่ืนใด”  (“แบบฟอร์มฯ”) ส่ งให้
ผูบ้ ังคับบัญชาหรือผูมี้อ านาจอนุมัติ  และน าส่งแบบฟอร์มฯ และของขวญั ของก านัล  
หรือประโยชน์ อ่ืนใดให้แก่ส านักกรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  
เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ ให้แก่ส านักตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป 
ทั้ งน้ี การรับส่ิงของดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อ 
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.5.3  การรับของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 4.5.2 
ใหผู้รั้บด าเนินการส่งคืนแก่ผูใ้ห้โดยทนัที หากไม่สามารถส่งคืนไดเ้น่ืองจากมีความจ าเป็น
ท่ีต้องรักษาสัมพนัธภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างบริษทั โดยผูรั้บจะตอ้งกรอก
รายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ /ให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด”  
ส่งให้แก่ผู ้บังคับบัญชา หรือผู ้มีอ  านาจอนุมัติ  และน าส่งส านักกรรมการ หรือฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการพร้อมส่ิงของท่ีได้รับภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีได้รับ 
และให้ถือเป็นสิทธิ และทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั รวมถึงของขวญั และของก านัลท่ีมอบ
ให้ตวัแทนกลุ่มบริษทั และมีคุณค่าระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั เช่น การรับ
รางวลัทรงเกียรติ การรับของท่ีระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ  จากนั้ น 
ส านักกรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการน าส่งแบบฟอร์มฯ ให้ส านัก
ตรวจสอบภายในเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป 

  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด มีดงัน้ี 
   1) ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
    2) ส่ิงท่ีจดัท าขึ้นเพื่อส่งเสริมการขาย ซ่ึงประทบัตราบริษทันั้น ๆ (เช่น ปากกา หมวก เส้ือยดื 
       สมุด และถุงผา้ เป็นตน้) 

  3)  ส่ิงท่ีท าขึ้นเพื่อแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังาน แจกผูถื้อหุน้ หรือแจกลูกคา้ของคู่คา้) 
    4)  ส่ิงท่ีท าขึ้นหรือซ้ือมา เพื่อแจก/มอบใหต้ามเทศกาลจากคู่คา้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ม ขนม  
     และกระเชา้ของขวญั เป็นตน้) 

   5)  ประโยชน์สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีพึงใหไ้ด ้เพื่อส่งเสริมการขายจากคู่คา้ 
     6) ส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าตามตาราง ดงัน้ี  
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หมวด อ านาจด าเนินการ ระดับต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ.  
2.5 การรับของขวญัต่อราย มูลค่าไม่เกิน  

3,000 บาท 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องระดบัต าแหน่ง 
   กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ                              กรก. =   กรรมการรองผูจ้ดัการ  
   รจก. =  กรรมการรองผูจ้ดัการ    ชจก. =   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
   ผจ.   =  ผูจ้ดัการฝ่าย  

4.5.4 ไม่ให้เสนอส่ิงของ ผลประโยชน์ หรือส่ิงจูงใจในรูปแบบใด ๆ ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภายนอก
เพื่ อจูงใจให้ปฏิบัติในทางท่ี มิชอบ  และก่อให้ เกิดความขัดแย้ง  เว้นแต่ในโอกาส 
หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และไม่ผิดต่อกฎหมาย  
โดยของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ต้องได้รับอนุมัติโดยผูบ้ังคบับัญชา 
หรือผูมี้อ านาจอนุมัติตามระเบียบการมอบอ านาจปฏิบัติการ และผู ้ให้จะต้องกรอก
รายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ /ให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์ อ่ืนใด”  
(“แบบฟอร์มฯ”) ส่งให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ านาจอนุมติั จากนั้นน าส่งแบบฟอร์มฯ 
ให้แก่ส านักกรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ 
ใหแ้ก่ส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป 

 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบการมอบอ านาจปฏิบติัการ ตามวงเงินการใหข้องขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ดงัน้ี 

