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ประกาศของกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย์ 
 

กลุ่มบริษัทน ้าตาลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริษัทฯ”) มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
และรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรให้รวบรวมนโยบายด้านการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ งทบทวนและปรับปรุงสาระส าคัญของเร่ืองดังกล่าว 
ให้เป็นสากล และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนก าหนดนโยบายอ่ืน ๆ อนัพึงมี
เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจและการท างานของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  
และพนกังานทุกคนของกลุ่มบริษทัฯ ไดย้ดึถือและปฏิบติัตาม  

บัดน้ี ได้จัดท า คู่ มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นท่ี เ รียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ศึกษา ท าความเขา้ใจ และปฏิบติั
ตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครัด เสมือนเป็นวนิยัอยา่งหน่ึง  

ทั้งน้ี เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจและความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  
อีกทั้งเป็นพนัธะสัญญาท่ีทุกคนในองค์กรจะร่วมกนัยึดถือและปฏิบติัตาม จึงขอให้บุคลากรทุกระดบัของ
กลุ่มบริษทัฯ ลงนามรับทราบว่า ไดอ่้านและท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระของคู่มือฉบบัน้ี และยอมรับเป็น
แนวทางปฏิบติั เพื่อให้กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมยเ์ป็นองค์กรท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส  
เป็นธรรม และตรวจสอบได ้เพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืสืบไป   

 
 
 
 
 
        ______________________________          ______________________________                 ______________________________ 

        (นายประจวบ ไชยสาส์น)               (นางสีนวล ทศันพนัธ์ุ)                  (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ) 
           ประธานกรรมการบริษทั                        ประธานกรรมการธรรมาภิบาล      ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
           
 
 
 
 
 
 



สารจากประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จัดการ 
เร่ือง การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

 

กลุ่ มบริษัทน ้าตาลบุรีรัมย์  (“กลุ่มบริษัทฯ”)  ตระหนักถึงความส าคัญในการด า เนินธุรกิจ 
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคบับริษทั ระเบียบ
กฎเกณฑ์  และกฎหมายอย่าง เค ร่งครัด  ด้วยความ ซ่ือสัตย์ โป ร่งใส และรับผิดชอบต่อสั งคม 
และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความไวว้างใจแก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และผูเ้ก่ียวข้อง 
ทุกภาคส่วน ตลอดจนการยกระดบัและพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื  

ทั้งน้ี เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน ด้วยความโปร่งใส 
และปราศจากคอร์รัปชั่น กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยก าหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั่น 
ให้บุคลากรขององค์กรไดถื้อปฏิบติัตาม ซ่ึงห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานเก่ียวขอ้งกบั 
การคอร์รัปชัน่ทั้งทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนการไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการปฏิบติัท่ีเขา้ข่าย
การคอร์รัปชั่น หากกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน กระท าผิดฐานการคอร์รัปชั่นจะตอ้งได้รับ 
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ก าหนด และ /หรือ ได้รับโทษตามกฎหมาย  
หากการกระท านั้นผดิตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นอกจากนั้น ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงจดัท า 
ช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนเร่ืองการคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองค์กร ซ่ึงสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสต่อประธานกรรมการธรรมาภิบาล และผูจ้ดัการส านัก
ตรวจสอบภายใน และได้จดัตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริงในกรณีเกิด 
การคอร์รัปชัน่ ดว้ยความละเอียดรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนเก็บรักษาความลบั 
และคุม้ครองผูร้้องเรียน 

กลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์ เช่ือมั่นว่านโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นจะเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ และสร้างจิตส านึกท่ีดีให้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกคน เพื่อพฒันากลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมยใ์ห้กา้วหน้าและเติบโตอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนเป็น
กลุ่มบริษทัฯ ท่ีควรค่าแก่การลงทุนสืบไป 
 
 

______________________________     ______________________________ 

                        (นายประจวบ ไชยสาส์น)                                         (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ)   
                         ประธานกรรมการบริษทั                           ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 



นิยามและความหมาย 

 การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)  หมายถึง  ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้าง 
และความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขนั น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผูถื้อหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึง 
ผู ้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่าย  (อ้างอิงจากหนังสือ “คณะกรรมการ เสาหลักบรรษัทภิบาล”  
โดยยทุธ วรฉตัรธาร ตีพิมพ ์ธนัวาคม 2558) 

 จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง แนวปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินธุรกิจท่ีน ามาตรฐาน 
ทางจริยธรรมซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมและความประพฤติมาจดัท าเป็นเอกสาร  
เพื่อคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน สามารถน าไปใช้ปฏิบติัไดอ้ย่างมีหลกัการ อีกทั้งใช้
อ้างอิงส าหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง รวมทั้ งสร้างมาตรฐาน 
ทางพฤติกรรม กรอบทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียม ประเพณี 

 กลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์หมายถึง บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

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

 บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จ ากดั บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากัด บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากัด 
บ ริษัท  ปุ๋ ยตร ากุญแจ  จ า กัด  บ ริษัท  โรงง านน ้ า ต าลช า นิ  จ  า กัด  และ  บ ริษัท  น ้ า ต าล 
ทุนบุ รี รัมย์ จ  ากัด  รวมถึงบ ริษัท  หรือนิ ติ บุคคลในอนาคตท่ีก ลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุ รี รัมย ์ 
เขา้ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ไม่วา่จะถือหุน้เองโดยตรง หรือถือหุน้โดยออ้มก็ตาม 

 บริษทัใหญ่  หมายถึง บริษทัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี (ก) บริษทัท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการใน
ผูอ้อกหลกัทรัพย ์(ข) บริษทัท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัตาม (ก) (ค) บริษทัท่ีมีอ านาจควบคุม
กิจการในบริษทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการมีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัตาม (ข) 
(อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 17/2551  
เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย)์ 

 บริษทัร่วม ถึง บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะมีอ านาจควบคุมนโยบาย
ดงักล่าว และไม่ถือเป็นบริษทัย่อยหรือกิจการร่วมคา้ ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัย่อย 
ถือหุน้ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม รวมกนัตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัย่อยมีอ านาจใน
การมีส่วนร่วมตดัสินใจ ตามวรรคหน่ึง เวน้แต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน (อา้งอิงจาก : ประกาศ



คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย)์ 

 กรรมการบริษทั หมายถึง กรรมการบริษทัของทุกบริษทัในกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์

 กรรมการชุดย่อย หมายถึง กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการธรรมาภิบาล 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารของทุกบริษทัในกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์ 

 ฝ่ายจดัการ หมายถึง คณะผูบ้ริหารซ่ึงท าหน้าท่ีบริหารกิจการของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้ งในเชิงธุรกิจ และด้านธรรมาภิบาล  
โดยฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้า ท่ี ต่อคณะกรรมการบริษัท และน านโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัวางไวไ้ปปฏิบติั 

 ผู้บ ริหาร  หมาย ถึง  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการบ ริหาร  กรรมการผู ้จ ัดก าร  
กรรมการรองผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

 พนกังาน หมายถึง ผูบ้ริหาร พนกังานประจ า และพนกังานชัว่คราว 

 บุคลากร หมายถึง กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราวทุกระดบัชั้น 

 คู่คา้ หมายถึง ผูจ้ดัหาสินคา้ และ/หรือ บริการให้กบักลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์รวมถึงเกษตรกร 
ชาวไร่ออ้ย 

 ลูกคา้ หมายถึง ผูใ้ชสิ้นคา้ และ/หรือ บริการของกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์

 ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ตามท่ีกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมยมี์การติดต่อสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจ อาทิ รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ องคก์รภาคเอกชน องคก์ร เพื่อสาธารณกุศล เป็นตน้ 

 ผูมี้ส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์ในด้านต่าง ๆ  
เช่น พนกังาน ผูถื้อหุน้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง นกัลงทุน คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

 การให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กัน  
เพื่ออัธยาศัยไมตรี  ท่ีให้ เป็นรางว ัล ให้โดยเสน่ห์หา หรือเพื่อการสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดี  
หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน ้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช่เป็นสิทธิท่ีจดัไวส้ าหรับ
บุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาสินค้า หรือให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การรับ 
ความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร  
หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัและไม่ว่าจะให้เป็นบตัร ตัว๋หรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั การช าระเงิน 
ใหล่้วงหนา้หรือการคืนเงินใหใ้นภายหลงั 



 การรับของหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การรับของขวญั ของก านลั และเล้ียงรับรองทางธุรกิจ
โดยรวมถึงการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเร่ืองปกติท่ีคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  
และพนักงานของกลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์ พึงปฏิบัติ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  
หรือแสดงความคิดเห็นห่วงใย โดยทรัพยสิ์นท่ีไดต้อ้งน าเขา้สู่กระบวนการน าส่งเขา้คณะกรรมการ
จดัสรร แต่อย่างไรก็ดี การรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน โดยการแสดงเจตนาเรียกรับ  
ในส่ิงของท่ีไม่เหมาะสม อาจท าให้มีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี และอาจท าให้
เกิดความล าบากใจในภายหลงั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์“ไม่สนบัสนุนให้มีการติดสินบน 
โดยเด็ดขาด” 

 ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวนัส าคญัซ่ึงอาจมีการใหข้องขวญักนั หรือกิจกรรมท่ีปฏิบติั 
สืบเ น่ืองกันมาเป็นเอกลักษณ์ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี  
การแสดงความขอบคุณ การตอ้นรับ การแสดงความเสียใจหรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาท 
ท่ีถือปฏิบติักนัในสังคมดว้ย 
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ส่วนที ่1 บททัว่ไป 

 วสัิยทัศน์  
สร้างความมัน่คงดา้นผลผลิตและสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย พฒันาธุรกิจน ้ าตาลทราย พลงังาน
ทดแทน และธุรกิจต่อเน่ืองให้ เติบโตอย่างย ั่งยืนควบคู่กับชุมชน สั งคม และประเทศชาติ  
ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

 พนัธกจิ 
1. เป็นเลิศในด้านการบริหารจดัการและการควบคุมคุณภาพผลผลิตอ้อย ผลผลิตน ้ าตาลทราย  

และผลิตภณัฑต่์อเน่ือง รวมทั้งผลพลอยไดต่้าง ๆ ใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื้นท่ีบริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี  

ดว้ยหลกัวชิาการ ดว้ยความใส่ใจ และความรับผดิชอบต่อเกษตรกรชาวไร่ออ้ย  
3. พฒันาระบบบริหารงานและการจดัการอย่างต่อเน่ือง เพื่อความมัน่คงของผลผลิต และผลก าไร

ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและธุรกิจของกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์
4. พฒันานวตักรรมและสนบัสนุนดา้นการวิจยั 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 ้ าต าลส ร้ า ง ในไ ร่ ” เ ป็นป รัชญา ท่ีก ลุ่มบ ริษัทน ้ า ต าล บุ รี รั มย์ยึ ด ถื อมากว่ าทศวรรษ  

ซ่ึงแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน เพราะกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์
เ ช่ื อว่ า  การผลิตน ้ าตาลให้ได้ คุณภาพดีและปริมาณสูงสุดในต้นทุนท่ีต ่ า  อันจะน ามาซ่ึ ง 
ผลประกอบการท่ีดีของกลุ่มบริษัทฯ และความมัน่คงและมัง่คัง่แก่ชาวไร่อ้อยนั้น ต้องเร่ิมจาก 
การสนบัสนุนและส่งเสริมให้ชาวไร่ออ้ยและบุคลากรในองค์กรมีความรู้และใส่ใจในการบริหาร 
จดัการออ้ย ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียว รวมถึงการน านวตักรรม
และเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้บริหารจดัการออ้ย นอกจากนั้น ยงัใส่ใจดูแลเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 
ชุมชนรอบขา้ง และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
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 ค่านิยมองค์กร   

 “TEAM” คือค่านิยมร่วมกนัของคนในองคก์รท่ีไดมุ้่งผลส าเร็จจากการท างานเป็นทีมอยา่งย ัง่ยนื 

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

 หลกัปฏิบัติเกีย่วกบัคู่มือการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีและจรรยาบรรณธุรกจิ (“คู่มือฯ”) 
 บุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามคู่มือฯ 

บุคลากรของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์อนัไดแ้ก่ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน 
มีหน้าท่ีศึกษาและปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
โดยกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 กระบวนการปฏิบติัตามคู่มือฯ 

- ศึกษาท าความเข้าใจคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพราะถือเป็นวินัย 
และแนวทางในการปฏิบติังาน 

- ปรึกษาและขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับชั้น หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
แล้วแต่กรณี หรือสอบถามได้ท่ีส านักกรรมการ ส านักตรวจสอบภายใน และฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ เม่ือไม่มัน่ใจวา่การกระท านั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของคู่มือฯ หรือไม่ 

- ส่ือสารและแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการท างาน อาทิ คู่คา้ และลูกคา้ เป็นตน้ รับทราบและเขา้ใจ
ถึงแนวทางการปฏิบติังาน และหนา้ท่ีอนัพึงกระท าตามท่ีระบุในคู่มือฯ  

- แจ้งเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามคู่มือฯ  

 ผลการละเวน้การปฏิบติัตามคู่มือฯ 
- ผูล้ะเวน้การปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกสอบสวน 

และลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจถึงขั้นลงโทษไล่ออก หรืออาจถูกด าเนิน 
คดีตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี  

- การสนบัสนุนหรือเพิกเฉยต่อการไม่ปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการกระท าผดิ
จรรยาบรรณของผูอ่ื้น รวมทั้งการขดัขวางไม่ให้ผูอ่ื้นแจ้งเบาะแส เป็นพยาน และขดัขวาง
กระบวนการสอบสวนขอ้เทจ็จริง ถือเป็นการไม่ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวและมีโทษเช่นเดียวกนั 
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 ขั้นตอนการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
ให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ หัวขอ้ท่ี 6. การแจง้ข้อร้องเรียน  
และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงประกอบดว้ยช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียน กระบวนการด าเนินการเม่ือไดรั้บ
ขอ้ร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน 

คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ มิอาจครอบคลุมทุกพฤติกรรม เหตุการณ์            
และสถานการณ์ ทั้งน้ี หากประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือการปฏิบติังาน ให้พึงระลึกและตั้งค  าถามกบัตนเอง 
เสมอว่า การกระท าดงักล่าวนั้นขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั หรือระเบียบของกลุ่มบริษทัฯ นโยบายต่าง ๆ  
ของกลุ่มบริษทัฯ หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ค่านิยมองค์กร และศีลธรรมอนัดีงามของสังคม 
ตลอดจนเป็นการกระท าท่ีส่งผลเสียต่อองคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือไม่ 
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ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมุ่งมัน่
ท่ีจะด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริษทัฯ”) อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึง 
ผูมี้ส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู ้ถือหุ้น นักลงทุน และผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 จึงไดท้บทวนและปรับปรุงนโยบาย 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)  
ซ่ึงครอบคลุมหลกัการส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 5 หมวด  
อีกทั้งมีมติอนุมติัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี โดยรายละเอียดนโยบาย 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีดงัน้ี 

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 กลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์ตระหนกัและให้ความส าคญักบัสิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือ
ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ การได้รับข้อมูลของบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
และบริษทัย่อยอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเก่ียวกับ 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั เป็นตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการต่าง ๆ 
เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 จัด ส่ งหนั ง สื อ เ ชิ ญป ระ ชุ มผู ้ ถื อ หุ้ น  พ ร้ อมทั้ ง เ อ กส า รปร ะกอบก า รปร ะ ชุ ม ให้ แ ก่ 
ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจดัส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย  
21 วนั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้อยา่งครบถว้น
และเพียงพอ โดยระบุวนั เวลา สถานท่ีประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งหลีกเล่ียงการเพิ่ม
วาระอ่ืนใด ท่ีไม่ไดก้  าหนดไวล่้วงหนา้ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

 ใ น ก ร ณี ท่ี ผู ้ ถื อ หุ้ น ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ด้ ว ย ตน เ อ ง ไ ด้  จึ ง เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ 
ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้า ร่วมประชุมแทนได ้ 
โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะช้ีแจงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและนบัคะแนนตามท่ีระบุไว ้
อยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบับริษทั 

 ประธานกรรมการบริษัทจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชุม 
อย่างโปร่งใส โดยระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 
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ในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทัว่ถึง ซ่ึงกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้อง 
จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 การลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น ก าหนดให้ใชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
และน าระบบบาร์โคด้มาใช้ในการนบัคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งจดัให้มี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและนกักฎหมาย เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง และเปิดเผยไวใ้น
รายงานการประชุมผู ้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้ งคะแนนเสียงท่ี เ ห็นด้วย ไม่ เ ห็นด้วย  
และงดออกเสียงในทุกวาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง  นอกจากนั้น ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น  
หรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นในการเข้าร่วมประชุม สามารถเสนอให้ตนเองท าหน้าท่ีเป็น 
สักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงไดอี้กดว้ย   

 เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนรับทราบโดยเท่าทียมกัน 
ผา่นระบบข่าว (SET Portal) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนเวลา 09.00 น. ของวนัท าการถดัไป นบัแต่
วนัประชุม รวมทั้งจดัท าบนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น และเผยแพร่รายงาน
การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งน าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด  

 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
และ ช่องทางของตลาดหลักท รัพย์ฯ  และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักท รัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังานก.ล.ต.”) 