หมวด อ านาจด าเนินการ ระดับต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 

2.4 การให้ของขวญัต่อคร้ัง       
 2.4.1 ส าหรับหน่วยงานเอกชน มูลค่าตั้งแต่ 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 : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องระดบัต าแหน่ง  
   กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ  กรก. = กรรมการรองผูจ้ดัการ 
   รจก. = รองกรรมการผูจ้ดัการ  ชจก.   =  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   
     ผจ. = ผูจ้ดัการฝ่าย      
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4.6 การใช้สิทธิทางการเมือง และการช่วยเหลือทางการเมือง 
4.6.1  ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง  
4.6.2  ไม่เป็นกรรมการในพรรคการเมือง หรือเป็นตวัแทนในการท ากิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ 

โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือกลุ่มการเมืองใด 
กลุ่มการเมืองหน่ึง  

4.6.3  ไม่ใชช่ื้อของกลุ่มบริษทั รวมถึงไม่น าทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั เพื่อใชส้นบัสนุน กิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

   4.6.4 ไม่ใช้อ  านาจหน้าท่ีช้ีชวน กดดัน หรือบังคบัให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 
ใหส้นบัสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

4.7  การบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุน  
  กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน โดยกลุ่มบริษทัจะให้เงิน
บริจาคและเงินสนบัสนุนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และจะไม่กระท าการในส่ิงท่ีอาจเกิดผล
เสียหายต่อสังคมส่วนรวม หรือน าไปสู่การคอร์รัปชนั 

  กรรมการบริษัท  ผู ้บริหาร และพนักงาน  ต้องระมัดระวงัในการบริจาคเพื่อการกุศล เพราะอาจมี 
ความเส่ียงท่ีอาจใช้เป็นขอ้อา้งในการคอร์รัปชนั หรือถูกน าไปใช้เป็นขอ้อา้งในการติดสินบน ดงันั้น กลุ่มบริษทั   
จึงก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งินสนบัสนุน ดงัน้ี  

  4.7.1 การบริจาคเพื่อการกุศล  
   1) ต้องพิ สู จน์ ได้ว่ามี กิจกรรมตามโครงการดังกล่ าวจริง  และเป็นการด าเนินการ 

เพื่อสนบัสนุนให้วตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ   
สั งค ม อย่ างแท้ จ ริ ง  ห รือ เพื่ อ เป็ น ไป ตาม วัต ถุ ป ระส งค์ ข อ งก ารด า เนิ น งาน 
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

   2)  ต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด  
หรือหน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป เช่น การติด
ตราสัญลกัษณ์ (Logo) การประกาศรายช่ือ ณ สถานท่ีจดังานหรือจดักิจกรรม หรือในส่ือ
เพื่อประชาสัมพนัธ์อ่ืน 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 20,000
บาทขึ้นไป 

มูลค่าไม่เกิน 
20,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน 
15,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน 
10,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน 
5,000 บาท 

  หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องระดบัต าแหน่ง  
   กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ  กรก. = กรรมการรองผูจ้ดัการ 
   รจก. = รองกรรมการผูจ้ดัการ  ชจก.   =  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   
     ผจ. = ผูจ้ดัการฝ่าย 

  4.7.2 การใหเ้งินสนบัสนุน  
   1)  ต้องพิ สู จน์ ได้ว่ามี กิจกรรมตามโครงการดังกล่ าวจริง  และเป็นการด าเนินการ 

เพื่อสนบัสนุนให้วตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ    
 สั งคม อย่ างแท้ จ ริ งห รือ เพื่ อ เป็ น ไป ต าม วัต ถุ ป ระส งค์ ข อ งก ารด า เนิ น งาน 
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

  2)  การให้เงินสนับสนุน  ต้องพิสูจน์ได้ว่าเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถ       
 ค านวณเป็นตัวเงินได้ เช่น  การให้ท่ีพักและอาหาร เป็นต้น  ไม่ มีส่วนเก่ียวข้องกับ           
 ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด  ยกเว้นการประกาศ 
เกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป  