1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 กลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์ ได้ก าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
และเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบาย ดงัน้ี 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือรายหลายซ่ึงถือหุ้นขั้นต ่า 10,000 หุ้นข้ึนไป และถือหุ้น 
อย่างต่อเน่ืองจนถึงวนัปิดสมุดทะเบียน ซ่ึงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอเพิ่ม
วาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  
ซ่ึงจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รับ  
การเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้ น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ /หรือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล  
จะกลัน่กรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กรณีบรรจุวาระในหนงัสือ
เชิญประชุม จะระบุวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้น และหากคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ 
เห็นควรไม่บรรจุวาระของผูถื้อหุ้นในหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษทัจะช้ีแจงเหตุผล 
ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบ 
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 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด  
หรืออย่างน้อย 21 วนัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ผูถื้อหุ้น 
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม และสามารถเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีก าหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูล
ส าคญั หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ  าเป็น เพื่อให ้
ผูถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระก่อนการตดัสินใจ 

 ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให ้
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้
รายช่ือกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

 สนบัสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้และในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้ งกรรมการบริษัท 
เป็นรายบุคคล 

 ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้
แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในกลุ่มบริษทัฯ ถือปฏิบติั และก าหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
ทุกคนมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย และมีหนา้ท่ีจดัส่งรายงานดงักล่าว
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั โดยแนวทางปฏิบติัและการรายงานเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฎใน
ส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 2.2 เร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 

1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มบริษทัฯ ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ 
คู่แข่งทางการคา้ เจ้าหน้ี ชุมชนใกล้เคียงและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้ น กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สิทธิของ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบาย ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ มุ่งเนน้การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์และโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั
ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน 
และทนัเวลา รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
ค านึงถึงสิทธิขั้ นพื้นฐานของผู ้ถือหุ้น อาทิ สิทธิในการเข้าประชุมผู ้ถือหุ้น 
และออกเสียงลงคะแนน และสิทธิตามท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนด  
เป็นตน้ 
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พนกังาน ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมีการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ท่ี เหมาะสม ก าหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน รวมทั้ งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน 
ใหพ้ร้อมส าหรับการปฏิบติังานและพฒันาองคก์ร 

ลูกคา้ 
 

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

คู่คา้และคูธุ่รกิจ ปฏิบัติตามเ ง่ือนไขทางธุรกิจต่อคู่ค้า ท่ีได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และมี
จรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการดูแลคู่ธุรกิจในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม 
ความปลอดภยัในการท างาน และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

คู่แข่งทางการคา้ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะปฏิบติัภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้
ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง 
ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

เจา้หน้ี ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด และปฏิบติั
ต่อเจา้หน้ีทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม และด าเนินการให้เจา้หน้ีมัน่ใจ
ในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ี รวมทั้ งการให้ข้อมูล 
ทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสม ่าเสมอ 

ชุมชน สังคม       
และส่ิงแวดลอ้ม 

ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กบั
ชุ ม ชน ท่ี ก ลุ่ มบ ริษัท ฯ  ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ อ ยู่  ร ว ม ทั้ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎหม า ย  
และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด และวางแนวทาง 
ในการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งการให้ความรู้ 
และฝึกอบรมพนักงานด้านส่ิงแวดล้อม ตลอดจนด าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ 
และค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกบัชุมชน และกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

หน่วยงานราชการ 
และองคก์รต่าง ๆ  

ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ในดา้นวิชาการหรือกิจกรรม 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) และก าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น เพื่อให้ด าเนินการได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
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 ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ในการปฏิบติัต่อ 
ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม ตลอดจนการปฏิบัติให้เห็นผล 
อย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดท าจรรยาบรรณต่อผู ้มีส่วนได้เสีย โดยรายละเอียดปรากฏ 
ในส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 3 จรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และขอ้ 1.2 นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารท่ีต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงานก.ล.ต.”) ผู ้ถือหุ้น และหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง และมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
และโปร่งใส ดงัน้ี 

 เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ ข้ อ มู ล อ่ื น  ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ธุ ร กิ จ  
และผลประกอบการตามความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา โดยงบการเงินจะตอ้งผ่าน 
การสอบทานหรือตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีว่าถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
โดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
ก่อนการเผยแพร่ต่อส านกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูถื้อหุน้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทั ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานก.ล.ต. 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดท้ราบขอ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งทัว่ถึง  

 เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ งข้อมูล 
จ านวนคร้ังท่ีกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้า ร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
และประเภทค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  

 ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพนัธ์  บริษัทได้จัดตั้ งหน่วยงานเฉพาะข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีติดต่อ 
และให้ขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้น นักลงทุนสถาบนั และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนั้น  
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ จะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏในส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 2.2 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 

1.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ  
การก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
ด้วยความ ซ่ือสัตย์สุจ ริตและระมัดระว ัง  โดยค า นึง ถึงประโยชน์ของก ลุ่มบริษัทฯ เ ป็นส าคัญ  
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีลกัษณะองคป์ระกอบ บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ดงัน้ี  
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1.5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบด้วยกรรมการบริษทัอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริษทั 
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการบริษทัทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย  

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทัท่ี
ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด รวมทั้งต้องมีกรรมการอิสระมากกว่า หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบริษทัทั้งหมด  

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

4. กรรมการบริษทัตอ้งมาจากผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับบริหาร
กิจการของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงควรประกอบด้วยผู ้ท่ีมีความรู้หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจ
น ้ าตาล พืชเกษตรโดยเฉพาะอ้อย พลงังานชีวมวล และด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านบญัชี 
และการเงิน 

5. ห้ามไม่ให้กรรมการบริษัทเข้าถือหุ้น ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการบริษัทใน 
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษทัท่ีประกอบธุรกิจอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของกลุ่มบริษทัฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

6. การเลือกตั้งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาและการแต่งตั้งท่ีบริษทั
ก าหนด ซ่ึงตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน ทั้งน้ี การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษทั
ตอ้งเป็นไปโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 14  
ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้เ ลือกตั้ งกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมาก  
และการลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทั 
เป็นรายบุคคล โดยให้ผูท่ี้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกเป็น
กรรมการบริษทั และในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนั ซ่ึงเกินกวา่จ านวนกรรมการบริษทัท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธาน 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

7. ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั 
หรือเห็นสมควรจะเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการบริษทัก็ได ้ 
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1.5.2 วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

1. กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 ซ่ึงก าหนดให ้
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัคนท่ีอยูใ่นต าเหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ  านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให ้
ตร ง เ ป็ นส าม ส่ วน ไม่ ไ ด้  ก็ ใ ห้ อ อก โด ย จ า น วน ใ กล้ ท่ี สุ ด กับ ส่ วน  1  ใ น  3             
และกรรมการบริษทัท่ีออกตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 

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

3. กรรมการบริษทัท่ีลาออกจากต าแหน่งจะตอ้งยืน่ใบลาออก ซ่ึงการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่
วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทั 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย
เขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการบริษัท ท่ีแทนนั้ น เห ลือน้อยกว่า  2 เ ดือน ทั้ ง น้ี  บุคคล ท่ี เข้า เ ป็น 
กรรมการบริษัทแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระ 
ท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริษทัท่ีตนแทน โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการบริษทัท่ียงัคงเหลืออยู ่  

5. ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออก 
ตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้น
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

1.5.3 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษทัต้องท าหน้าท่ีโดยวางตวัเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

ผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม เน่ืองจาก
กรรมการบริษทัเป็นเสมือนตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ีได้รับเลือกเขา้มาเพื่อปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย  
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2. คณะกรรมการบริษทัควรมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษทั
ตอ้งสามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. คณะกรรมการบริษทัควรจดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  

4. ต้องมีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ดงันั้นองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั
ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5. กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทางธุรกิจอยา่งเพียงพอ เพื่อให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์
ของบริษทั  

6. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักท รัพย์แล ะตล าดหลักท รัพ ย์  ร วมทั้ ง มี คุณสมบั ติ อ่ื น  ๆ  ต าม ท่ี ก า หนด  
โดยองคป์ระกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณา
เบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะพิจารณา
จากคุณสมบติัและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษทั  ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้นอ่ืน ๆ ประกอบกนั จากนั้น จะน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบาย
ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้ งหมด 
และตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระจะตอ้งสอดคลอ้ง
กับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี  ทจ.28/2551  
เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
พ.ศ.2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงัน้ี 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุม 
ของบริษัท ทั้ ง น้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 
รายนั้น ๆ ดว้ย 
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 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า  หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. ทั้ งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่ รวม ถึงกรณี ท่ีกรรมการ อิสระ เคย เ ป็นข้าร าชการ  ห รือ ท่ีป รึกษาของ 
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

 ไม่ เ ป็นบุคคล ท่ี มีความสัมพัน ธ์ทางสายโลหิต  ห รือโดยการจดทะ เ บียน 
ตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ ง 
คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่ มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุร กิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษัท เว ้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว
รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า  
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย ์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค ้าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั
หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นบัรวม
ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย  
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 



13 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็น 
ท่ีป รึกษากฎหมายหรือ ท่ีปรึกษาทางการเ งิน  ซ่ึ งได้ รับค่ าบ ริการเ กินกว่า  
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม  
ห รื อ หุ้ น ส่ ว น ข อ ง ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ชี พ นั้ น ด้ ว ย  เ ว ้น แ ต่ จ ะ ไ ด้ พ้น                          
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานก.ล.ต. 

 ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั
ของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น 
กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของ 
บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่ มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ 
การด าเนินงานของบริษทั 

 ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจ 
ในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกัน  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

1.5.4 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแบ่งอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานเชิงนโยบายในภาพรวม และการบริหารงานออกจากกนัอย่างชดัเจน 
โดยปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจน 
ไม่มีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ (CEO) 
รวมทั้ งไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ าว ัน แต่ให้การสนับสนุน และให้ค  าแนะน า 
ในการด า เ นิน ธุร กิ จของ ฝ่ ายจัดการผ่ านทางผู ้บ ริหารอย่ า งสม ่ า เสมอ ในขณะ ท่ี 



14 

กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) รับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัและบริษทัยอ่ย ภายใต้
กรอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั มีขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. บริหารกิจการบริษทั ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยในการด าเนินกิจการ
ของบริษทั คณะกรรมการบริษทัต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั 
ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

2. พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ 
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

3. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปต ามวิ สั ย ทัศ น์  ภ า ร กิ จ  น โยบ า ย  กล ยุ ท ธ์ ท า ง ธุ ร กิ จ  เ ป้ าหม า ย  
และแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั  

4. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนั 
การทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเหมาะสม ใหมี้ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ  

5. จดัให้มีรายงานประจ าปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

6. ก า กับ ดู แล  แล ะ จัด ให้ มี ก ล ไก ในก า รก า กับ ดู แล  ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ค ว ามขัด แ ย้ง 
ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณา และอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั และการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

8. แต่งตั้ งกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้ ง 
กรรมการบริษัท ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นรองประธาน
กรรมการบริษทั  
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9. ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  

10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

11. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณา 
และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

12. การแต่งตั้ งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท หรือผู ้บริหารในบริษัทย่อย  
และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย 
และบริษทัร่วม ทั้งน้ี กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารตามวรรคขา้งตน้ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
หรือแต่งตั้งนั้น ตอ้งมีคุณสมบติับทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มี
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักท รัพย์ว่ าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้ว างใจของกรรมการ 
และผูบ้ริหารของบริษทั 

13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั บริษทัย่อย 
และบริษทัร่วม 

14. พิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  

15. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 
ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและอนุมติั  

16. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) และพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด  

17. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร เขา้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

18. แต่งตั้ งกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึง ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารเ ป็น 
กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) รวมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 
(CEO)  
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19. แต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี
คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษทั  

20. ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) โดยทบทวน 
แผนดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจให้กรรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน 
มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีอยู่ภายในขอบเขตอ านาจของกรรมการบริษัท ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร   โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน  
หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

22. ก ากับดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู ้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู ้มีส่วนได้เสีย 
ของบริษทั  

23. ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ี เ ก่ียวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย 
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั 
และน่าเช่ือถือ  

24. ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ  

25. มีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

26. ก าหนดนโยบาย  ทบทวน และสนับสนุนให้ มีระบบป้องกันการคอร์ รัปชั่น 
ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแลผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการให้ปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่และคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจน
เป็นแบบอยา่งดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ทั้ ง น้ี  ในการด า เ นินการ เ ร่ืองใด ท่ีคณะกรรมการบริษัท  ห รือผู ้ รับมอบอ านาจ 
จากคณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย  และ/หรือบริษัท ท่ี เ ก่ียวข้อง  คณะกรรมการบริษัท 
หรือผู ้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทไม่ มีอ านาจอนุมัติการด า เ นินการ 
ในเร่ืองดังกล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ ์
ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมติั 
ไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 
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1.5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจ าปี และรายไตรมาส รวมทั้ งเร่ืองส าคัญอ่ืน ๆ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้ งมีการก าหนดวาระประจ าของแต่ละคร้ังไว ้
อย่างชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินท่ีผ่านการสอบทาน หรือตรวจสอบ 
โดยผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

2. ก าหนดปฏิทินการประชุมประจ าปีของปีถัดไปล่วงหน้าทุกส้ินปี ส าหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่ อให้คณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บ ริหารสามารถก าหนดตารางการท างาน  
และสามารถเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นหรือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ  
ไดทุ้กคราว     

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ประธานกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
ส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี 
มีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือเพื่อรักษาสิทธ์ิ และประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ อาจนัดประชุม 
ด้วยวิธีการอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกกว่านั้นได้ ทั้ งน้ี กรรมการบริษทั 2 คนข้ึนไป  
อาจร้องขอประธานกรรมการบริษทัให้เรียกประชุมได ้โดยก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัท่ีมีการร้องขอ 

4. คณะกรรมการบริษทัไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ ครบถว้น และทนัเวลา โดยเลขานุการบริษทัจะดูแล
ให้กรรมการบริษทัได้รับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อน 
การประชุมเป็นเวลาท่ีเพียงพอส าหรับการศึกษาและพิจารณาเร่ืองท่ีต้องให้ความเห็น 
และการออกเสียงลงคะแนน 

5. มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่าน 
การรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ
ตรวจสอบได ้

6. ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดจึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม หากประธานกรรมการบริษทัไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธาน
กรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม และหากรองประธานกรรการบริษทัไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดใ้ห้กรรมการบริษทัซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีมาประชุมเป็น
ประธานท่ีประชุม 

7. การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้จ  านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ี
คณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม จะตอ้งมีจ านวนกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด  
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8. ในการลงคะแนนให้กรรมการบริษัท 1 คน มี 1 เสียง กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสีย 
ในเ ร่ื องใดไม่ มี สิ ทธิออกเสี ยงในเ ร่ืองนั้ น และการวิ นิ จฉัย ช้ี ขาดของท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษทัให้ถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด   

9. ใหเ้ลขานุการบริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุมเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

1.5.6 การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
10. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ มีการท ารายงานผลการด า เ นินงานของบริษัท  

และบริษทัยอ่ยในรูปแบบรายงานประจ าปี ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 
11. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ต่อรายงานทางการเงิน และแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชี โดยเปิดเผยไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี   

12. คณะกรรมการบริษทัตอ้งด าเนินการให้กรรมการบริษทัทุกรายเปิดเผยประวติัของตนเอง
อย่างครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีทจ. 38/2559  
เร่ืองหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) เพื่อประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น  
นักลงทุน และสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ า ปี  (แบบ 56-1)  
รายงานประจ าปี และใน Website ของบริษทั 

1.5.7  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ (CEO) 
คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัเป็นประจ า 
ทุกส้ินปี โดยแบ่งเป็นการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ (As a Whole) และแบบ
ประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล (Self-assessment) ตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อทบทวนการท างาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ และเพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน
ใน ปี ท่ี ผ่ า นม า  และหาแนวทางในการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในการท างานของ 
คณะกรรมการบริษทัในปีต่อ ๆ ไป  

โดยหลกัเกณฑใ์นแบบการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ และการประเมินตนเองของ
กรรมการบ ริษัทร าย บุคคล  ได้อ้ า ง อิ งม าจ ากตัวอย่ า ง แบบประ เ มินตน เองของ 
คณะกรรมการบริษทั เดือนกุมภาพนัธ์ุ 2558 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยน ามา
ปรับใชใ้หเ้ขา้กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดหวัขอ้ในการประเมินดงัน้ี 
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  - แบบประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ  
  1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
  2.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
  3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั 
  5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
  6. การพฒันาตนเองของกรรมการบริษทัและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 - แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล  
  1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
  2. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  3.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ส าหรับกระบวนการประเมินนั้น ส านกักรรมการ/เลขานุการบริษทั จะด าเนินการจดัส่งแบบ
ประเมินทั้ง 2 แบบ พร้อมค าอธิบาย และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละขอ้แก่กรรมการบริษทั
รายบุคคลในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี และก าหนดให้น าส่งคืนภายในกลางเดือน
ธันวาคมของปีนั้ น ๆ จากนั้นส านักกรรมการ/เลขานุการบริษัท จะสรุปผลการประเมิน  
โดยจะสรุปผลคะแนนออกเป็นรายบุคคลและแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ส าหรับการประเมิน 
ทั้ง 2 แบบ และรายงานผลให้แก่คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบในการประชุม เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุและหาแนวทางพฒันาแต่ละดา้นต่อไป โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

- เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  
  0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม  
โดยเร่ิมในปี 2560 เป็นต้นไป ซ่ึงมีแบบการประเมิน รวมถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ประเมินเช่นเดียวกนักบัการประเมินคณะกรรมการบริษทั   

ส าหรับการประเมินกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้มีการประเมิน
เป็นประจ าทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลงานประจ าปี ซ่ึงอา้งอิงมาจากศูนยพ์ฒันาการก ากบั
ดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนปี 2554 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือศึกษา
เพิ่มเติมแบบประเมินขององคก์รอ่ืน ๆ ท่ีใชไ้ดผ้ลดีมาแลว้ และจะพิจารณาจากผลประกอบการรวม
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ของบริษทัเป็นหลกัเพิ่มเติมอีกดว้ย ทั้งน้ี จะจดัส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการบริษทัทุกท่าน 
เพื่อท าการประเมินในช่วงตน้เดือนมกราคมของปีถดัไป เพื่อน าผลประกอบการรวมของบริษทั 
มาประกอบการประเมิน และก าหนดให้ส่งคืนแก่ส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั ในช่วง
กลางเดือนมกราคมของปีนั้น ๆ เพื่อสรุปผลการประเมิน และน าเสนอแก่คณะกรรมการสรรหา
และพิ จ า รณา ค่ า ต อบแทน  เพื่ อพิ จ า รณาอ นุมั ติ ค่ า ต อบแทน  ก่ อนน า เ สนอแ ก่ 
คณะกรรมการบริษทัต่อไป     

1.5.8  การพฒันากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้
ความรู้แก่กรรมการบริษทั และผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษทัฯ  
อาทิ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู ้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุง 
และพฒันาการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงกรรมการบริษทัของบริษทัตอ้ง
ผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ Director Accreditation Program (DAP)  
และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)  

นอกจากนั้น ส านกักรรมการ/เลขานุการบริษทั จะจดัท าแผนการอบรมประจ าปีของปีถดัไป
ล่วงหนา้ทุกส้ินปีร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัหลกัสูตรการอบรมท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีก่อนการน าใชใ้นปีถดัไป โดยแบ่งเป็น
หลกัสูตรการอบรมภาคบงัคบัท่ีกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย ตอ้งเขา้อบรมในปีนั้น ๆ 
และหลักสูตรการอบรมท่ีเป็นตัวเลือกตามความสนใจ ซ่ึงในแต่ละปีจะสนับสนุนให้มี
กรรมการบริษทัอย่างน้อย 1 ท่าน รวมถึงกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารเขา้อบรมหลกัสูตร 
หรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบติังาน 

 1.5.9   การปฐมนิเทศกรรมการบริษัททีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม่ 
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่ 
ภายหลังการคัดเลือกผู ้ท่ีจะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัท โดยจัดให้   
กรรมการผูจ้ ัดการ  (CEO) เป็นผูแ้นะน าให้กรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่  
รู้จ ักกับฝ่ายจัดการ และกรรมการบริษัทท่านอ่ืน ๆ พร้อมทั้ งน าเสนอข้อมูลทั่วไปของ 
กลุ่มบริษทัฯ อาทิ โครงสร้างองคก์ร และลกัษณะการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ ตลอดจนขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 
เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั จรรยาบรรณ 
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ในการด า เนินงาน  และการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น  โดยจะจัดท า เ ป็นคู่ มือส าหรับ 
กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการปฐมนิเทศและการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป   

นอกจากน้ี หากกรรมการบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ ยงัไม่ได้อบรมหลักสูตรเก่ียวกับ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั จะจดัใหก้รรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ดงักล่าว
เขา้อบรมหลกัสูตรท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษทั อนัไดแ้ก่ หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) และหลกัสูตร 
Audit Committee Program (ACP) (กรณีเป็นกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) รวมถึงหลกัสูตร 
การอบรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

1.5.10การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ (CEO) 
 ไปด ารงต าแหน่ง  
คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัในการอุทิศตนและเวลาเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) ทั้งน้ี เพื่อให้บริษทั
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) 
ดังก ล่าว  คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีนโยบายก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเ บียน 
และบริษัทจ ากัดอ่ืน ๆ ท่ีกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) สามารถไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไดโ้ดยก าหนดให้สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ดงัน้ี  

1. ก าหนดให้กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได ้
ไม่เกิน 5 แห่ง โดยธุรกิจนั้นตอ้งไม่เป็นประเภทธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบักลุ่มบริษทัฯ
รวมทั้ งต้องสามารถอุทิศตน เวลา และก าลังความคิดในการท างานให้แก่บริษัท 
ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ี การเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน จะตอ้งน าเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบดว้ย 

2. กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัจ ากดั  
หรือบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ท่ีไม่ใช่บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์จะตอ้งน าเสนอ
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
ประเภทธุรกิจ ซ่ึงต้องไม่เป็นประเภทธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักับกลุ่มบริษทัฯ รวมถึง
ความสามารถในการอุทิศตน เวลา และก าลังความคิดในการท างานให้แก่บริษทันั้น 
มีเพียงพอหรือไม่   
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1.5.11  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั กรรมการ 
ชุดย่อย และผู ้บริหาร อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยให้สอดคล้องกับ 
ผลประกอบการรวมของบริษทั ดว้ยความโปร่งใส ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีในการก าหนดและทบทวน
นโยบาย หลกัเกณฑ์ และรูปแบบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ  
แก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท  
และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัตามล าดบัต่อไป 

โดยการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการรวมของบริษทั การปฏิบติังาน 
และความรับผิดชอบ ซ่ึงจะน าผลการประเมินการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภท
เดียวกนักับบริษทัหรือใกล้เคียงกบับริษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
และผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนตามเอกสารสรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการ และผูบ้ริหาร
ของบริษทัจดทะเบียนปี 2558 ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยจะตอ้งผา่นการพิจารณา
อนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น และส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง จะเป็นไป 
ตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้ซ่ึงจะพิจารณาจากภาระหน้าท่ี
และความรับผิดชอบรวมถึงผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน และผลการด าเนินงาน
ของบริษัท โดยกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู ้บริหารระดับสูง จะได้รับ
ค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมตามหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไป
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.5.12 การจัดตั้งคณะกรรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยรวมทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการธรรมาภิบาล  คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการเฉพาะเร่ืองตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน  
และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี ไดจ้ดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ยข้ึน เพื่อก าหนดองคป์ระกอบและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยไว ้
ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ 
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 

1.      วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีให้
ความเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างเป็นอิสระด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีโดยมุ่งเน้น 
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน การสอบทานความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน   
การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า การด าเนินงานของบริษทั
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยตอ้งประกอบดว้ย 
ผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท าหนา้ท่ีสอบทานงบการเงินไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ท่าน 

2.3 ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คุณสมบัติ 
เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข และข้อบังคับท่ีตลาดหลักทรัพย์             
แห่งประเทศไทยก าหนดและสามารถให้ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างอิสระ รวมทั้งสามารถปฏิบติังานได้อย่างเพียงพอ 
ในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
4.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบติังานตามวาระการด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทั 

4.2  กรณีมี เหตุให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง อันส่งผลให้จ  านวนของ
คณะ ก ร ร มก า รต ร ว จสอบ ไม่ ค รบ ถ้ ว น ต า ม ท่ี ก า หนด ในกฎบัต รฉบับ น้ี  
คณะกรรมการบริษัทต้องแ ต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบรายใหม่  เพื่ อให้ครบ 
ตามจ านวนภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ีมีจ  านวนกรรมการตรวจสอบ 
ไม่ครบถว้น 
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5. การประชุม 
5.1 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง ทั้ งน้ี อาจมี 

การจัดการประชุมเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยมีการประชุม 
อย่างน้อยปีละ1 คร้ัง ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับส านักตรวจสอบภายใน  
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ 
และก าลังพลของส านักตรวจสอบภายใน รวมทั้ งสอบทานผลการปฏิบัติงาน  
และการประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายใน 

5.2 องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมในการประชุม 
แต่ละคร้ังไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี 
กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนคร้ังท่ีมีการประชุมในปีนั้น ๆ  

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ให้ความเห็น
หรือจดัส่งเอกสารตามความจ าเป็นได ้

5.4 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นจะไม่เขา้ร่วม
ประชุมหรืองดการแสดงความเห็นในเร่ืองดงักล่าว 

6. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  
  6.1 การควบคุมภายใน 

6.1.1 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแส          
และการรับขอ้ร้องเรียน รวมทั้ง สอบทานนโยบายและการควบคุมภายในของ
กระบวนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มัน่ใจว่ามี
แนวทางสามารถป้องกันการคอร์รัปชั่นสอดคล้องตามท่ีส านักตรวจสอบ
ภายในไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ และรายงานไวใ้นแบบประเมินตนเอง
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  6.1.2 สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

  6.1.3 สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการท างาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม 
การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของขอ้มูล และระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 

   6.1.4 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ตนเองเป็นประจ าทุกปี 
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  6.2  การตรวจสอบภายใน 

   6.2.1 พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงส านกั
ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 

   6.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจาก 
การปฏิบติัหนา้ท่ีและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบงัคบับญัชา ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน
ส านักตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี รับผิดชอบเ ก่ียวกับ 
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 และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าท่ี
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
อยา่งนอ้ยปีละ 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 

                 6.4.2 พิจ ารณารายการ ท่ี เ ก่ี ยวโยงกัน  ห รือรายการ ท่ีอาจ มีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักท รัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักท รัพย์แ ห่งประ เทศไทย 
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ทั้งน้ี เพื่อให ้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการ 
ท่ีเ ก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี 
ความถูกตอ้งครบถว้น 

  6.4.3 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษทั 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

  (3) ความ เ ห็น เ ก่ี ยวกับการปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้วยหลักท รัพย ์
 และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 (5)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 (6)  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วม 
     ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7)    ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ  
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter)  

(8)   รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขต
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6.4.4 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มี
รายการ หรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

   (1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

   (2)    การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุม
ภายใน  
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(3)   การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั 

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

6.5 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
6.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา  

ทางวชิาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นวา่จ าเป็นโดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
6.5.2 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
6.5.3 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบ  

จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

7. การรายงาน 

7.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
กรณีท่ีมีการกระท าท่ีอาจมีผลกระทบต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทั้งในเร่ืองฐานะการเงิน 
ผลการด า เ นินงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  การทุจ ริต ข้อบกพร่อง 
ต่ า ง  ๆ  ท่ี เ ก่ี ย วกับระบบการควบ คุมภายใน  การปฏิบั ติ ท่ี ขัด ต่ อกฎหมาย 
หรือต่อขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

7.2 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้า ท่ี  
หรือความเห็นต่าง ๆ ต่อการด าเนินงานตามท่ีได้รับรายงาน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.3 จดัท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 

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

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียงโดยคัดจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู ้บริหาร  
และ/หรือ  ผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ี มีความ รู้ความช านาญด้านการบริหารความเ ส่ียง  
หรือความรู้ความช านาญในอุตสาหกรรมท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู ้แต่งตั้ งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
ความเ ส่ียง โดยอาจเป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุดท่ีดูแลส านักบริหารความเ ส่ียง  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการนดัประชุม จดัเตรียม
วาระการประชุม น าส่งเอกสารการประชุมและการบนัทึกการประชุม 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง 

- กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งไดอี้ก หากไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

- นอกจากน้ีการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงมติใหอ้อก 
 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

4. ขอบเขตหน้าที ่

- น าเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท  ในการก าหนดนโยบาย 
การบริหารความเส่ียง และระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้



29 

- น าเสนอภาพรวมความเส่ียงของบริษทั วิธีการจดัการ และผลการติดตามความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

- สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า 
การจัดการความเส่ียงมีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถจดัการความเส่ียงให้อยู ่
ในระดบัท่ียอมรับได ้

- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูล
เก่ียวกบัความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีผลหรืออาจกระทบต่อบริษทั 

- ตดัสินใจและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริหารความเส่ียง 

- สนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเ ส่ียง รายงานผล  
การประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

- สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อให้มั่นใจว่าเน้ือหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ 
ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

- พิจารณาสอบทานความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียงของบริษทั ตามท่ี
หน่วยงานเจา้ของความเส่ียงไดป้ระเมินไวร้วมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

- ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท  
โดยการติดตามและสอบทานอยา่งต่อเน่ือง 

5. ความรับผดิชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 
ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษทั ยงัคงตอ้งมี
ความรับผดิชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

6. การประชุม 

- จัดให้ มีการประ ชุมอย่า งน้อยไตรมาสละ  1 ค ร้ั ง  โดยอาจ เ ชิญฝ่ายจัดการ  
หรือผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม
ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกคร้ัง องค์ประชุมตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการบริหารความเส่ียง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการบริหารความเส่ียงทั้ งหมดท่ีมีอยู่ในต าแหน่งขณะนั้ น จึงจะถือว่าครบ 
องคป์ระชุม 
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- กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เขา้ร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

- ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเส่ียง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ  
1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีการลงมติมีเสียงเท่ากัน 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 

7. การรายงาน 
รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบ และจดัท ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทั และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะท าการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
กฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 

1. วตัถุประสงค์ 
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
7/2559 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมติัให้จดัตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
เพื่อท าหน้าท่ีก าหนด และทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางด้านจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานของบริษัท  
และการปฏิบติัตนของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงการใหค้  าปรึกษาแก่
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
และฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อีกทั้ง
การด าเนินงานท่ีเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติให้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ฉบบัน้ีข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 
2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง 

-   ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้งน้ี หากองค์กรยงัมีขนาดเล็กและจ านวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ 
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ก าหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระ 1 คน  
เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลเท่านั้น 

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้า ท่ี
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ทั้งน้ี หากคณะกรรมการธรรมาภิบาลพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

- ให้บริษทัคดัเลือกและเสนอช่ือพนกังานบริษทั เพื่อท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

2.2  คุณสมบัติ 

- ด า รงต า แห น่งกรรมการบ ริษัท  มีคว าม เ ป็นกลา งและ มีความ เ ป็น อิสระ 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าท่ีด้านธรรมาภิบาล การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
การให้ค  าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบติังานของ
กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ  
และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงความรู้
ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตลอดจนประสบการณ์การท างาน และเขา้ใจถึงบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลอยา่งแทจ้ริง 

- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์
ของการด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

3. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

3.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

- กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบติังานตามวาระการด ารง 
ต าแหน่งกรรมการบริษทั 

- กรณีมีเหตุให้กรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากต าแหน่ง อันส่งผลให้จ  านวนของ
คณะกรรมการธรรมา ภิบาล ไม่ครบถ้วนตาม ท่ีก าหนดในกฎบัตรฉบับ น้ี  
คณะกรรมการบริษทัต้องแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลรายใหม่ เพื่อให้ครบ 
ตามจ านวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีมีจ  านวนกรรมการธรรมาภิบาล 
ไม่ครบถว้น 
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  3.2 การพ้นจากต าแหน่ง 
 - กรรมการธรรมาภิบาลจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 

 เสียชีวติ 
 ลาออก 
 พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการธรรมาภิบาล หรือมีลกัษณะต้องห้าม

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ในกรณีลาออก  กรรมการธรรมา ภิบาลจะต้องยื่นใบลาออกต่อประธาน 
กรรมการบริษทั และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติั
การลาออกเป็นตน้ไป 

4. ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

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 และผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปี
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

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

5.  การประชุม 

5.1 การจัดประชุม 
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง หรืออาจจดัให้มี 
การประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยตอ้งเขา้ร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ทั้งหมด 

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากกรรมการ 
ธรรมาภิบาล หรือประธานกรรมการบริษทั มีวาระจ าเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งมีกรรมการธรรมาภิบาล เขา้ร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการดังกล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม  
และใหป้ระธานกรรมการธรรมาภิบาล เป็นประธานท่ีประชุม 

- ในกรณีท่ีประธานกรรมการธรรมาภิบาล ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาล ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึง 
เป็นประธานท่ีประชุม 

- กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีเหตุให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

5.3 การลงคะแนนเสียง 
- มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการธรรมาภิบาล ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

- กรรมการธรรมาภิบาลท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

5.4 บันทกึรายงานการประชุม 
  ให้เลขานุการกรรมการธรรมาภิบาล หรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมายท าหน้าท่ีบันทึก 

รายงานการประชุม 
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6.  การรายงาน 
6.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะตอ้งเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบายต่าง ๆ  

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

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

- จ านวนคร้ังการประชุม 
- จ านวนคร้ังท่ีกรรมการธรรมาภิบาล เขา้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล 
- ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

8.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสมตามหน้าท่ี  
และความรับผดิชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2559 

1. วตัถุประสงค์ 
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
7/2559 เ ม่ือว ันท่ี 11 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ งคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา ก าหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบ 
การสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ตลอดจน
ก า รพิ จ า รณ า รู ป แบบ แล ะก า หนดหลัก เ กณฑ์ ก า ร จ่ า ย ค่ า ต อบ แทนให้ แ ก่ 
คณะกรรมการบริษัท  และบุคลากรดังก ล่ าว  ตามความ เหมาะสมของหน้า ท่ี 
และความรับผดิชอบ และผลประกอบการโดยรวมของบริษทั โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของ
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บริษทั อย่างโปร่งใส ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ของบริษทั จึงไดจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ฉบบัน้ีข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 
   2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง 

  -  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอยา่งน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้ งน้ี หากองค์กรยงัมีขนาดเล็กและจ านวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ 
ก าหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน ในคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ตอ้งพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเท่านั้น 

  - คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

  - ให้บริษทัคดัเลือกและเสนอช่ือพนกังานบริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  2.2 คุณสมบัติ 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระตามหลกัการ
 ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าท่ีสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง  
และพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงความรู้ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ตลอดจน
ประสบการณ์การท างาน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิ ดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งแทจ้ริง 

- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
3.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบติังาน  
ตามวาระการด ารงต าเหน่งกรรมการบริษทั 
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  - กรณีมีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่ง อนัส่งผลให้
จ  านวนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนด
ในกฎบตัรฉบบัน้ี คณะกรรมการบริษทัต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีมี
จ  านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถว้น 

3.2 การพ้นจากต าแหน่ง 
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 

 เสียชีวติ 
 ลาออก 
 พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
- ในกรณีลาออก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะตอ้งยื่นใบลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริษัท และมีผลตั้ งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษัทลงนาม
พิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

4. ขอบเขตอ านาจหน้าที ่
4.1  ด้านการสรรหา 

- ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหา
กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งการคดัเลือกกรรมการชุดยอ่ย เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณสมบติั การศึกษา ความรู้
ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั ตลอดจนความเป็นอิสระของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทั
ก าหนด เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให ้
การด าเนินงานของบริษทับรรลุไดต้ามเป้าหมาย และวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีตั้งไว ้
น อก จ า กนั้ น  หลั ก เ กณฑ์  รู ป แบบ แล ะ ก ร ะบ วนก า ร ในก า รคัด เ ลื อ ก 
และสรรหาจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- พิจารณาคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัท และผู ้บริหารระดับสูง รวมถึง  
การคดัเลือกกรรมการชุดย่อยท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ตามล าดบั  
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- พิจารณาและเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั
ใ ห้ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ บ ริ ษั ท  เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า ว ก า ร ณ์ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปของธุรกิจ และสถานการณ์ภายในประเทศและสังคมโลก 

- ก าหนดแผนและจดัใหมี้การปฐมนิเทศให้แก่กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่  
รวมไปถึงการจัดท าแผนพัฒนาความ รู้ความสามารถของกรรมการบริษัท 
อยา่งต่อเน่ือง 

- จัดท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของ 
กรรมการผู ้จ ัดการ (CEO) และผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารและการด าเนินงานของบริษัท เป็นไป 
อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  โ ด ย ใ ห้ เ ส น อ แ ผ น ดั ง ก ล่ า ว ต่ อ 
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป  

- สนับสนุนให้บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือ
บุคคล เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษทั 

- เปิดเผยขอ้มูลในการพิจารณาสรรหาและการคดัเลือกกรรมการบริษทั กรรมการ 
ชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูงในรายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) 

4.2  ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 

- ก าหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการพิจารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  
และผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยให้สอดคลอ้งกบั
ผลประกอบการโดยรวมของบริษทัดว้ยความโปร่งใส  

- เสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และ/หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใดของกรรมการบริษทั 
กรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการบริษทั
ท่ีมีความสามารถและศกัยภาพ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทั  
และผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั ต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัตามล าดบั 

- ก าหนดหลกัเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั 
กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทน
ประจ าปี 

- เปิดเผยหลกัเกณฑ์และรูปแบบการพิจารณาค่าตอบแทน และขอ้มูลค่าตอบแทน 
และ/หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร
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ระดับสูง รวมทั้ งจัดท ารายงานการก าหนดค่ าตอบแทนและความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

4.3  ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง
เป็นประจ าทุกปี 

4.4  รับผดิชอบต่อการอืน่ใดทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่รวมถึง
อ านาจในการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนมีส่วนไดเ้สียหรือไดผ้ลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด อนัเป็น
การขัดแย้งกับบริษัท ตามหลัก เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้
ปกติทัว่ไปของบริษทั ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจน 

5.  การประชุม 
5.1 การจัดประชุม 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
หรืออาจจดัให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษทัเห็นสมควร  
โดยต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทนอาจ เ รี ยกประ ชุม 
เป็นกรณีพิเศษได ้หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธาน
กรรมการบริษทั มีวาระจ าเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

5.2 ผู้ข้าร่วมประชุม 
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งมีกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ดังกล่าวทั้ งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธานท่ีประชุม 



39 

- ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

- กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเหตุให ้
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

5.3 การลงคะแนนเสียง 
- มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน 
ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงด
ออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

5.4 บันทกึรายงานการประชุม 
- ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผู ้ท่ีได้รับ

มอบหมายท าหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม 

6. การรายงาน 
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเสนอและรายงานผล 

การพิจารณาการสรรหากรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดับสูง และกรรมการชุดย่อย 
รวมถึงค่าตอบแทนแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั ตลอดจน 
การน าเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบต่อไป  

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

- จ านวนคร้ังการประชุม 
- จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมเป็น
รายบุคคล 

- ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง
และของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบติังาน 
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ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ี (ถ้ามี)  ให้กับคณะกรรมการบริษทั 
ไดรั้บทราบ 

8. ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม
ตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริหาร 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560  

1. วตัถุประสงค์ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทั”)  
คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  
เ พื่ อ จั ด ท า แ ล ะ ร ว บ ร ว ม อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ  ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง  แ ล ะ คุ ณ ส มบั ติ ข อ ง 
คณะกรรมการบริหาร  รวมถึงวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  
การประชุม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน 
การทบทวนขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารให้ทนัต่อสถานการณ์
ปัจจุบนั เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการบริหารต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 
2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง 

- คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท  และ/หรือผูบ้ริหารของบริษัท  
ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัโดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควร ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหาร อยา่งนอ้ย 3 คน 
และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการบริหาร 

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหาร  
เพื่อท าหนา้ท่ีคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี หากคณะกรรมการบริหาร พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

- ให้บ ริษัทคัด เ ลือกและ เสนอ ช่ือพนักงานบริษัท  เพื่ อท าหน้า ท่ี เลขา นุการ  
คณะกรรมการบริหาร โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

2.2 คุณสมบัติ 
- มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้ งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
และค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้และองคก์รเป็นส าคญั    
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- มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในการท าหน้าท่ีของกรรมการบริหาร 
ตลอดจนมีความรู้และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งด้านการบริหาร การเงินการบญัชี 
หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์รวมทั้งเขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารอยา่งแทจ้ริง 

- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 
และเป้าหมายของของบริษทั  

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

- กรณี มี เหตุ ให้ กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่ 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 

 เสียชีวติ 
 ลาออก 
 พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบริหาร หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

- ในกรณีลาออก กรรมการบริหารจะต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั  
และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

4.  ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

4.1 พิจารณา ก าหนด และให้ความเห็นเก่ียวกับ วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ 
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ
ของบริษทั เพื่อเสนอและขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั  
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4.2 ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน 
เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษทั ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