   3)  การเป็นผู ้ให้ เงินสนับสนุน  จะต้องจัดท าบันทึกค าขอ  ระบุ ช่ือผู ้รับเงินสนับสนุน  
และวตัถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดให้ผูมี้อ  านาจ
อนุมติัของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ พิจารณาอนุมติั 

4.8  การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

  การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) หลักการสากลได้ให้ค  านิยามของ “ค่าอ านวย 
ความสะดวก” ว่าหมายถึง ค่าใชจ่้ายจ านวนเล็กน้อยท่ีจ่ายแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้
เพียงเพื่อให้มัน่ใจว่า เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้น 
โดยกระบวนการนั้นไม่ตอ้งอาศยัดุลพินิจของเจา้หน้าท่ีรัฐ และเป็นการกระท าอนัชอบด้วยหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐผูน้ั้น รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนงัสือรับรอง 
และการไดรั้บการบริการสาธารณะ เป็นตน้ (อา้งอิง: คู่มือแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หนา้ 35 จดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)  
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  กลุ่มบริษทัจะไม่จ่ายค่าอ านวยความสะดวกให้กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะการยอมให้
บุคลากรของกลุ่มบริษทัจ่ายค่าอ านวยความสะดวกให้กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐมีความเส่ียงสูงมากท่ีจะกลายเป็นการให้
สินบน และเป็นการเพิ่มตน้ทุนทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการเส่ือมเสียช่ือเสียงและละเมิดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัป
ชนัของบริษทั 

  4.9  การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)  

  การจา้งพนักงานรัฐ (Revolving Door) คือ การท่ีบุคคลจากภาครัฐเขา้ไปท างานในภาคเอกชน หรือบุคคล
ในภาคเอกชนเข้ามาท างานด้านนโยบายในภาครัฐ ในลักษณะท่ีท าลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเช่ือถือและ  
ความซ่ือตรงของการท าหน้าท่ีหรือการจัดท านโยบายของภาครัฐ ซ่ึงมีความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชัน ในแง่ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลขององคก์รรัฐอยา่งไม่เป็นกลาง 

  ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทจึงมีแนวทางป้องกัน ซ่ึงไม่ใช่การห้ามไม่ให้รับต าแหน่งหรือห้ามว่าจ้างพนักงานรัฐ  
แต่เป็นการบริหารจดัการดว้ยการวางระเบียบและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชนั
ดงักล่าวไม่ใหเ้กิดขึ้น 
 

5. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
  กลุ่มบริษทัก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน
ท่ีจะตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจอยา่งเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงวา่ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีก าหนดขึ้น โดยตอ้ง
ลงนามเพื่อยนืยนัวา่ไดอ่้านคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัแลว้ และยอมรับท่ีจะ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไว ้

  ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของ
แต่ละหน่วยงานรับทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจงั 
หากกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีกระท าการฝ่าฝืน หรือยนิยอมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่าฝืนคู่มือการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจ้าง การให้ชดเชย 
ความเสียหาย และโทษตามกฎหมาย 

 คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ก าหนดให้ทบทวนคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ าทุกปี 
 

6. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสีย  มีช่องทางการร้องเรียน การแสดง
ความเห็น และแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย หรือกรณีพบพฤติกรรมท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติั 
ตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยก าหนดให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือส านัก
ตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียนดา้นการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 



92 

6.1  ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
    6.1.1 ทางไปรษณีย:์   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

    อาคารพญาไทพลาซ่า เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
    เขตราชเทวี กทม. 10400 

            หรือ    ส านักตรวจสอบภายใน  บริษัท  น ้ าตาลบุ รี รัมย์ จ ากัด  (มหาชน) 
อาคารพญาไทพลาซ่า เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กทม. 10400 

   6.1.2 กล่องรับความคิดเห็น  

6.2  กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน และตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชัน 
6.2.1  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่

ปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจนั้นดว้ยตนเอง 
6.2.2  ผู ้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ี

สอบสวนขอ้เท็จจริง ประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการ
จัดการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ือง โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้ ง 
จากคณะกรรมการบริษทั 

6.2.3   ผูรั้บขอ้ร้องเรียนน าเสนอคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขอ้เทจ็จริง และก าหนด            
    มาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

   และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยค านึงถึงความเสียหายโดยรวมทั้งหมด 
6.2.4 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหน้าท่ีรายงานผลให้ผูร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง             

ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคัญหรือเป็นประเด็นด้านทุจริตและคอร์รัปชันท่ีพบจาก 
การตรวจสอบภายในให้รายงานผลต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งเร่งด่วน 

6.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
  กลุ่มบ ริษัทก าหนดมาตรการคุ ้มครองผู ้ร้องเรียนหรือผู ้ท่ี ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

6.3.1 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่
เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภยั แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง 
ก็จะท าใหก้ลุ่มบริษทัสามารถรายงานความคืบหนา้และช้ีแจงขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ  

6.3.2 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง กลุ่มบริษทัจะไม่เปิดเผย
ขอ้มูลส่วนตวั หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุผูร้้องเรียนได ้และด าเนินการสอบสวน
ขอ้เทจ็จริง 
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   6.3.3 ผูรั้บข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น  
โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนเสียหายของผู ้ร้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ 
ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3.4 กรณีผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเห็นว่าอาจได้รับ
ความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้กลุ่มบริษทั
ก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้หรืออาจก าหนดมาตรการคุม้ครอง หากเห็นว่า
มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความไม่ปลอดภยั หรือความเดือดร้อนเสียหาย 

6.3.5 ผูท่ี้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายตามกระบวนการ 
ท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม 

7.  วินัย 
กลุ่มบริษทัถือวา่คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นวินยัอยา่งหน่ึง กรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร และพนักงาน จึงมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจ ยอมรับ   ระมัดระวงั และหลีกเล่ียงมิให้มี 
การประพฤติผิด โดยกรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และตอ้งปฏิบติัตามคู่มือการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจน้ีอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว รวมถึงขอ้บงัคบั
บริษัท และกฎระเบียบอ่ืนของกลุ่มบริษทั จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามท่ีก าหนดไวใ้น “ระเบียบข้อบังคับ 
การท างานของบริษทั” 

 ขอ้แนะน าเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (“คู่มือ CG”) 
1. ท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระของคู่มือ CG ฉบบัน้ี 
2. เรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตน 
3. ทบทวนความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของคู่มือ CG ฉบบัน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
4. ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัท หรืออาจเกิด

ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
5. เม่ือมีข้อสงสัยห รือข้อซักถามเก่ียวกับวิ ธีป ฏิบัติตาม คู่ มือ  CG ให้ป รึกษาผู ้บังคับบัญชา 

และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และ/หรือบุคคลท่ีกลุ่มบริษัทก าหนดให้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือ CG 

6. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้รับผิดชอบทราบ เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG 
7. ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ กบัหน่วยงานหรือบคุคลท่ีกลุ่มบริษทั 

มอบหมาย 
8. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดับตอ้งเป็นผูน้ าและแบบอย่างในการปฏิบติัตามคู่มือ CG ตลอดจนส่งเสริม

สภาพแวดลอ้มในการท างานให้พนกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจว่าการปฏิบติัตามคู่มือ CG เป็นส่ิง
ท่ีถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถอา้งไดว้่าไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว้
ในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี   
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พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และส่งเสริมให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี ทั้งน้ี การกระท าต่อไปน้ีถือว่าเป็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายผิดกฎเกณฑ์ท่ีระบุในคู่มือ 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (“คู่มือ CG”) 

1. ไม่ปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
2. แนะน าส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG 
3. ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามคู่ มือ CG ในกรณี ท่ีตนทราบ 