4.3 ก าหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายเก่ียวกับการบริหารจดัการบริษทั รวมถึง
นโยบายเก่ียวกบัการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนกังานท่ีมี
ต าแหน่งสูงกว่าผูจ้ดัการฝ่ายของบริษทั โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ 
(CEO) ของบริษทั และ/หรือ ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นผูมี้อ านาจ
แทนบริษทัในการลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน  

4.4 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอ านาจในการพิจารณา
และอนุมัติให้บริษัทลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร 
ทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการ
ตามวตัถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงิน 
เพื่อการลงทุนดงักล่าว การเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการตั้ งแต่  
10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4.5 พิจารณาและอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี 
กู้ยืม  ขอสินเ ช่ือ จ าน า  จ  านอง  ค ้ าประกัน และการ อ่ืน รวมถึงการซ้ือขาย               
และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงค์ของบริษทั เพื่อประโยชน์   
ในการด าเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือ 
การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละ
รายการตั้งแต่ 10 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 ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าจ านวนเงินท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ตามกฎหมาย          
และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรือข้อบงัคบับริษทั ท่ีได้ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติั  
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4.8 พิจารณาและอนุมติัแนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินกิจการของบริษทั 
หรือการด าเนินการใด ๆ อนัอาจมีผลผกูพนับริษทั  

4.9 มอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) ด าเนินกิจการของบริษทั ตามขอบเขต
อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด ภายใต ้
การก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหาร  

4.10 แต่งตั้ ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
ห รือหลา ยคน  มี อ าน าจด า เ นิ นก าร ใด  ๆ  ท่ี อยู่ ภ า ย ในขอบอ า น า จของ 
คณะกรรมการบ ริหาร  ตาม ท่ีคณะกรรมการบ ริหาร เ ห็นสมควร  โดย ท่ี 
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

4.11 พิจารณาและอนุมติัคู่มืออ านาจด าเนินการ เพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง และ/หรือ  
ผูท่ี้ได้รับมอบอ านาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ และอ านาจของตนเอง  
และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบติังาน โดยมีเอกสารอา้งอิง และเป็นไปตามขั้นตอน
อยา่งมีระบบ  

4.12 มี อ า น า จหน้ า ท่ี  แ ล ะ คว า ม รับผิ ดชอบใด  ๆ  ต าม ท่ี ไ ด้ รั บ มอบหมา ย  
หรือตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

4.13 มีหน้าท่ีส่งเสริมและจดัท าให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งส่ือสารเร่ืองการคอร์รัปชัน่ไปยงัพนกังานและควบคุมดูแลให้พนกังานปฏิบติั
ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่และคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ตลอดจนเป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งแก่พนกังานในดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

ทั้ งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผู ้รับมอบอ านาจ 
จากคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
อ่ื น ใ ด กับ บ ริ ษัท  แ ล ะ / ห รื อ บ ริ ษัท ย่ อ ย  แ ล ะ / ห รื อ บ ริ ษัท ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร ไม่มีอ านาจ
อนุมัติการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว เว ้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไป 
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ล้ว โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

5. การประชุม 
5.1  การจัดประชุม 

- กรรมการบริหารตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริหารทั้งหมด 
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5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้า ร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการดงักล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 
และใหป้ระธานกรรมการบริหาร เป็นประธานท่ีประชุม 

- ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหาร ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ให้กรรมการบริหารท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน 
ท่ีประชุม 

- กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้
บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

5.3  การลงคะแนนเสียง 
- มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการบริหารท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่ม 
อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

- กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

5.4 บันทกึรายงานการประชุม 
- ให้เลขานุการกรรมการบริหาร หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายท าหน้าท่ีบนัทึกรายงาน
การประชุม 

6. การรายงาน 
6.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบาย  

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

6.2 คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการตอ้งจดัท าบทวิเคราะห์และค าอธิบายของ 
ฝ่ายจดัการ (MD&A) ส าหรับผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา และเปิดเผยให้ 
ผู้ถือ หุ้นรับทราบไว้ในรายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
(แบบ 56-1)  
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7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริหารจะต้องประเ มินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของ
คณะกรรมการบริหารทั้ งคณะ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา 
และอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

8. ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร จะได้รับค่ าตอบแทนในอัตรา ท่ี เหมาะสมตามหน้า ท่ี  
และความรับผดิชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.5.13 การแต่งตั้ง หน้าที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ อาทิ  การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
และการประชุมผู ้ถือหุ้น การจัดท ารายงานการประชุม  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และการจดัท ารายงานประจ าปี รวมทั้งงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
ท่ี ดี  และการให้ค  าแนะน า เ บ้ืองต้นในข้อกฎหมาย  ระ เ บียบ และข้อบังคับต่าง  ๆ  
แก่คณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการบริษทัจะด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการส านกักรรมการ 
ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั ดงัน้ี  

 1. การศึกษาและการอบรม  
 -  ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านกฎหมาย บัญชี  การเ งิน  

และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 

-  ได้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นเลขานุการบริษทั โดยเฉพาะ
หลกัสูตรพื้นฐานจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อาทิ หลกัสูตร 
Company Secretary Program (CSP), หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT), หลกัสูตร 
Board Reporting Program (BRP) และหลกัสูตร Company Reporting Program (CRP)  
เป็นตน้ 

 2. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั  

- ให้ค  าแนะน าเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารในข้อกฎหมาย ระเบียบ  
และข้อบงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัท่ีบริษทัต้องปฏิบติัตาม ดูแลให้การด าเนินกิจการของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย  
และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- รับผิดชอบในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  
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- บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้
มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนังสือนัดประชุม 
ผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั  

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั้ง
จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียให้ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

 
2. ฝ่ายจัดการ 

 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) 
ในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น 
ผูพ้ิจารณาเบ้ืองต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั และเขา้ใจใน
ธุรกิจของบริษัทเ ป็นอย่าง ดี  และสามารถบริหารงานให้บรรลุว ัตถุประสงค์  เ ป้าหมาย 
ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ (CEO) 

1. รับผิดชอบดูแลเร่ืองการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนั (Day To Day 
Operation)  ของบริษัท  รวมถึงการก ากับ ดูแลการด า เ นินงานโดยรวม เพื่อให้ เ ป็นไป 
ตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนวสิัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทัท่ีได้รับ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมติัการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ  
ท่ี เ ก่ียวข้องกับการด า เนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าว ันของบริษัท  
ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 10 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนัของบริษทั ท่ีมีมูลค่า
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เ กินกว่าจ านวนเงินท่ีได้ก าหนดไว้ รวมถึงให้ความเห็น และเสนอเ ร่ืองดังกล่าวต่อ 
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากลัน่กรอง และหาขอ้สรุปต่อไป 

4. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมติัให้
บริษทัลงทุน หรือเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ี
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของบริษทั ตลอดจน 
การพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท านิติกรรมสัญญา  
และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละ
รายการไม่เกิน 10 ลา้นบาท  

5. พิจารณาและอนุมติัการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กู้ยืม  
ขอสินเช่ือ จ าน า จ  านอง ค ้าประกนั และการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงคข์องบริษทัเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทั ตลอดจน
การเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ 
ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 10 ลา้นบาท  

6. ก าหนดเง่ือนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช าระเงิน การท าสัญญาซ้ือขาย  
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการค้า เป็นตน้ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท  
แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

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

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

9. แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีอยู่
ภายในขอบเขตอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) เห็นสมควร 
โดยท่ีกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

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

11. จดัท าให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ และควบคุมไม่ให้มีการคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กร  ตามนโยบาย ต่อต้านคอ ร์ รัปชั่นและ คู่ มือการก ากับ ดูแล กิจการ ท่ี ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นผู ้น าและแบบอย่างแก่พนักงานในด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ 
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ทั้ ง น้ี  ในการด า เ นินการเ ร่ืองใดท่ีกรรมการผู ้จ ัดการ (CEO) หรือผู ้รับมอบอ านาจจาก 
กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั 
และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) หรือผูรั้บมอบอ านาจ
จากกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็น 
การอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 

  
3. แผนการสืบทอดต าแหน่ง และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

กลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์ ตระหนักถึงการเตรียมการด้านบุคลากร เพื่อ เตรียมความพร้อม 
ในการสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ เป็นไปอยา่งราบร่ืนและต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ี
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัท  
และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งการคดัเลือกกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ง
ต่อไป รวมทั้งท าหนา้ท่ีจดัท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงานอีกดว้ย  

3.1 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
กลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหาร 

ท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ โดยการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) และผูบ้ริหารระดับสูงจะเป็นไป 
ตามกระบวนการสรรหาท่ีพิจารณาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

ทั้งน้ี กระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) และผูบ้ริหารระดบัสูงจะพิจารณาจากคุณสมบติั 
การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัฯ และการเป็นคนดีมีจริยธรรม เขา้มาร่วมงาน โดยจะจดัให้มีระบบการคดัสรรบุคคลากร 
ทุกระดบัอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มัน่ใจว่า กลุ่มบริษทัฯ จะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ 
และมีจริยธรรม อนัจะท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ เติบโตและกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื  

ส าหรับบุคลากรภายในองค์กร จะพิจารณาสรรหาผูท่ี้เหมาะสมจากกลุ่มผูสื้บทอด หรือกลุ่ม 
Successor ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีจะเป็นพนกังานท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้วา่มีศกัยภาพ และมีการพฒันา
ความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท าหนา้ท่ีแทนบุคคลในต าแหน่งงานท่ีส าคญัขององคก์ร ในกรณี
ลาออก หรือพน้จากต าแหน่งตามอายงุานหรือเหตุอ่ืนใด  
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3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
การสรรหากรรมการบริษัทและผู ้บริหารระดับสูง จะสรรหาและคัดเลือกจากผู ้ทรงคุณวุฒิ 

และความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ นอกจากนั้นยงัพิจารณาจากการเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม  
มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส โดยใช้ตาราง Board Skill Matrix เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัท เพื่อก าหนดคุณสมบติัของกรรมการบริษทัท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้  
ความช านาญท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัสามารถด าเนินงาน 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
4. มาตราการและนโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

4.1 มาตราการการท ารายการระหว่างกนั 
 กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินคา้ วตัถุดิบ ให้บริการ หรือให้เงินสนบัสนุน
การปลูกออ้ย (เงินเก๊ียว) เป็นตน้ บริษทัหรือบริษทัยอ่ยสามารถท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได ้
หากธุรกรรมดงักล่าวนั้น มีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในลกัษณะท่ีวิญญูชนพึงกระท า
กบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตน 
มีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะจดัสรุปรายการดงักล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสท่ีเกิดรายการ 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการท าธุรกรรมประเภทเงินเก๊ียวกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใหมี้
การควบคุมดูแลดงัน้ี 
 1. การก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมติั  
 2. การสอบทานรายการท่ีเกิดข้ึน 

 1. การก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมติั 
ลกัษณะเงินเก๊ียวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิต ได้แก่ ค่าปลูก ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี

การเกษตร ค่าเช่าท่ีดิน  ค่าออ้ย ค่าระบบน ้ าหยด ค่าท่ีดินเพื่อการปลูกออ้ย  ค่าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร รถไถ 
รถตดัออ้ย รถบรรทุก เป็นตน้ 

ผูบ้ริหารจะไม่มีอ านาจอนุมติัเงินเก๊ียวท่ีไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อสนบัสนุนการปลูกออ้ย โดยท่ีการซ้ือออ้ย
ไม่นับเป็นการสนับสนุนการปลูก การให้เงินเก๊ียวท่ีนอกเหนือเป็นค่าใช้จ่ายหรือสนบัสนุนการปลูกออ้ย 
จะตอ้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นชอบ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุ้นอนุมติั 
โดยข้ึนอยูก่บัขนาดของรายการ โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบั 
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2. การสอบทานรายการท่ีเกิดข้ึน 
 ใหผู้ต้รวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบรายการโดย 

2.1 ตรวจสอบความครบถว้นของรายการโดยใหน้ ารายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เปรียบเทียบ
กบับญัชีเงินเก๊ียวรายบุคคล 

2.2 น ารายช่ือท่ีตรวจพบ ไปตรวจสอบว่า การเบิกเงินเก๊ียวมีลกัษณะรายการ เอกสารประกอบ 
ราคา เง่ือนไข และขั้นตอนการอนุมติัตามนโยบายของบริษทัหรือไม่ 

2.3 จดัท าสรุปผลการตรวจสอบน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 ส าหรับการท ารายการวา่จา้งขนส่งน ้ าตาลกบับริษทั บี.อาร์.เอส.เทรนเทอร์มินลั โลจิสติกส์ จ  ากดั 
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ก าหนดใหมี้การด าเนินการดงัน้ี 

 ตอ้งมีการจดัใหมี้การเสนอราคาจากผูใ้หบ้ริการไม่นอ้ยกวา่ 4 ราย 

 ต้องมีการก าหนดขอบเขตของการให้บริการท่ีชัดเจน เช่น สถานท่ีต้นทางปลายทาง  
ปีการผลิต หรือบริการเสริมอ่ืน เป็นตน้ 

 จดัใหมี้การท าสัญญาท่ีระบุราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีชดัเจน 

 ใหส้รุปเหตุผลในการเลือกผูใ้หบ้ริการแต่ละราย เปรียบเทียบกบัผูท่ี้ไม่ไดรั้บเลือกเพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

 บริษทัและบริษทัย่อยไม่สามารถว่าจา้ง  BRS ให้ขนส่งน ้ าตาลได้เกินกว่าร้อยละ 30 ของ
ปริมาณน ้ าตาลท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยส่งออก อยา่งไรก็ตาม ส าหรับปี 2558 บริษทัไดว้า่จา้ง 
BRS ขนส่งเป็นไม่เกินร้อยละ 40 เน่ืองจากมีอตัราค่าบริการบรรทุกถูกกวา่ผูรั้บจา้งทัว่ไป 

 กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสม 
ด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าขายปกติในตลาด 
ซ่ึ งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคา ท่ี เ กิด ข้ึนกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุ ติธรรม  
มีความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการธุรกรรมอ่ืน ๆ ระหวา่งบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตอ้งไดรั้บอนุมติั 
จากคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ในกรณีท่ี
กรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษทัจะจดัให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 
ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าว เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 
หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

 ทั้ ง น้ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หรือของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์
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และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน นอกจากน้ีบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูล 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามสาระสนเทศต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
 บริษัทหรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไป 
ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ การรับซ้ือออ้ย การให้เงินสนนัสนุนการปลูกออ้ย เป็นตน้ โดยมี
การก าหนดนโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม ในลกัษณะ
ท่ีวิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงประโยชน์
ของบริษทัเป็นส าคญั รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นในการท ารายการดงักล่าว 

 การค ้ าประกันตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแยง้จะคงมีอยู่ต่อไป เน่ืองจากความจ าเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ซ้ือ
วตัถุดิบและใหเ้งินสนบัสนุนการปลูกออ้ยกบัเกษตกร และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ ซ่ึงเป็นเง่ือนไข
ปกติของธนาคารพาณิชย์ในการให้สินเ ช่ือธุรกิจ โดยท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยจะไม่มีค่ าใช้ จ่าย 
จากการรับการค ้าประกนัดงักล่าว  

 การกู้ยืมเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ จะเกิดข้ึนตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ  
ซ่ึงบริษทัจะให้มีการจดัท าสัญญากูย้ืมเงิน และก าหนดเง่ือนไขท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทั
เป็นส าคัญ นอกจากน้ีบริษัทหรือบริษทัย่อยไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืมและหรือการค ้ าประกันหน้ีใด ๆ 
นอกเหนือจากเงินสนบัสนุนการปลูกออ้ย ใหก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ทั้งน้ีรายการระหว่างกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น 
คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
และข้อบังคับ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงการปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูล การท ารายการเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

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

 บริษทัย่อยของบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ 
ก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม  
บริษัทย่อยอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดข้างต้นได้ โดยข้ึนอยู่กับ 
ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงาน 
ของบริษทั และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการบริหารกิจการ 

 
6. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 เพื่อให้บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) สามารถก ากบัดูแล และบริหารจดัการ
กิจการของบริษทัหลกั รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทัหลกัมีการปฏิบติัตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ  
ท่ีก าหนดไวไ้ด้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั ทั้งน้ี เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัหลกัดังกล่าว และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั 
ในภาพรวม บริษทัจึงมีกลไกการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัหลกั ดงัต่อไปน้ี  

1. บริษัทจะแต่งตั้ งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท หรือผู ้บริหารในบริษัทย่อย  
และ/หรือบริษทัร่วมอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
โดยให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีบริษทัเสนอช่ือ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณา
ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การบริหารจดัการทัว่ไป และการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมได ้
ตามแต่ท่ีกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมจะเห็นสมควร 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารตามนั้น ตอ้งมีคุณสมบติั 
บทบาท หน้า ท่ี  และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะ
ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

2. ในกรณีดงัต่อไปน้ี ตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่  
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ก่อนท่ีจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยนั้น ๆ หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น ๆ 
(แลว้แต่กรณี) 
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(1) กรณีท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ หรือท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ก่อนท่ีบริษทัยอ่ยนั้น ๆ จะเขา้ท ารายการ 

 (ก) การจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษทัยอ่ย  
  (ข) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

 (ค) การอนุมติังบประมาณประจ าปีของบริษทัยอ่ย  

รายการตั้งแต่ขอ้ (ง) ถึงขอ้ (ฏ) น้ีเป็นรายการท่ีถือวา่มีสาระส าคญั และหากบริษทัยอ่ยเขา้ท า
รายการจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 
ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบั
ขนาดของบริษทัใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ท่ีตอ้งได้รับการพิจารณา
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ดว้ย ซ่ึงรายการดงัต่อไปน้ีคือ 

(ง) กรณีท่ีบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย  

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผูท่ี้ 
ก่อความเสียหายแก่บริษทัยอ่ย 

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 (ช) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัยอ่ย 

(ซ)  การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมด 
หรือบางส่วนท่ีส าคญั  

 การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัยอ่ย หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 
(ฌ) การให้เช่าหรือการให้เช่าซ้ือกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้ งหมด 

หรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 
(ญ) การกูย้มืเงิน การใหกู้ย้มืเงิน การให้สินเช่ือ การค ้าประกนั การท านิติกรรมผกูพนั

บริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มข้ึน หรือการให้ความช่วยเหลือ 
ดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 

(ฎ)   การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  
(ฏ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัย่อย และเป็นรายการท่ีจะมี

ผลกระทบต่อบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  
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(2) เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ ก่อนบริษทัยอ่ยเขา้ท า
รายการ ทั้งน้ี ใหน้ าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม ซ่ึงตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ท า
รายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัใหญ่ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแลว้ อยูใ่นเกณฑ์
ท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ดว้ย 

(ก) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกับ 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัหลกั  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนและการจดัสรรหุ้นของบริษทัหลกั รวมทั้ง
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัหลกั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู ้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ 
บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ 
บริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ 
บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกั 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
บริษทัหลกั 

(ค) การด าเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลใหส้ัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของ
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) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ยในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหลกั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง 
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ 
ในการเสนอช่ือหรือแต่งตั้ งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท หรือผู ้บริหารใน 
บริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใหญ่ในบริษทัหลกั การออกเสียง
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ลงคะแนนของกรรมการบริษทัท่ีเสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดยบริษทัใหญ่ในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัหลกั การออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ใน
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกั และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษทัหลกั  

 เป็นตน้ 

3.  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการด า เนินงานการท ารายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัของตนเอง ตลอดจน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
และ/หรือรายการท่ีมีนยัส าคญัให้แก่บริษทัใหญ่ทราบโดยครบถว้น ถูกตอ้ง และภายใน
ก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทใหญ่ก าหนด อน่ึง ให้คณะกรรมการบริษัทของ 
บริษทัยอ่ยพิจารณาการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ท่ีมีนยัส าคญัของบริษทัของตนเอง โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(ข)  เ ปิด เผยและน า ส่งข้อมูล ส่วนได้เ สียของตนและบุคคลท่ี มีความเ ก่ียวข้อง ต่อ 
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัของตนเอง ให้ทราบถึงความสัมพนัธ์และการท าธุรกรรม
กับบริษัทของตนเองหรือบริษัทใหญ่ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้ เ กิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์  และหลีก เ ล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้ เ กิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์กับบริษทัของตนเองหรือบริษทัใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษทัของ
บริษทัย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบ ภายใน
ก าหนดเวลาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมติั
ใด ๆ ซ่ึงการพิจารณานั้นจะค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทัย่อยและบริษทัใหญ่ 
เป็นส าคญั  

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัของบริษทัย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย
หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มนั้นดว้ย 

อน่ึง การกระท าดังต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู ้บริหาร  
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อย ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจาก 
ท่ีพึงได้ตามปกติ หรือเ ป็นเหตุให้บ ริษัท ย่อยหรือบริษัทใหญ่ ได้ รับความเสียหาย  
ใหส้ันนิษฐานวา่เป็นการกระท าท่ีขดัหรือแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัยอ่ย กบักรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการท ารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนั 
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(ข) การใชข้อ้มูลของบริษทัของตนเอง หรือบริษทัใหญ่ท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ี
เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

(ค) การใช้ทรัพยสิ์น หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัของตนเองหรือบริษทัใหญ่ 
ในลักษณะเดียวกันกับท่ีบริษัทใหญ่กระท า และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ ์ 
หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(ง)   รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามท่ี
ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบการ 
ราย อ่ืน ๆ  ต่อบริษัทใหญ่ ผ่านรายงานผลการด า เ นินงานประจ า เ ดือน  
และเขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณี
ท่ีบริษทัใหญ่ร้องขอ 

(จ)  เขา้ช้ีแจงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานให้แก่
บริษทัใหญ่เม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

(ฉ)  เขา้ช้ีแจงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัใหญ่ ในกรณีท่ี
บริษทัใหญ่ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ 

(ช) ดูแลรับผิดชอบให้บริษทัของตนเองมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหาร 
ความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริตอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุม
เพียงพอท่ีท าให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทหลักจะเป็นไป 
ตามนโยบายของบริษทัใหญ่ ข้อบงัคบัในหมวดน้ี กฎหมายและประกาศเร่ือง 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศข้อบังคับ 
และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง รวมทั้งการจดัให้มีระบบงานท่ีชดัเจน เพื่อแสดงได้
ว่าบริษทัหลกัมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล การท ารายการท่ีมีนยัส าคญั
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้
กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่สามารถไดรั้บขอ้มูลของบริษทัหลกั
ในการติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหว่าง
บริษัทกับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู ้บริหารของบริษัทย่อย  
และการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัของบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
ตอ้งจดัให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษทัหลัก โดยให ้
ผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให ้
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กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย 
มีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

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

5.  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัหลกั  
จะกระท าธุรกรรมกับบริษัทของตนเองได้ต่อเม่ือธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัตนเอง และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่  
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตนเอง และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 
(แลว้แต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการท่ีค านวณได ้ 

โดยน าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แล้วแต่กรณี) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 
ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึง
กระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวข้องของบริษทัหลัก (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการคา้ท่ีได้รับอนุมติั 
จาก ท่ีประ ชุมคณะกรรมการบริษัทของบ ริษัทใหญ่  ห รือ เ ป็นไปตามหลักการ ท่ี 
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ อนุมติัไวแ้ลว้ 
 

7.  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย 

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

1. บริหารกิจการบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยในการด าเนินกิจการ
ของบริษทัย่อย คณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 
ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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2. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ย และก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการ 

ใหเ้ป็นไปตามวิสัยทศัน์ 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 งกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึง เ ป็นประธานกรรมการบริษัท  และแต่งตั้ ง 
กรรมการบริษทัตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั  

6. ก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัยอ่ย  

7. พิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง  

8. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้ งเป็น 
กรรมการบริษทั  

9. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและอนุมติั 

10. ประเมินผลงานของกรรมการผู ้จ ัดการ และผู ้บริหารระดับสูง พิจารณาและก าหนด
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด  

11. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจให้กรรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  
มี อ าน าจด า เ นินก ารใด  ๆ  ท่ี อยู่ ภ า ย ในขอบอ านาจของกรรมการบ ริษัท  ตาม ท่ี 
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

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

13. เ ปิ ด เ ผย และน า ส่ งข้อมู ล ส่ วนได้ เ สี ย ขอ งตนและ บุคคล ท่ี มี คว าม เ ก่ี ย วข้อ ง ต่ อ 
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยให้ทราบถึงความสัมพนัธ์และการท าธุรกรรมกบับริษทั
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หรือบริษทัใหญ่ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 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 

ทั้ ง น้ี  ในการด า เ นินการเ ร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษัท  หรือผู ้รับมอบอ านาจจาก 
คณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั 
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั  
ไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป 
ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัของบริษทัแม่ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษัทแม่ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

 
8.  นโยบายการพฒันาบุคลากร 

กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย์ มีแนวทางในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ได้รับการพฒันาความรู้ ทักษะ และศักยภาพ ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบัติงานทั้ งในปัจจุบันและในอนาคต 
เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่าสูงสุดในการด าเนินธุรกิจ  
ดังนั้ น แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเน่ืองระยะยาว กลุ่มบริษัทฯ  
ได้ด าเนินการพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ ด้วยการพฒันาความรู้ ทกัษะ  
และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นของบุคลากร โดยใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การสอนงาน 
(Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองคก์ร 
และรองรับการเติบโตของธุรกิจ  
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กลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาและเตรียมความพร้อมในดา้นการพฒันาบุคลากร ส าหรับกลุ่มท่ีเป็นก าลงั
ส าคัญของหน่วยงาน หรือ Key Person โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม  
มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการท างานด้วยความมุ่งมัน่ตั้งใจ 
รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีต่อการท างานและต่อองค์กรซ่ึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการได้ร่วมกบัหน่วยงาน 
ตน้สังกดัจดัท าแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้
พฒันาท่ีหลากหลาย เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึกอบรมภายใน 
และภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพฒันาบุคลากรอย่างแท้จริง โดยจดัให้มีการประเมินรายบุคคล  
ซ่ึงให้ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรือ ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระเมิน ตลอดจนด าเนินการติดตามผลกบัผูบ้งัคบับญัชา  
ปีละ 2 คร้ัง 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ เล็ ง เ ห็นความส าคัญต่อการสร้างและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
ท่ีจะมารองรับการขยายตวัทางธุรกิจ โดยได้ก าหนดแนวทางในการพฒันาพนักงานกลุ่มผูมี้ศกัยภาพสูง 
(High Potential Development) โดยคดัเลือกจากกลุ่มท่ีเป็นก าลงัส าคญัของหน่วยงาน หรือ Key Person  
และได้มีการก าหนดแผนการพฒันารายบุคคลท่ีเหมาะสม (Individual Development Plan : IDP)  
ส าหรับกลุ่มผูมี้ศกัยภาพสูง (High Potential Development) ซ่ึงพนักงานท่ีได้รับคดัเลือกจะมีโอกาส 
ในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเอง อาทิ การเรียนรู้งานจากฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร (Rotation) 
เป็นตน้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหพ้นกังานมีเวทีแสดงออกถึงศกัยภาพ โดยมอบหมายโครงการ
พิเศษท่ีทา้ทาย อาทิ โครงการดา้นการพฒันานวตักรรม เพื่อตอบสนองการด าเนินธุรกิจหรือการผลิตของ
กลุ่มบริษทัฯ  ส าหรับโครงการท่ีได้รับการคดัเลือก ทางกลุ่มบริษทัฯ จะให้การสนับสนุนเพื่อให้ส่ิงผลิต 
หรือนวตักรรมของพนกังานนั้นสามารถน ามาใชง้าน และเกิดประโยชน์ต่อองคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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ส่วนที ่3 จรรยาบรรณธุรกจิ  

1. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

1.1 แนวทางการด าเนินธุรกจิ 

   กลุ่มบริษัทน ้ ำตำลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริษทัฯ”) ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล โดยคณะกรรมกำรบริษทัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณ
ธุรกิจ  และนโยบำย ต่อต้ำนคอร์ รัปชั่น  รวม ถึงกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ต่ำง  ๆ  ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  
เพื่อด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ยุติธรรม และค ำนึงถึงประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียเป็นส ำคัญ เพื่อสร้ำง 
ควำมย ัง่ยืนแก่ธุรกิจ และควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัน ้ ำตำล
บุรีรัมย์ จึงได้ก ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติทำงจริยธรรมแก่กรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร 
และพนักงำน อันจะน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรท่ีย ัง่ยืน มีธรรมำภิบำล และปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงแท้จริง  
ซ่ึงมีแนวปฏิบติั 7 ประกำร ดงัน้ี 

1. การค านึงถึงประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม  
ด ำเนินธุรกิจดว้ยกำรค ำนึงถึงประโยชน์และมุ่งปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย อำทิ ลูกคำ้ คู่คำ้
ผูถื้อหุ้น หรือเจ้ำของกิจกำร พนักงำน เจ้ำหน้ี รัฐบำล และสังคมโดยรวมอย่ำงยุติธรรม 
นอกจำกน้ี ตอ้งปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนัระหวำ่งผูถื้อหุ้นหรือเจำ้ของกิจกำรทุกรำย ทั้งรำยใหญ่
หรือรำยเล็ก หรือชนชำติใด เพรำะผูถื้อหุน้ทุกรำยลว้นมีควำมส ำคญัต่อกลุ่มบริษทัฯ ทั้งส้ิน 

2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
ควำมเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจำ้หน้ี และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เกิดจำกควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบริษทัฯ ท่ีสำมำรถตรวจสอบได ้รวมทั้งกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และทนักำลให้แก่ 
ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง โดยข้อมูล ท่ี เ ปิดเผยต้องมีควำมสม ่ ำ เสมอ ได้รับกำรจัดท ำและบันทึก 
ดว้ยหลกัเกณฑท่ี์ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นมำตรฐำนสำมำรถเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนได ้

3. การลดความเส่ียง 
แมว้่ำกลุ่มบริษทัฯ จะมีกำรก ำหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยำ่งชดัเจน และมีกำรวำงแผนกำรปฏิบติั
ตลอดจนก ำหนดกระบวนกำรควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบติังำนไวอ้ยำ่งรัดกุมแลว้ แต่ยงัคงตอ้ง
มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงตอ้งถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงของ
กำรด ำ เ นินธุรกิจ  และก ำหนดระดับควำมส ำคัญของควำมเ ส่ียง  มำตรกำรควบคุม  
และขั้นตอนกำรปฏิบติัอยำ่งเขม้งวด เพื่อลดอตัรำควำมเส่ียงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด 

4. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร และการพัฒนาผลผลิตและยกระดับมาตรฐาน 
สู่ความเป็นหน่ึงด้านการบริหารจัดการคุณภาพอ้อย และธุรกจิผลติผลพลอยได้  
มุ่งน ำกำรปฏิบัติอันเป็นเลิศ ซ่ึงใช้ได้ผลดีมำแล้วจำกหน่วยงำนอ่ืน ๆ มำประยุกต์ใช้ 
ให้เหมำะสมกบัสภำพของกลุ่มบริษทัฯ นอกจำกน้ียงัคงตอ้งส่งเสริมกำรปฏิบติัอนัเป็นเลิศ 
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แก่บุคลำกรทุกฝ่ำย โดยผลักดันทุกหน่วยงำนให้พยำยำมพฒันำตนเองตลอดเวลำ รวมทั้ ง 
กำรตั้งเป้ำหมำยในกำรพฒันำผลผลิตและยกระดบัมำตรฐำนสู่ควำมเป็นหน่ึงดำ้นกำรบริหำร
จดักำรคุณภำพออ้ย โดยกำรส่งเสริมกำรปลูกออ้ยและขยำยพื้นท่ีกำรเพำะปลูกอย่ำงต่อเน่ือง 
เพื่อเสริมควำมแข็งแกร่งและควำมมั่นคงให้แก่ชุมชนชำวไร่อ้อย อันจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภำพใหแ้ก่ผลผลิตออ้ยอยำ่งย ัง่ยืน ตลอดจนกำรคิดคน้และพฒันำต่อยอดอุตสำหกรรม 
ธุรกิจผลิตผลพลอยได ้และกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม  

5. การให้ผลตอบแทนทีย่ัง่ยนืแก่เจ้าของกจิการหรือผู้ถือหุ้น 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัถึงกำรสร้ำงมูลค่ำขององค์กรในระยะยำว ไม่ค  ำนึงแต่ผลงำนระยะสั้น 
รวมทั้งมีกำรพฒันำปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพสูงข้ึนอยำ่งไม่หยุดน่ิง  
อันหมำยถึงควำมเพียรพยำยำม ท่ีจะให้เจ้ำของกิจกำรหรือผู ้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน 
ท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอและย ัง่ยนื 

6. ความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
กลุ่มบริษัทฯ เ ช่ือว่ำกำรพัฒนำธุรกิจจ ำ เป็นต้องควบคู่กับกำรพัฒนำสังคม ในฐำนะ 
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมและประเทศชำติ ควรคืนก ำไรสู่สังคมผำ่นกิจกรรมสำธำรณกุศลต่ำง ๆ  
ตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม และสนับสนุน
กิจกรรมใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืต่อสังคมและประเทศชำติอยำ่งเป็นรูปธรรม 

   7. การต่อต้านคอร์รัปช่ัน  
กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องมุ่งปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแล 
กิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชั่น รวมถึงกฎหมำย กฎเกณฑ ์ 
และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนใหค้วำมส ำคญัในกำรสร้ำงระบบกำรท ำงำนในองคก์ร
ให้ เข้มแข็ง  กำรปลูกจิตส ำ นึก ท่ี ดี  รวมทั้ งสนับสนุนให้ บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม 
ในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น นอกจำกนั้น ต้องด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อ 
ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และกำรเปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียน กำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็น และจดัท ำมำตรกำรคุม้ครองบุคคลดงักล่ำว เพื่อก ำจดัคอร์รัปชัน่ให้ส้ินจำกองคก์ร 
และพฒันำใหอ้งคก์รเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื  

  ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยดงักล่ำว คณะกรรมกำรบริษทัจึงตอ้งมีหน้ำท่ีก ำกบัดูแล
ผูบ้ริหำร หรือฝ่ำยจดักำร และผูบ้ริหำรหรือฝ่ำยจดักำรตอ้งมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยต่ำง ๆ อีกชั้นหน่ึง 

 
1.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

 กลุ่มบริษัทน ้ ำตำลบุรีรัมย์ ให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่นใน 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยยึดหลกัธรรมำภิบำล จรรยำบรรณธุรกิจ และปฏิบติัตำม
ข้อก ำหนดกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ดังนั้ น กลุ่มบริษัทฯ จึงก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น และส่ือสำร 
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ประชำสัมพนัธ์ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมส ำคญัของนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่กบักรรมกำรบริษทั 
ผู ้บ ริหำรและพนักง ำนของก ลุ่มบ ริษัทฯ  เพื่ อ ให้ มี ส่ วน ร่วมในกำรป ฏิบัติต ำมแนวทำงกำรป ฏิบัติ 
ท่ีชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 นโยบำย ต่อต้ำนคอร์ รัปชั่นฉบับ น้ี ถือ เ ป็นส่วนเพิ่ ม เ ติมของคู่ มือกำรก ำกับ ดูแลกิจกำรท่ี ดี 
และจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัน ้ำตำลบุรีรัมย ์และไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

1. วตัถุประสงค์  

 เพื่อแสดงถึงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ของกลุ่มบริษทัฯ ในกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
      ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม  
 เพื่อเป็นกำรก ำหนดควำมรับผดิชอบ แนวปฏิบติั และหลกัเกณฑต่์ำง ๆ ใหก้รรมกำรบริษทั        

   ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ไดรั้บทรำบและถือปฏิบติัในกำรต่อตำ้นและป้องกนัคอร์รัปชัน่กบั
   ทุกกิจกรรมทำงธุรกิจอยำ่งเคร่งครัด  
 เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อลูกคำ้ คู่คำ้ หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

2 . ค านิยาม 

 คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมำยถึง กำรใชอ้  ำนำจท่ีไดม้ำโดยหนำ้ท่ีในกำรหำประโยชน์ส่วนตวั  
หรือกำรทุจริตโดยใช้หรืออำศยัต ำแหน่งหน้ำท่ี อ ำนำจและอิทธิพลท่ีตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่
ตนเองและหรือผูอ่ื้น หรือกำรเสนอ กำรให้ หรือสัญญำว่ำจะให้ผลประโยชน์ ทั้งในรูปของเงิน 
ส่ิงของ และส่ิงตอบแทนต่ำง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดกำรท ำผิดกฎหมำยหรือศีลธรรม 
อนัดี รวมถึงกำรน ำเงินหรือส่ิงของท่ีไดรั้บมอบหมำยใหใ้ชใ้นรำชกำร มำใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือเพื่อกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  

       (ท่ีมำขอ้มูล: องคก์รควำมโปร่งใสสำกล Transparency International – TI ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1993) 

  3. ขอบเขต 

 นโยบำยน้ีใชบ้งัคบักบัพนกังำนทุกคน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ         
   พนกังำนทุกคน ตอ้งปฏิบติัตำม รวมทั้งนโยบำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
   และจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดว้ย  

 กลุ่มบริษทัฯ คำดหวงัว่ำลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจ ท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ 
   กบักลุ่มบริษทัฯ จะร่วมถือปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ี 

  4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

 คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลให้มีระบบท่ี
   สนบัสนุนกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนกัและให้
   ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ท่ีและรับผดิชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี 
   ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจวำ่      
   กำรด ำเนินงำนมีควำมรัดกุม เหมำะสม และมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี     
   รับรอง โดยทัว่ไป อีกทั้งก ำกบัดูแลนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจวำ่
   กลุ่มบริษัทฯ  ได้ป ฏิบัติภำระหน้ำ ท่ีตำมกฎหมำยและ คู่ มือกำรก ำกับ ดูแลกิจกำรท่ี ดี 
               และจรรยำบรรณธุรกิจท่ีก ำหนดไว ้

 ประธำนกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ริหำร มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบ 
ในกำรก ำหนดให้มีระบบกำรส่งเสริม และกำรสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสำร
ไปยงัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมทั้ง ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำร 
ต่ำง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

 ส ำนกัตรวจสอบภำยใน มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบติังำนวำ่
เป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง ตรงตำมนโยบำย ประกำศ แนวทำงปฏิบติั กฎระเบียบท่ีก ำหนดไว ้ เพื่อให้
มัน่ใจว่ำระบบควบคุมมีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดข้ึน 
และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัทรำบ 

 พนักงำนทุกคน มีหน้ำท่ีปฏิบติัตำมนโยบำย และแนวทำงปฏิบติัในกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่น 
อยำ่งเคร่งครัด โดยตอ้งลงนำมรับทรำบและถือปฏิบติัตำมนโยบำยน้ี และส่งให้ฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลและธุรกำรจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน เพื่อยืนยนัวำ่พนกังำนทุกคนรับทรำบ เขำ้ใจ และพร้อม
จะน ำนโยบำยน้ีไปปฏิบติั ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยน้ี จะตอ้งรำยงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ หรือผ่ำนช่องทำงส ำหรับกำรร้องเรียนของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี หน่วยงำนรับ 
ขอ้ร้องเรียนจะเก็บรักษำขอ้มูลท่ีรำยงำนเป็นควำมลบั และส่งต่อขอ้มูลถึงหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
ดว้ยควำมระมดัระวงั 