หรือควรทราบ เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบังานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตน 
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบการฝ่าฝืน 

หรือการไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG  
5. การกระท าอันไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น  เน่ืองจากการท่ีผู ้นั้ นรายงานการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ CG  

ทั้งน้ี ผูท่ี้ท าผิดคู่มือ CG จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบท่ีกลุ่มบริษทัก าหนด
ไว ้นอกจากน้ี อาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย 

บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีดูแลและส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามคู่มือ CG 
1. กรรมการบริษัท  มีหน้ าท่ี รับผิดชอบในการจัดท าคู่ มือ  CG ทบทวนและป รับป รุงให้ มี 

ความเหมาะสมเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งจดัใหมี้การประเมินการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว  
2. ผูบ้ริหารทุกระดบั มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

2.1. ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามคู่มือ CG และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.2. ถ่ายทอดนโยบายและวิธีปฏิบติั รวมถึงรับฟังความเห็นอยา่งเปิดกวา้งเก่ียวกบัการปฏิบติั 

ตามคู่มือ CG  
2.3. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ และจัดให้มีระบบจัดการท่ีสอดคล้องกับ

กฎหมาย กฎระเบียบของกลุ่มบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ  

2.4. ก ากบัดูแลใหก้ารปฏิบติังานของหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือหน่วยงานท่ีดูแลด้านทรัพยากรบุคคล มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในการช้ีแจงพนกังานใหท้ราบถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามคู่มือ CG 

4. ส านกัตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีสอบทานขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกรณีมีเหตุเช่ือถือไดว้า่จะเกิดการฝ่าฝืน
กฎระเบียบ และคู่มือ CG เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบัติตาม ดูแล และส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ อีกทั้งเสนอแนะขอ้คิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบติัตาม
คู่มือ CG ต่อผูบ้ริหารหรือส านักตรวจสอบภายใน เพื่อน าเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

 



 

ภาคผนวก  
 
 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 
 
  ข้าพ เจ้าได้ รับและอ่ าน คู่ มื อการก ากับ ดูแลกิจการท่ี ดี  และจรรยาบรรณ ธุรกิ จ 
ของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือแลว้ โดยไดรั้บทราบ อ่านอย่างเขา้ใจ 
และจะยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการด าเนินงานสืบไป 
 
 
 
             ลงช่ือ : .................................................................. 

                          (................................................................) 
          ต าแหน่ง : ............................................................ 
          หน่วยงาน : .......................................................... 
          วนัท่ี : ...................../..................../....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ส าเนา) 
 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 
 
  ข้าพ เจ้าได้ รับและอ่ าน คู่ มื อการก ากับ ดูแลกิจการท่ี ดี  และจรรยาบรรณ ธุรกิ จ 
ของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือแลว้ โดยไดรั้บทราบ อ่านอย่างเขา้ใจ 
และจะยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการด าเนินงานสืบไป 
 
 
 
             ลงช่ือ : .................................................................. 

                          (................................................................) 
          ต าแหน่ง : ............................................................ 
          หน่วยงาน : .......................................................... 
          วนัท่ี : ...................../..................../....................... 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทในเครือ 

บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) (BRR) 
บริษัท โรงงำนน ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (BSF) บริษัท ชูกำร์เคน อโีคแวร์ จ ำกดั (SEW) 
บริษัท บุรีรัมย์พลงังำน จ ำกดั (BEC)  บริษัท บุรีรัมย์เพำเวอร์ จ ำกดั (BPC) 
บริษัท บุรีรัมย์เพำเวอร์พลสั จ ำกดั (BPP) บริษัท ปุ๋ ยตรำกุญแจ จ ำกดั (KBF) 
บริษัท โรงงำนน ้ำตำลช ำนิ จ ำกดั (CSF) บริษัท น ้ำตำลทุนบุรีรัมย์ จ ำกดั (BSC) 
           บริษัท บีอำร์อำร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (BRLM) 