  5. ข้อก าหนดในการด าเนินการ 
 กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ให้ใช้แนวปฏิบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือ 

กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทน ้ ำตำลบุรีรัมย์ นโยบำย  
และแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทำงปฏิบติั
อ่ืนใดท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะก ำหนดข้ึนต่อไป  

 นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบริษทัฯ โดยก ำหนดให้ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบัส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจกบัพนกังำน เพื่อใชใ้น     
กิจกรรมทำง ธุร กิจ ท่ีอยู่ ในควำม รับผิดชอบ  และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติ ให้ เ ป็นไป 
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 ก ำหนดใหมี้กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดคอร์รัปชัน่ทัว่ทั้งองคก์รเป็นประจ ำทุกปี  
 เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรเร่ืองควำมเส่ียงกบักำรคอร์รัปชัน่ กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร  

และพนกังำนในกลุ่มบริษทัฯ ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปน้ี  
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1. ของขวญั ของก ำนลั กำรเล้ียงรับรองและค่ำใชจ่้ำย 
    กำรให ้มอบ หรือรับของก ำนลั กำรเล้ียงรับรอง ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในคู่มือกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัน ้ำตำลบุรีรัมย ์    
              2.  เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนบัสนุน 
    กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกตอ้ง 

ตำมกฎหมำย โดยตอ้งมัน่ใจว่ำเงินบริจำค หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กน ำไปใชเ้พื่อเป็น
ขอ้อำ้งในกำรติดสินบน โดยให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
และจรรยำบรรณธุรกิจ 

   3.   ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจและกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง  
    ห้ำมให้หรือรับสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิดกบัคู่คำ้ คู่สัญญำ หน่วยงำนภำครัฐ  

หรือหน่วยงำนท่ีด ำเนินธุรกิจกบักลุ่มบริษทัฯ ตอ้งด ำเนินกำรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
ซ่ือสัตย ์และถูกตอ้งตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทและบุคลากรในองค์กร  

2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง และการเคารพ 
 สิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน   

กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์(“กลุ่มบริษทัฯ”) ให้ควำมส ำคญัและก ำหนดให้กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร  
และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบับริษทั และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร และหน่วยงำน
ก ำกับดูแลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงระเบียบข้อบังคับกำรท ำงำน (“ระเบียบฯ”) อย่ำงเคร่งครัด และต้องหลีกเล่ียง 
กำรมีส่วนร่วมหรือให้กำรสนับสนุนกิจกรรมท่ีมิชอบด้วยกฎหมำย หรือขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยของสังคม  
หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน กำรใช้อ ำนำจหนำ้ท่ี พนกังำน หรือทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อวตัถุประสงคท่ี์
ผดิกฎหมำย เป็นเร่ืองตอ้งหำ้มโดยเด็ดขำด ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจ 
                        ของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

1.1 กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำน จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบงัคบับริษัท 
ระเบียบฯ และกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

1.2 กรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่หลีกเล่ียงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

1.3 กรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร และพนักงำน จะต้องให้ควำม ร่วมมือกับฝ่ำยกฎหมำย  
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร ส ำนักตรวจสอบภำยใน และส ำนกักรรมกำรท่ีกลุ่มบริษทัฯ 
ก ำหนด ข้ึน และรำยงำนข้อมูล เ ก่ี ยวกับกำร ฝ่ำ ฝืนกำรไม่ป ฏิบัติตำมกฎหมำย  
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ข้อบังคับบริษัท ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ตลอดจนกำรกระท ำผิดด้ำนทุจริต 
และคอร์รัปชัน่ต่อหน่วยงำนนั้น ๆ 

2. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ข้อบังคับบริษัท 
ระเบียบฯ ค ำสั่งของกลุ่มบริษทัฯ โดยอำ้งว่ำเป็นกำรกระท ำเพื่อเพิ่มผลก ำไรให้แก่กลุ่มบริษทัฯ  
หรือเหตุผลอ่ืนใด มิใช่เหตุผลท่ีจะพึงรับฟัง 

3. พนกังำนตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีของตนด้วยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต โดยค ำนึงถึงประโยชน์อนัชอบธรรม
ของกลุ่มบริษัทฯ แม้จะมีช่องว่ำงของกฎหมำย หรือช่องว่ำงของข้อบังคับบริษัท ระเบียบฯ  
และค ำสั่งของกลุ่มบริษทัฯ หรือกฎเกณฑต่์ำง ๆ ก็ตำม 

4. รักษำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซ่ึงอำจ 
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กลุ่มบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย 

5. กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงหลกัทรัพย์จดทะเบียนของกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำร รวมถึง 
คู่สมรสหรือผู ้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลของ 
บุคคลเหล่ำนั้ น ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ืองกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรได้มำหรือกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและพนักงำน 
พ.ศ. 2547 

6. พนกังำนตอ้งท ำควำมเขำ้ใจกฎหมำย ขอ้บงัคบับริษทั และระเบียบฯ ของกลุ่มบริษทัฯ ตลอดจน
กฎเกณฑ์ของหน่วยงำนก ำกับดูแลท่ีเ ก่ียวข้อง รวมทั้ งท ำควำมเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำ ท่ี 
และควำมรับผิดชอบของตนให้ ถ่ีถ้วน และต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่แน่ใจ 
ให้ขอค ำปรึกษำจำกฝ่ำยกฎหมำย หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ห้ำมปฏิบติัตำมควำมเขำ้ใจของ
ตนเองโดยไม่มีค  ำแนะน ำ 

7. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
7.1   กลุ่มบริษทัฯ ไม่สนบัสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประกำร รวมทั้งให้ควำมส ำคญั

และส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  
7.2 ปฏิบติัต่อทุกคนอยำ่งเท่ำเทียม ดว้ยควำมเคำรพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั โดยไม่แบ่งแยก 

เช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ ภำษำ อำยุ สีผิว กำรศึกษำ สถำนะทำงสังคม ลักษณะ  
ทำงกำยภำพ หรือเร่ืองอ่ืนใด   

7.3  พนกังำนทุกคนตอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีละเมิดหรือคุกคำมบุคคลอ่ืน ทั้งทำงวำจำหรือกำรกระท ำ

และพึงหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

7.4 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวงั  เพื่อป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน หำกพบเห็น 
กำรกระท ำท่ีละเมิด หรืออำจละเมิดสิทธิมนุษยชน ใหร้ำยงำนแก่ผูบ้งัคบับญัชำ 

7.5  กลุ่มบริษัทฯ จะรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน หำกมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผย 

สู่สำธำรณะ จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกพนักงำนผู ้นั้ น ก่อน เว ้นแต่กระท ำกำร 

ตำมขอ้บงัคบับริษทั หรือกฎหมำย 



67 

8. ดำ้นแรงงำน   
8.1 ปฏิบติัต่อพนกังำนตำมกฎหมำยแรงงำนและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียม  
8.2 ไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัด้ำนกำรจำ้งงำนอย่ำงเท่ำเทียม ทั้งกระบวนกำรสรรหำ กำรจ่ำย

ค่ ำตอบแทน สวัส ดิกำร  เวลำท ำ งำน ว ันหยุด  กำรมอบหมำยงำน กำรฝึกอบรม  
และกำรประเมินผลงำน เป็นตน้ 

8.3 ไม่ใชแ้รงงำนเด็ก แรงงำนต่ำงดำ้วท่ีผดิกฎหมำย หรือแรงงำนจำกกำรคำ้มนุษย ์ 
8.4 ห้ำมมิให้ลงโทษพนักงำนท่ีเป็นกำรทำรุณทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ อำทิ กำรคุกคำมข่มขู่  

กำรกกัขงัหน่วงเหน่ียว หรือกำรใชค้วำมรุนแรงอ่ืนใด 
8.5 มีกระบวนกำรสอบสวนควำมผิดพนกังำนอย่ำงถูกตอ้ง และเป็นขั้นตอนชดัเจนก่อนเลิกจำ้ง

พนกังำน เพื่อใหทุ้กคนไดรั้บควำมเป็นธรรมสูงสุด 

8.6 ในกำรวำ่จำ้งบริษทัผูรั้บเหมำมำด ำเนินกำรใด ๆ ให้แก่กลุ่มบริษทัฯ จะพิจำรณำคดัเลือกเฉพำะ
บริษทัท่ีสำมำรถปฏิบติัถูกตอ้งตำมกฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ท่ำนั้น 
และจะหลีกเล่ียงกำรว่ำจ้ำงบริษัทรับเหมำใด ๆ ท่ีมีประวติักระท ำผิดกฎหมำยแรงงำน 
กฎหมำยอ่ืน ๆ หรือเส่ียงต่อกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

 
2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 

2.2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนักงำนของกลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริษัทฯ”) มี
แนวทำงในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงสุจริต ไม่แสวงหำประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวข้อง จึงได้ก ำหนด
นโยบำยและแนวปฏิบติัดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ดงัน้ี 

1. เ ปิด เผยและน ำส่งข้อมูล ส่วนได้เ สียของตนและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
ให้ทรำบถึงควำมสัมพันธ์และกำรท ำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิด 
ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ทนัทีท่ีมีกำรท ำรำยกำร ทั้ งน้ี เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ กลุ่มบริษัทฯ  
มีกำรก ำกบัดูแลและตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวเป็นประจ ำ จึงไดก้ ำหนดให้เลขำนุกำรบริษทั มีหนำ้ท่ี
ส ำรวจรำยกำรท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจ ำทุกส้ินปี โดยกำรส ำรวจจะด ำเนินกำรทั้งกบักรรมกำร
บริษทั ผูบ้ริหำร และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวข้อง รวมถึงผูจ้ดักำรฝ่ำย และพนักงำนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
และน ำเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริษทั รับทรำบอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง  

2. หลีกเ ล่ียงกำรท ำรำยกำร เ ก่ียวโยงกับตนเอง  และ /หรือ ผู ้ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ท่ีอำจก่อให้ เ กิด 
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักลุ่มบริษทัฯ และไม่กระท ำกำรในลกัษณะใด ๆ อนัเป็นกำรขดั
ต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน และ /หรือ  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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3. กรรมกำรบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 

4. กำรกระท ำดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดรั้บประโยชน์ 
ทำงกำรเ งิน อ่ืนนอกเหนือจำก ท่ีพึ งได้ตำมปกติ  ห รือเ ป็น เหตุให้ ก ลุ่มบริษัทฯ  ได้ รับ 
ควำมเสียหำย ให้สันนิษฐำนว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ  
อยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี  

(ก) กำรท ำ ธุ รกรรมระหว่ำ งก ลุ่มบริษัทฯ  กับกรรมกำรบริษัท  ผู ้บ ริหำร  ห รือผู ้ ท่ี 
เก่ียวขอ้ง โดยมิไดเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) กำรใชข้อ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้มำ เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 

(ค) กำรใช้ทรัพย์สิน หรือโอกำสทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์ หรือหลัก
ปฏิบติัทัว่ไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

5. กรณีท่ีเป็นรำยกำรธุรกรรมปกติ เช่น รำยกำรซ้ือขำยสินคำ้ วตัถุดิบ ใหบ้ริกำร หรือใหเ้งิน 
สนับสนุนกำรปลูกออ้ย (เงินเก๊ียว) เป็นตน้ กลุ่มบริษทัฯ สำมำรถท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีอำจมี 
ควำมขดัแยง้ได้ หำกธุรกรรมดังกล่ำวนั้น มีข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีมีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป 
ในลักษณะท่ีวิญญูชนพึงกระท ำกับคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรอง
ทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส ำคัญ ซ่ึงต้องจัดท ำสรุปรำยกำรดังกล่ำวให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ และให้ควำมเห็นทุกไตรมำสท่ีมี 
กำรท ำรำยกำรดงักล่ำว 

6. กรณีรำยกำรธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกรรมปกติ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร 
ตรวจสอบเป็นผู ้พิ จำรณำและให้ควำมเห็นเ ก่ียวกับควำมจ ำ เ ป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำร  
และควำมเหมำะสมดำ้นรำคำของรำยกำรนั้น โดยพิจำรณำเง่ือนไขต่ำง ๆ ว่ำเป็นไปตำมลกัษณะ
กำรคำ้ขำยปกติในตลำด ซ่ึงสำมำรถเปรียบเทียบไดก้บัรำคำท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภำยนอก และเป็นไป
ตำมรำคำยุติธรรม มีควำมสมเหตุสมผล ทั้งน้ี กำรเขำ้ท ำรำยกำรธุรกรรมอ่ืน ๆ ระหว่ำงกลุ่มบริษทัฯ 
กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยเม่ือผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 
ซ่ึงข้ึนอยู่กับขนำดของรำยกำร โดยน ำหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ตำมประกำศท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมำใช้
บงัคับ โดยกรรมกำรบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและไม่ลงมติในวำระนั้น ๆ  
ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรดงักล่ำว กลุ่มบริษทัฯ  
จะจดัใหผู้เ้ช่ียวชำญอิสระเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรดงักล่ำว เพื่อใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ
ของคณะกรรมกำรบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี  



69 

7. ก ำกับดูแลและรับผิดชอบให้กลุ่มบริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเส่ียง  
และระบบป้องกนักำรทุจริต และคอร์รัปชัน่อยำ่งเหมำะสม มีประสิทธิภำพและรัดกุมเพียงพอท่ีท ำ
ให้มัน่ใจได้ว่ำ กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ จะเป็นไปตำมนโยบำย ขอ้บงัคบับริษทั 
กฎหมำยและประกำศเร่ืองกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับ 
และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยำ่งแทจ้ริง  

8. คณะกรรมกำรบริษทัจะต้องก ำกับดูแลให้กลุ่มบริษทัฯ ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัในสำระสนเทศต่ำง ๆ 
ตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

9. จดัให้มีระบบงำนท่ีชัดเจน เพื่อแสดงว่ำบริษทัย่อย มีระบบเพียงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำ
รำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดได้อย่ำงต่อเน่ืองและน่ำเช่ือถือ และมีช่องทำงให้
กรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรของบริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) (“BRR”) สำมำรถไดรั้บ
ขอ้มูลของบริษทัย่อย เพื่อติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน กำรท ำรำยกำรระหวำ่ง
บริษทัย่อยกบักรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำร และกำรท ำรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัของบริษทัย่อยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ี ต้องจัดให้มีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำว 
ในบริษทัย่อย โดยให้กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภำยใน ของ BRR 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำว 
ให้กรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบ และผูบ้ริหำรของ BRR รับทรำบ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ 
บริษทัยอ่ยมีกำรปฏิบติัตำมระบบงำนท่ีจดัท ำไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 

10. กำรค ้ ำประกนัตำมสัญญำกู้ยืมเงินท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงกลุ่มบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
จะคงมีอยู่ต่อไป เน่ืองจำกควำมจ ำเป็นในกำรขอวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน  เพื่อใช้ซ้ือ
วตัถุดิบและให้เงินสนับสนุนกำรปลูกออ้ยแก่เกษตกร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร  
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขปกติของธนำคำรพำณิชย์ในกำรให้สินเช่ือธุรกิจ โดยท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะไม่มี
ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรรับกำรค ้ำประกนัดงักล่ำว 

11. กำรกู้ยืมเงินจำกบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง จะเกิดข้ึนตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจ  
ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ จะให้มีกำรจดัท ำสัญญำกู้ยืมเงิน และก ำหนดเง่ือนไขท่ีชัดเจน โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส ำคญั นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบำยให้เงินกูย้ืม และ/หรือ
กำรค ้ำประกนัหน้ีใด ๆ นอกเหนือจำกเงินสนบัสนุนกำรปลูกออ้ยใหก้บับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 

12. รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตนั้น 
คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
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และขอ้บงัคบั ค ำสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงกำรปฏิบติั
ตำมกฎเกณฑเ์ก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ  

13. พึงหลีกเล่ียงกำรถือหุน้ กำรเป็นกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร หรือท่ีปรึกษำ ในกิจกำรท่ีประกอบธุรกิจ 
ลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ หรือกิจกำรท่ีเป็นคู่แข่งทำงกำรค้ำ ทั้ ง น้ี สำมำรถถือหุ้น  
เป็นกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร หรือท่ีปรึกษำในองค์กรอ่ืนได้ หำกกำรถือหุ้นหรือกำรด ำรง  
ต ำแหน่งนั้น ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยตรงในกลุ่มบริษทัฯ  

2.2.2 การใช้ข้อมูลภายใน  

กลุ่มบริษัทน ้ ำตำลบุรีรัมย์ (กลุ่มบริษัทฯ) มีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร 
และพนกังำนในกำรน ำขอ้มูลภำยในของกลุ่มบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอ่ืน ดงัน้ี 

 1. ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของกลุ่มบริษัทฯ น ำควำมลับ  
และ/หรือ ข้อมูลภำยในของกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง 
หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่วำ่จะไดรั้บผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม  

 2.  ห้ำมเปิดเผยข้อมูลภำยใน และจงใจหรือเจตนำบิดเบือนขอ้ควำมให้เป็นเท็จเก่ียวกบัขอ้มูลของ 
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีเจตนำหลอกลวงให้ผู ้อ่ืนส ำคัญผิด อำทิ กำรผลักดันรำคำหลักทรัพย ์ 
โดยพยำยำมท ำใหร้ำคำหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน เพื่อหวงัประโยชน์ท่ีจะขำยหลกัทรัพยไ์ดใ้นรำคำสูง  

 3.  ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบญัชี 
หรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ เก่ียวกบัหนำ้ท่ีท่ีตอ้งจดัท ำและส่งรำยงำน
กำรถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำ และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 และบท 
ก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมถึงฉบบัท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 4.  ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร รวมถึงผู ้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี 
หรือกำรเงินท่ีเป็นระดับผู ้จ ัดกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ รวมทั้ งผู ้ปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้อง  
หรือพนกังำนท่ีรู้ขอ้มูลภำยใน จะตอ้งระงบักำรซ้ือ และ/หรือ กำรขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั น ้ ำตำล
บุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) (“BRR”) ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี BRR จะมีกำรเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั 
ผลกำรด ำ เนินงำนและฐำนะกำรเ งิน  หรือข้อมูลข่ำวสำรท่ี เ ป็นสำระส ำคัญ ซ่ึงมีผลต่อ 
กำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์จนกวำ่ BRR จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลภำยในดงักล่ำวต่อสำธำรณชนแลว้ 

 5. ก ำหนดให้กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือ
กำรเ งิน ท่ี เ ป็นระดับผู ้จ ัดกำรฝ่ำย ข้ึนไปหรือเ ทียบเท่ำ  จัดท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถือ 
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และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำของ BRR ซ่ึงบุคคลดงักล่ำว 
รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำ และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึง 
นิติบุคคลซ่ึงบุคคลดงักล่ำวเป็นผูถื้อหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
นิติบุคคลดงักล่ำว โดยให้นบัรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสำมีภรรยำ 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลนั้น ถืออยู ่มำยงัเลขำนุกำรบริษทั โดยให้จดัท ำและน ำส่ง
ภำยใน 30 วนัท ำกำร ภำยหลังเข้ำรับต ำแหน่ง และรำยงำนทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำของ BRR ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพย์ ภำยใน 3 วนัท ำกำร นับแต่วนัท่ีมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับหลกัทรัพยน์ั้น 
ตำมท่ีพระรำชบญัญติัหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับท่ีมีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) ก ำหนด ทั้งน้ี ตอ้งแจง้ให้เลขำนุกำรบริษทั ทรำบอยำ่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนำ้ก่อนท ำกำรซ้ือ 
ขำย โอน หรือรับหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย  ์
และสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ให้แก่เลขำนุกำรบริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และรำยงำนใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
รับทรำบเป็นรำยไตรมำส  

 6.    ห้ำมเปิดเผยข้อมูลควำมลับทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แก่บุคคลอ่ืน แม้พ้นสภำพ 
   จำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนของกลุ่มบริษทัฯ แลว้  

 7.  ก ำหนดให้ผูบ้ริหำร ฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์ และเลขำนุกำรบริษทั เป็นตวัแทนของกลุ่มบริษทัฯ  
ในกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น นักวิเครำะห์หลกัทรัพย์ ผูจ้ดักำรกองทุน  
และสถำบนักำรเงิน ทั้งน้ี ขอ้มูลดังกล่ำวตอ้งเป็นเร่ืองท่ีได้รับมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แล้วแต่กรณี และเป็นข้อมูลท่ีสำมำรถเปิดเผยให้แก่
สำธำรณชนรับทรำบได ้โดยตอ้งเปิดเผยใหรั้บทรำบอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน ผูท่ี้ฝ่ำฝืนนโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในจะตอ้งถูกลงโทษทำงวนิยั 
และ/หรือ กฎหมำยแลว้แต่กรณี โดยกำรพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผดินั้น ๆ 

 
2.3 ความรับผดิชอบต่อข้อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทน า้ตาลบุรีรัมย์ และทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์หมำยถึง สังหำริมทรัพย ์อสังหำริมทรัพย ์เทคโนโลยี ควำมรู้ 
ทำงวชิำกำร ขอ้มูล สิทธิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมำยทำงกำรคำ้ ควำมลบัทำงกำรคำ้ หรือวธีิกำรประกอบ
ธุรกิจท่ีเป็นควำมลบัตลอดจนทรัพยำกรใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ หรือท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิอยู่ รวมถึงผลงำนท่ีเกิด
จำกกำรปฏิบติังำนตำมหน้ำท่ี เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดอ้นุญำตอย่ำงชัดเจนว่ำให้ถือเป็นผลงำนของผูคิ้ดคน้  
ผูป้ระดิษฐ ์ผูว้จิยั หรือบุคคลอ่ืนได ้ดงัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. พนกังำนมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรใชท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ อยำ่งประหยดั เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษทัฯ อยำ่งสูงสุด และดูแลมิให้เส่ือมเสีย สูญหำย รวมทั้งไม่น ำทรัพยสิ์น
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ใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอ่ืน หรือน ำไปเผยแพร่โดยไม่ได้
รับอนุญำต 

2. ขอ้มูลและเอกสำรทำงธุรกิจเป็นทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ หน่วยงำนแต่ละหน่วยงำน 
ตอ้งก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บเอกสำร ชั้นควำมลบัของเอกสำร รวมทั้งเก็บรักษำเอกสำรดงักล่ำว
ให้ถูกต้องครบถ้วน สำมำรถตรวจสอบได้ โดยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและไม่เปิดเผยให้กับผูใ้ด  
เวน้แต่ไดรั้บอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกกรรมกำรบริษทั 

3. พนกังำนตอ้งจดัท ำเอกสำรทำงธุรกิจ บญัชีและกำรเงิน และรำยงำนต่ำง ๆ ท่ีน ำส่งส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนท่ี เ ก่ียวข้อง และบุคคลอ่ืน ๆ ด้วยควำมรอบคอบและสุจริต และต้องบันทึก 
ตำมวธีิกำรทำงบญัชีของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนด 

4. ช่วยกนัดูแลมิใหท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ เส่ือมค่ำหรือสูญหำยโดยมิชอบ 

5. กำรใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5.1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและขอ้มูลต่ำง ๆ เป็นทรัพยสิ์นของ
กลุ่มบริษทัฯ ผูบ้ริหำรและพนกังำนไม่ควรใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั  

5.2. หำ้มเปล่ียนแปลง ท ำซ ้ ำ ลบทิ้ง หรือท ำลำยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญำต 

5.3. ห้ำมน ำซอฟตแ์วร์ท่ีผิดกฎหมำยมำใช้ และห้ำมคดัลอกซอฟต์แวร์ ลิขสิทธ์ิ โดยไม่ไดรั้บ
อนุญำตจำกบริษทัผูผ้ลิตซอฟแวร์นั้น ๆ 

5.4. หำ้มติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือจำกอปุกรณ์มำตรฐำนท่ีกลุ่มบริษทัฯ ติดตั้งให้ และห้ำม
ปรับแต่งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ ยกเวน้ไดรั้บอนุญำต 

5.5. ห้ำมเปิดเผยขอ้มูลทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ หรือคดัลอกขอ้มูลใส่ในส่ือบนัทึกขอ้มูล
ส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 

5.6. ห้ำมใช้อีเมล์ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งต่อข้อควำมท่ีกล่ำวร้ำย หรือท ำให้ผู ้อ่ืนเส่ือมเสีย  
รวมทั้ง ขอ้ควำมหยำบคำย ลำมก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้ำงควำมร ำคำญใหก้บัผูอ่ื้น 

5.7. ควรใช้อินเทอร์เน็ตแสวงหำข้อมูลและควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน  
และตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผิดกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรม 

5.8. ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและอุปกรณ์ ส่ือสำร ท่ีก ลุ่มบริษัทฯ จัดให ้ 
ดว้ยควำมรับผดิชอบและระมดัระวงั โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส ำคญั 

5.9. หำ้มเขำ้ระบบหรือเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญำต หรือล่วงรู้มำตรกำรป้องกนักำรเขำ้ถึง
ขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดมี้ไวส้ ำหรับตน  

5.10. กลุ่มบริษัทฯ หรือหน่วยงำนท่ีได้รับมอบหมำย  ขอสงวนสิทธ์ิตรวจสอบกำรใช้งำน
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัระบบสำรสนเทศของกลุ่มบริษทัฯ ตำมควำมเหมำะสม 
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6. กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง พนกังำนตอ้งไม่น ำทรัพยำกรของกลุ่มบริษทัฯ  

ไปสนบัสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง หรือนกักำรเมือง 

7. พนกังำนมีหนำ้ท่ีใหค้วำมร่วมมือและช่วยเหลือในกำรแสดงสิทธิ หรือขอรับควำมคุม้ครองสิทธิ
ของทรัพยสิ์นทำงปัญญำท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็นเจำ้ของ 

8. กำรน ำข้อมูลของบุคคลอ่ืนมำใช้อ้ำงอิงภำยในกลุ่มบริษทัฯ บุคคลผูน้ั้นสำมำรถขอตรวจสอบ 
กำรน ำใช้ข้อมูลได้ตำมสิทธิอันชอบธรรม ทั้ งน้ี เพื่อลดโอกำสกำรเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำของผูอ่ื้น 

9. พนกังำนมีหน้ำท่ีรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำเม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีละเมิด หรือกำรกระท ำท่ีอำจ
น ำไปสู่กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงกำรกระท ำท่ีอำจก่อให้เกิดข้อพิพำทเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำของกลุ่มบริษทัฯ  

10.  พนกังำนตอ้งให้ควำมเคำรพ และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่น ำทรัพยสิ์น
ทำงปัญญำ อำทิ  งำนวิจัย  หรือนวัตกรรมต่ำง  ๆ ของก ลุ่มบริษัทฯ ไปท ำซ ้ ำ  ดัดแปลง  
หรือกระท ำกำรใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น โดยไม่ได้รับอนุญำต 
จำกกลุ่มบริษทัฯ 

 

2.4 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และรายงานทางบัญชี
และการเงิน  

 กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์มุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงควำมมัน่คงให้แก่กิจกำรอย่ำงย ัง่ยืน โดยสอดคล้องกับ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้บรรลุผลส ำเร็จดงักล่ำว จึงก ำหนดให้มีระบบกำรควบคุม และตรวจสอบ
ภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลและกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบั
ท่ีเหมำะสม เพื่อสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
กำรบรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลท่ีดี มีกำรสอบทำนระบบงำน
อย่ำงสม ่ำเสมอ ภำยใตก้ำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยใน และกำรสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
และมีกำรจดัท ำรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงินท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และน่ำเช่ือถือ ทั้งงบกำรเงิน 
รำยไตรมำสและงบกำรเงินรำยปี โดยจดัท ำตำมมำตรฐำนบญัชี ท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะท ำใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนมีควำมเช่ือมัน่ต่อกลุ่มบริษทัฯ 
 

3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1     การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ตำมนโยบำยดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: “CSR”) ของกลุ่มบริษทั
น ้ ำตำลบุรีรัมย์ ซ่ึงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงให้ธุรกิจเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนควบคู่กับกำรพฒันำสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
เกษตรกรชำวไร่ออ้ยและชุมชนขำ้งเคียงให้ดีข้ึน กลุ่มบริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดแนวนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
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ท่ียึดหลกัแนวคิดตั้งแต่เร่ิมด ำเนินธุรกิจในปี 2507 คือ“กำรพฒันำธุรกิจควบคู่กบักำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม และสร้ำง 
ควำมเจริญใหก้บัชุมชนอยำ่งย ัง่ยนื” ภำยใตก้รอบปณิธำน ดงัน้ี 

    CECS รับผดิชอบ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ยัง่ยนื 
    C - Commitment “มุ่งมัน่รับผดิชอบ” 
    E – Environment “รักษำส่ิงแวดลอ้ม” 
    C - Community “สู่จุดหมำยพร้อมชุมชน” 
    S – Sustainable “อยูด่ว้ยกนัอยำ่งย ัง่ยนื” 

 พนัธกจิ 
 กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคู่กบัชุมชน 
และสังคมอย่ำงย ัง่ยืน โดยมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวตัถุดิบ และส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร 
ในกระบวนกำรปลูกออ้ย อนัจะน ำมำซ่ึงควำมมัน่คงดำ้นผลผลิตออ้ย และสร้ำงชีวิตท่ีดีแก่ชำวไร่ เพื่อน ำมำผลิต
น ้ ำตำลและพลงังำนทดแทนท่ีไดม้ำตรฐำน ทั้งดำ้นคุณภำพ ควำมปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นไป
ตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งกำรน ำผลพลอยไดม้ำจดักำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้
บรรลุนโยบำยดงักล่ำว กลุ่มบริษทัฯ จะด ำเนินกำร ดงัน้ี 

1. สร้ำงกระบวนกำรท ำควำมเขำ้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำทนั 
2. ร่วมสร้ำงและพฒันำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร 
3. สนบัสนุนส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงำมร่วมกบัชุมชน 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนดำ้นกำรศึกษำ 
5. พฒันำและส่งเสริมกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
6. จดักำรเผยแพร่ข่ำวสำรต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งต่อเน่ือง 
7. เฝ้ำระวงัและแกไ้ขปัญหำกำรละเมิดสิทธิและกำรใชแ้รงงำนเด็ก 

 
3.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

  กลุ่มบริษัทน ้ ำตำลบุ รี รัมย์ มีควำมมุ่ งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ี ดี  
ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นหรือเจำ้ของกิจกำรทุกรำย 
อย่ำงมั่นคงและย ัง่ยืน ทั้ งน้ี จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร  
และพนกังำน ถือปฏิบติัสืบไป  

1. ปฏิบัติหน้ำ ท่ีและประกอบธุร กิจด้วยควำม ซ่ือสัตย์สุ จ ริต  ตัด สินใจด ำ เ นินกำรใด  ๆ  
ดว้ยควำมสุจริตใจ และเป็นธรรม ต่อผูถื้อหุ้นทั้งรำยใหญ่ และรำยยอ่ย โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผูถื้อหุน้ทุกรำยเป็นส ำคญั 

2. ตัดสินใจด ำเนินกำรใด ๆ บนพื้นฐำนข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทั้ งทำงตรง 
และทำงอ้อม กระท ำด้วยควำมสุจริตใจ และไม่ด ำเนินกำรในลักษณะใด ๆ ท่ีอำจก่อให้เกิด 
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ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งด ำเนินกำรภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ 

3. บริหำรกิจกำรใหเ้จริญกำ้วหนำ้อยำ่งมัน่คงและย ัง่ยนื โดยยดึถือหลกักำรธรรมำภิบำล  
4. ท ำหนำ้ท่ีดว้ยควำมสำมำรถและควำมระมดัระวงัเยี่ยงผู ้ท่ีมีควำมรู้ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ

พึงกระท ำ 
5. จดักำรดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ สูญค่ำหรือสูญเสียไปโดยเปล่ำประโยชน์  

รวมทั้งสูญหำยโดยมิชอบ ตลอดจนด ำเนินกำรใหมี้ระบบควบคุมภำยใน และกำรจดักำรควำมเส่ียง
ท่ีมีประสิทธิภำพ 

6. แจง้และรำยงำนขอ้มูลข่ำวสำร สำรสนเทศ และผลกำรด ำเนินงำนตำมควำมเป็นจริงอยำ่งสม ่ำเสมอ 
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำ และทันต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้ งรำยงำนแนวโน้มทั้ งด้ำนบวก  
และดำ้นลบของกลุ่มบริษทัฯ บนพื้นฐำนของควำมสมเหตุสมผล และควำมน่ำเช่ือถือ และมีขอ้มูล
สนบัสนุนเพียงพอ โดยแจง้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรำยทรำบโดยเท่ำเทียมกนั 

7. ไม่เปิดเผยสำรสนเทศท่ีเป็นควำมลบัของกลุ่มบริษทัฯ ต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ โดยเฉพำะต่อคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ 
8. จดัหำขอ้มูลและค ำอธิบำยขอ้มูลท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของผูส้อบบญัชี 
9. ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศภำยในท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลักทรัพย ์ 

ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยผูล้งทุนทัว่ไป เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
10. อ ำนวยควำมสะดวก และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นซ่ึงมำติดต่อกับกลุ่มบริษทัฯ ด้วยควำมเสมอภำค  

โดยไม่ชกัชำ้ อยำ่งเตม็ใจ และเตม็ควำมสำมำรถ 
11. เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นทุกรำยมีส่วนร่วมในกำรดูแลบริหำรกิจกำร ตลอดจนให้ควำมเห็น 

และขอ้เสนอแนะต่อกำรด ำเนินกิจกำรอยำ่งเท่ำเทียม 
12. จัดให้มีช่องทำงท่ีหลำกหลำยและสะดวกส ำหรับผู ้ถือหุ้น ในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร  

และกำรเสนอควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อกำรบริหำรกิจกำร กำรน ำเสนอวำระกำรประชุม 
ผูถื้อหุน้ และกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั 

13. จดัให้มีช่องทำงส ำหรับกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำทุจริต กำรคอร์รัปชัน่ และขอ้ร้องเรียนต่ำง ๆ 
ส ำหรับผู ้ถือหุ้น และบุคคลทั้ งภำยในและภำยนอกองค์กร รวมทั้ งกระบวนกำรรับเร่ือง  
กำรตอบกลบัผูร้้องเรียน กำรคุม้ครองผูร้้องเรียน และแจง้ผลกำรสอบสวนและกำรด ำเนินกำรแก่ 
ผูร้้องเรียนอยำ่งมีระบบและยติุธรรม 

 
3.3 นโยบายปฏิบัติต่อพนักงาน 
กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์ถือวำ่พนกังำนเป็นปัจจยัส ำคญัประกำรหน่ึงท่ีจะน ำองคก์รไปสู่ควำมส ำเร็จ 

จึงมุ่งมัน่ในกำรพฒันำ เสริมสร้ำงวฒันธรรม และบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม  
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้พนักงำนทุกคน โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ กำรไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ปฏิบัติต่อกัน 
อยำ่งสุภำพ และเคำรพในศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์รวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบักำรท ำงำน มีสวสัดิกำร
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ท่ี ดี ให้ กับพนัก ง ำน  และสนับส นุน ส่ ง เส ริมก ำรจัดหำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสมัย ใหม่ ม ำ ใ ช ้
ในกำรท ำงำน โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. กลุ่มบริษทัฯ มีมำตรกำรคุม้ครองพนกังำนท่ีให้ขอ้มูลแก่ทำงกำรกรณีมีกำรท ำผิดกฎหมำย หรือผิด 
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บควำมคุม้ครอง กลุ่มบริษทัฯ ไม่สำมำรถ 
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปล่ียนต ำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน  
สั่งพกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบติังำน เลิกจำ้ง (มำตรำ 89/2) อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจง้
เบำะแสเก่ียวกบักำรท ำผดิกฎหมำยหรือกำรผดิจรรยำบรรณ 

2. กลุ่มบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนโดยเสมอภำคกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก ำเนิด 
เช้ือชำติ เพศ อำย ุสีผวิ ศำสนำ และกำรศึกษำ 

3. กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัวำ่พนกังำนเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงผลิตภณัฑ์คุณภำพแก่กลุ่มบริษทัฯ 
จึงให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำง เป็นธรรม โดยยึดหลักควำมเท่ำ เทียม 
และเสมอภำค ทั้งในเร่ืองกำรจำ้งงำน ผลตอบแทน กำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย และกำรพฒันำศกัยภำพ
ควบคู่กับกำรพฒันำคุณธรรม เพื่อให้พนักงำนเป็นผูมี้ควำมสำมำรถและเป็นคนดีของสังคม  
กลุ่มบริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดหลกักำรปฏิบติัต่อพนกังำนดงัน้ี 

3.1. ปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำน และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 

3.2. ปฏิบติัต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรี 
ของควำมเป็นมนุษย ์ตำมหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล 

3.3. คณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ริหำร สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนแสดง
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ี โดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมำะสม และสร้ำงแรงกระตุน้ในกำร
ท ำงำน ทั้งในรูปเงินเดือน โบนสั และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมตำมระเบียบของกลุ่มบริษทัฯ 
อีกทั้งใหโ้อกำสบุคลำกรไดมี้โอกำสศึกษำเพิ่มเติมและกำรอบรมพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

3.4. จดัเง่ือนไขกำรจำ้งงำนท่ีเป็นธรรมส ำหรับพนักงำนและให้พนักงำนได้รับค่ำตอบแทน 
ท่ีเหมำะสมตำมศกัยภำพ 

3.5. กำรแต่งตั้ งและโยกยำ้ย รวมถึงกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนักงำน ต้องกระท ำ 
ด้วยควำม เสมอภำค  สุจ ริต  และตั้ งอยู่บนพื้ นฐำนของควำม รู้  ควำมสำมำรถ  
และควำมเหมำะสม รวมทั้งกำรกระท ำหรือกำรกระท ำหรือกำรปฏิบติัของพนกังำนนั้น ๆ 

3.6. ดูแลรักษำสภำพแวดล้อม และจดัระบบกำรท ำงำนให้พนักงำนมีควำมปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพยสิ์น รวมถึงมีสุขอนำมยัท่ีดี 

3.7. ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำพนกังำนเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภำพ โดยเปิดโอกำส 
ใหพ้นกังำนมีกำรเรียนรู้อยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 

3.8. กลุ่มบริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำน 
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3.9. ให้ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนและสถำนภำพของกลุ่มบริษทัฯ ให้พนักงำน
รับทรำบ อยำ่งสม ่ำเสมอ 

3.10. สร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีใหพ้นกังำนรู้จกักำรเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสังคม 

3.11. จดัให้มีช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม หรือแจง้ 
เบำะแสเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอำจเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย และมีกระบวนกำรแกไ้ข รวมถึง 
มำตรกำรคุม้ครองพนกังำนผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

3.12. กลุ่มบริษทัฯ และตวัแทนองค์กรต้องสนับสนุนกำรใช้สิทธิทำงกำรเมืองของพนักงำน  
ดว้ยควำมเป็นกลำง 

3.13. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรเสนอแนะและแนวทำงในกำรปฏิบติังำน  
และ/หรือขอ้ตกลงต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย และสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดี 
ในกำรท ำงำนร่วมกนั ภำยใตว้ฒันธรรมองคก์รท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีควำมสำมคัคีภำยใน 
องคก์ร 

3.14. ส่งเสริมให้พนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
และสังคมเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมผูกพันต่อองค์กร ตำมควำมเหมำะสม 
และดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชำ 

3.15. กำรเปิดโอกำสรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงตั้ งอยู่บนพื้นฐำนวิชำชีพของ
พนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทียมและเสมอภำค 

3.16. มีช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทำงผิดระเบียบและกฎหมำยได ้โดยมี
มำตรกำรป้องกนัพนกังำนผูท่ี้แจง้ 

 

3.4 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 
1. ปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติั

ได้ตอ้งรีบเจรจำกับลูกค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิด 

ควำมเสียหำย 

2. สนองควำมพึงพอใจ และควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ

ดีเลิศและไดม้ำตรฐำนมีควำมปลอดภยัในรำคำท่ีเหมำะสม เพื่อให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

รวมทั้งยกระดบัมำตรฐำนใหสู้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

3. ให้ควำมคุ้มครองด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกค้ำหรือผูบ้ริโภค รวมถึงให้กำรดูแล 

กลุ่มผูท่ี้ตอ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพิเศษ โดยกำรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและปลอดภยั 
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4. สนับสนุนกำรบริโภคอย่ำงย ัง่ยืน ด้วยกำรผลิตผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรท่ีเป็นประโยชน์  

และลดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  เช่น กำรใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชำติ ยอ่ยสลำยง่ำย 

เป็นตน้ 

5. ด ำเนินกำรดำ้นกำรตลำดท่ีเป็นธรรม เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรอยำ่งครบถว้น 

ถูกตอ้ง ทนัเหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมถึงกำรปฏิบติัทำงสัญญำท่ีเป็นธรรมแก่ลูกคำ้ 

เช่น ไม่เขำ้ร่วมในกำรกระท ำใด ๆ ท่ีเป็นกำรหลอกลวง ท ำให้เขำ้ใจผิด หรือไม่เป็นธรรม รวมถึง

ปกปิดขอ้มูลท่ีจ ำเป็น 

6. ตั้ งมั่นในควำมซ่ือสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรมต่อลูกค้ำ รวมถึงไม่เรียก ไม่ รับ หรือไม่ให้

ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีทุจริตกบัลูกคำ้ 

7. จดัระบบกำรป้องกนัก่อนกำรเกิดขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้หรือผูบ้ริโภค รวมถึงกำรก ำหนดระบบ 

กำรส่ือสำร เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ท่ีลูกคำ้ร้องเรียนควำมไม่พอใจ และด ำเนินกำร

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ แกไ้ขปัญหำอยำ่งดีท่ีสุดตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อให้ลูกคำ้ไดรั้บ

กำรตอบสนองอยำ่งรวดเร็วท่ีสุด พร้อมทั้งช้ีแจงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคำ้ 

8. กระบวนกำรเรียกคืนสินคำ้หำกพบควำมผดิปกติเก่ียวกบัคุณภำพสินคำ้ 

9. ให้ควำมส ำคัญในกำรปกป้องและรักษำข้อมูลควำมลับและควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำ 

หรือผูบ้ริโภคอยำ่งจริงจงัและสม ่ำเสมอ และไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำวมำใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

10. แสวงหำลู่ทำงอยำ่งไม่หยุดย ั้งท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง เช่น กำรพฒันำคุณภำพ
สินคำ้ใหดี้ข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
 

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

1. ปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ี  
 เป็นธรรมต่อทั้ งสองฝ่ำย หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์       
 รวมทั้งปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้อยำ่งเคร่งครัด กรณีไม่สำมำรถ
 ปฏิบติัได้ ต้องรีบเจรจำกับคู่ค้ำล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข และป้องกัน    
 ไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 

2.   ด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใสในกำรท ำธุรกิจกบัคู่คำ้ โดยใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และพิจำรณำคดัเลือก   
 คู่คำ้ตั้งอยูบ่นพื้นฐำนควำมเสมอภำคและเป็นธรรม 

3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คำ้ รวมทั้งวำงตวัเป็นกลำง 
 ไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คำ้ จนท ำใหมี้อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ 
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3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทน 
 ท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย รวมทั้งปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อเจำ้หน้ี 
 อย่ำงเคร่งครัด กรณีไม่สำมำรถปฏิบติัได้ตอ้งรีบเจรจำกบัเจำ้หน้ีล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำ 
หำแนวทำงแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 

2.  ด ำเนินธุรกิจเพื่อใหเ้จำ้หน้ีมัน่ใจในฐำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีท่ีดี 

3. รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ถูกตอ้ง และสม ่ำเสมอ 
 

3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
  กลุ่มบริษทัฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โปร่งใส ประพฤติปฏิบติัภำยใต้กรอบกติกำของ 
กำรแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม  
โดยจะรวบรวมและคน้หำขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งจำกแหล่งขอ้มูลท่ีมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในระบบ
อินเทอร์เนต หรือกำรสอบถำมท่ีไม่ละเมิดกฎหมำย และไม่พยำยำมท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยปรำศจำกควำมจริงและไม่เป็นธรรม 
 

3.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษทัฯ มีควำมห่วงใย และตระหนกัถึงควำมปลอดภยัของคุณภำพชีวิตของพนกังำนท่ีอำจไดรั้บ

ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม จึงเห็นควรใหมี้กำรด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดดงัน้ี 
1. มุ่งมัน่มีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบต่อพนกังำนและสังคม เร่ืองควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั  

อยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
2. ปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยั ให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงำนทุกระดับ 

อยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
3. ด ำเนินกำรป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมกำรด ำเนินกำรใหอ้ยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน 
4. จดัหำหลกัเกณฑ์กำรท ำงำนท่ีปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังำน รวมถึงควำมเพียงพอ

และคุณภำพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และกำรดูแลบ ำรุงรักษำอยำ่งเหมำะสม 
5. ก ำหนดใหป้ฏิบติัตำมกฎแห่งควำมปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลตำมท่ี

กลุ่มบริษทัฯ ก ำหนด 
6. ใหค้วำมรู้และฝึกอบรมพนกังำน รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนกัใหแ้ก่พนกังำนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
7. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมใส่ใจและค ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้ม  
8. สนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมเพื่อรักษำส่ิงแวดล้อม อำทิ กิจกรรม 

ดำ้นกำรลดกำรใช ้และน ำกลบัมำใชใ้หม่ 
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3.9 ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 
 กำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์เร่ิมตน้จำกภำยในองค์กร
และขยำยออกสู่ชุมชนใกลเ้คียงตลอดจนสังคมในระดบัประเทศ โดยมีกลยุทธ์หลกัในกำรด ำเนินงำน  4 ประกำร
ไดแ้ก่ 

1. สร้ำงส ำนึก จิตสำธำรณะในพนกังำน และกระตุน้ให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในโครงกำรจิตอำสำต่ำง ๆ
ของกลุ่มบริษทัฯ 

2. เนน้กำรท ำกิจกรรมหรือโครงกำร CSR กบัชุมชนในเชิงลึก 
3. ท ำโครงกำร CSR ร่วมกบัสถำบนัเอกชนหรือหน่วยงำนรำชกำร องค์กรท่ีไม่แสวงหำผลก ำไร 
และชุมชนรอบ ๆ บริเวณกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเป็นผูน้ ำทำงดำ้นควำมคิดทำงสังคม 

4. น ำผลพลอยได้ท่ีเหลือจำกกระบวนกำรผลิตน ้ ำตำลทรำย ไปท ำโครงกำรด้ำน CSR ให้เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อกลุ่มบริษทัฯ และสังคม 

  ในปี 2557-ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์มีเจตนำรมณ์ในกำรมีส่วนร่วมพฒันำสังคมให้ย ัง่ยืน 
เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ กำรยอมรับ และควำมไวว้ำงใจจำกชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัชุมชน 
และสังคม บนพื้นฐำนแนวคิดนโยบำยของกลุ่มบริษทัฯ ยึดหลกัแนวปฏิบติั “การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษา
ส่ิงแวดล้อม และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” มุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงให้ธุรกิจมีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน ควบคู่
กบักำรพฒันำสภำพชีวติควำมเป็นอยูข่องเกษตรกรชำวไร่ออ้ยและชุมชนขำ้งเคียงให้ดีข้ึน  จึงไดร่้วมจดัท ำโครงกำร
และกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกบัหน่วยงำนภำยนอกทั้งเอกชนและหน่วยงำนของรัฐท่ีเป็นผูน้ ำด้ำนควำมคิด ซ่ึงเป็น
โครงกำรและกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงำนเอกชน หน่วยงำนรัฐ รวมถึงกลุ่มบริษทัฯ เอง  
ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยไดรั้บควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นอยำ่งดี 
 

4. จรรยาบรรณพนักงาน 
4.1 การปฏิบัติต่อตนเอง 
4.1.1 ปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และรำยงำนตำมควำมเป็นจริง 
4.1.2 เคำรพและปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทัฯ อยำ่งเคร่งครัด 
4.1.3 ปฏิบัติงำนด้วยควำมระมดัระวงั ซ่ือสัตย์สุจริต และไม่ใช้ต  ำแหน่งหน้ำท่ีหำผลประโยชน์ 

ในทำงมิชอบ 
4.1.4 ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทก ำลังกำย และก ำลังควำมคิด 

ในกำรท ำงำน โดยถือประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส ำคญั 
4.1.5 ต้องปฏิบัติหน้ำ ท่ีด้วยควำมขย ันหมั่นเพียร รวมทั้ งแสวงหำแนวทำงในกำรพัฒนำ 

และปรับปรุงงำนใหมี้ประสิทธิภำพอยูเ่สมอ 
4.1.6 พึงรักษำเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคม 

 
 



81 

4.2  การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
4.2.1 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต และเท่ียงธรรมต่อลูกค้ำ รวมถึงไม่เรียก ไม่รับ  

หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีทุจริตกบัลูกคำ้ 
4.2.2 อ ำนวยควำมสะดวกและปฏิบัติ ต่อผู ้มำ ติดต่อด้วยควำมสุภำพเ รียบร้อย  เต็มใจ 

และเตม็ควำมสำมำรถ 
4.2.3 ยินดีรับฟังควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือค ำแนะน ำจำกบุคคลอ่ืน  และพร้อมท่ีจะช้ีแจง

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตำมสถำนะแห่งตน 
4.2.4 เห็นคุณค่ำของบุคคลอ่ืน ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยควำมเสมอภำค และใหเ้กียรติผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
4.2.5 มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์และพฒันำสังคมส่วนรวมให้เจริญกำ้วหนำ้ โดยไม่ก่อให้เกิด

ควำมเสียหำยต่องำนและภำพพจน์ขององคก์ร 
4.2.6 ใหค้วำมส ำคญัในกำรปกป้องและรักษำควำมลบัของลูกคำ้ คู่คำ้ และองคก์รอยำ่งเคร่งครัด 
4.2.7 ให้ควำมเอำใจใส่ท่ีจะรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมสะอำด ปลอดภัย  

และน่ำร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

4.3 การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 
4.3.1 ไม่ชกัจูงหรือช้ีน ำกำรตดัสินใจของเพื่อนร่วมงำนในสิทธิเร่ืองกำรเมือง 

4.3.2 มีน ้ำใจกบัเพื่อนร่วมงำน ช่วยเหลือกำรงำนอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
4.3.3 ใชสิ้ทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งสุภำพและเหมำะสม 
4.3.4 เสริมสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีมโดยให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  

เพื่อประโยชน์ต่องำนของกลุ่มบริษทัฯ โดยส่วนรวม 

4.3.5 ผูบ้งัคบับญัชำพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคำรพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำโดยเป็นแบบอยำ่งท่ีดี

ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

4.3.6 ปฏิบัติ ต่อผู ้บังคับบัญชำด้วยควำม เคำรพนับ ถือ  และปฏิบัติ ต่อ เพื่ อน ร่วมงำน 

ดว้ยควำมมีน ้ำใจ และเคำรพในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 

4.4 การปฏิบัติต่อองค์กร 
4.4.1 ท ำงำนดว้ยควำมรับผดิชอบอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ 
4.4.2 ใช้ท รัพย์สินและสวัส ดิกำรต่ำง  ๆ  ขององค์กร  ด้วยควำมประหยัดและ รู้ คุณค่ ำ  

ตำมระเบียบขอ้บงัคบักำรท ำงำนของกลุ่มบริษทัฯ 
4.4.3 เม่ือพบเห็นเหตุกำรณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชั่น หรือเหตุกำรณ์ท่ีอำจท ำให้เกิด 

ควำมเสียหำยต่อองคก์ร ตอ้งรำยงำนทนัทีผำ่นช่องทำงท่ีองคก์รก ำหนดไว ้
4.4.4 ตั้งใจเรียนรู้เพื่อพฒันำตนเองใหก้ำ้วหนำ้ 
4.4.5 ติดตำมข่ำวสำรเพื่อใชเ้ป็นเหตุผลในกำรพดูคุย 
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4.4.6 ขอให้ปฏิบติัตำมกฎแห่งควำมปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล
ตำมท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก ำหนด 

4.5 การรับหรือการให้ของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อืน่ใด 
  กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์มีนโยบำยห้ำมกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน เรียกรับ หรือให้
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคำ้ คู่คำ้ หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งวำงตวัเป็นกลำง 
ไม่ใกลชิ้ดจนท ำใหมี้อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ 

4.5.1 ไม่เรียกร้อง หรือขอเร่ียไรของขวญั ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด เช่น กำรเล้ียงรับรอง      
 กำรให้บริกำร กำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน หรือเงินรำงวลัจำกลูกคำ้ คู่คำ้ หรือพนัธมิตร 
ทำงธุรกิจ 

4.5.2 ไม่ใหรั้บของขวญั ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกลูกคำ้ คู่คำ้ หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจ 
โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้กำรปฏิบติัใด ๆ เวน้แต่ในโอกำสหรือเทศกำล
อนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และไม่ผิดต่อกฎหมำย โดยของขวญั  
ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งมีรำคำหรือมูลค่ำกำรรับในแต่ละโอกำส มีมูลค่ำ
ตำมรำยละเอียดในตำรำงด้ำนล่ำง โดยผูรั้บจะต้องกรอกรำยละเอียดใน “แบบฟอร์ม 
กำรรับ /ให้ของขวัญ ของก ำนัล  หรือประโยชน์ อ่ืนใด” (“แบบฟอร์มฯ”)  ส่งให้
ผูบ้งัคบับญัชำหรือผูมี้อ ำนำจอนุมติั และน ำส่งแบบฟอร์มฯ และของขวญั ของก ำนัล  
หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ส ำนักกรรมกำร หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร  
เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ ให้แก่ส ำนกัตรวจสอบภำยใน เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไป 
ทั้งน้ี กำรรับส่ิงของดังกล่ำวต้องไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อ 
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

4.5.3  กำรรับของขวญั ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในขอ้ 4.5.2 
ใหผู้รั้บด ำเนินกำรส่งคืนแก่ผูใ้หโ้ดยทนัที หำกไม่สำมำรถส่งคืนไดเ้น่ืองจำกมีควำมจ ำเป็น
ท่ีตอ้งรักษำสัมพนัธภำพอนัดีระหว่ำงบุคคลหรือระหว่ำงบริษทั โดยผูรั้บจะตอ้งกรอก
รำยละเอียดใน “แบบฟอร์มกำรรับ /ให้ของขวญั ของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใด”  
ส่งใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชำหรือผูมี้อ ำนำจอนุมติั และน ำส่งส ำนกักรรมกำร หรือฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลและธุรกำรพร้อมส่ิงของท่ีไดรั้บภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ และให้ถือ
เป็นสิทธิ และทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงของขวญั และของก ำนลัท่ีมอบให้ตวัแทน
กลุ่มบริษทัฯ และมีคุณค่ำระลึกถึงเหตุกำรณ์ท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ เช่น กำรรับรำงวลั
ทรงเกียรติ กำรรับของท่ีระลึกจำกกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ  จำกนั้นส ำนัก
กรรมกำร หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำรน ำส่งแบบฟอร์มฯ ให้ส ำนักตรวจสอบ
ภำยในเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไป 
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  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรรับของขวญั ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด มีดงัน้ี 
   1) ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
    2) ส่ิงท่ีจดัท ำข้ึนเพื่อส่งเสริมกำรขำย ซ่ึงประทบัตรำบริษทันั้น ๆ (เช่น ปำกกำ หมวก เส้ือยดื 
       สมุด และถุงผำ้ เป็นตน้) 

  3)  ส่ิงท่ีท ำข้ึนเพื่อแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังำน แจกผูถื้อหุน้ หรือแจกลูกคำ้ของคู่คำ้) 
    4)  ส่ิงท่ีท ำข้ึนหรือซ้ือมำ เพื่อแจก/มอบใหต้ำมเทศกำลจำกคู่คำ้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ม ขนม  
     และกระเชำ้ของขวญั เป็นตน้) 

   5)  ประโยชน์สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีพึงใหไ้ด ้เพื่อส่งเสริมกำรขำยจำกคู่คำ้ 
     6) ส่ิงของท่ีมีมูลค่ำไม่เกินมูลค่ำตำมตำรำง ดงัน้ี  

หมวด อ านาจปฏิบตักิารทัว่ไป ผู้มอี านาจ 

1 ค่าใช้จ่าย กก. กบ. กจก. รจก. ชจก. ผจ. พนง.  
รผจ. 

1.3 กำรรับของขวญัต่อคร้ัง  
(ในงบประมำณ) 
- มูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 
- มูลค่ำไม่เกิน 6,000 บำท 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

  หมำยเหตุ : ควำมหมำยของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  ำนำจ 
   กก. = คณะกรรมกำรบริษทั  กบ.  = คณะกรรมกำรบริหำร   
   กจก. = กรรมกำรผูจ้ดักำร  รจก. = กรรมกำรรองผูจ้ดักำร 
   ชจก. = ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร  ผจ.   =  ผูจ้ดักำรฝ่ำย  
   รผจ. = รองผูจ้ดักำรฝ่ำย   พนง.=   พนกังำน 
   -        = ไม่มีอ ำนำจอนุมติั/ลงนำม 

4.5.4 ไม่ให้เสนอส่ิงของ ผลประโยชน์ หรือส่ิงจูงใจในรูปแบบใด ๆ ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภำยนอก
เพื่อจูงใจให้ปฏิบติัในทำงท่ีมิชอบ และก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ เวน้แต่ในโอกำส 
หรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และไม่ผิดต่อกฎหมำย  
โดยของขวญั ของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัโดยผูบ้งัคบับญัชำ 
หรือผูมี้อ ำนำจอนุมัติตำมระเบียบกำรมอบอ ำนำจปฏิบัติกำร และผูใ้ห้จะต้องกรอก
รำยละเอียดใน “แบบฟอร์มกำรรับ /ให้ของขวญั ของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใด”  
(“แบบฟอร์มฯ”) ส่งให้แก่ผูบ้งัคบับญัชำหรือผูมี้อ ำนำจอนุมติั จำกนั้นน ำส่งแบบฟอร์มฯ 
ให้แก่ส ำนักกรรมกำร หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ 
ใหแ้ก่ส ำนกัตรวจสอบภำยใน เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไป 
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 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบกำรมอบอ ำนำจปฏิบติักำร ตำมวงเงินกำรใหข้องขวญั ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ดงัน้ี 

หมวด อ านาจปฏิบตักิารทัว่ไป ผู้มอี านาจ 

1 ค่าใช้จ่าย กก. กบ. กจก. รจก. ชจก. ผจ. รผจ.  
ชผจ. 

หส. 

1.3 กำรเล้ียงรับรอง และกำรใหข้องขวญั 
ต่อคร้ัง (ในงบประมำณ) 
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บำท 
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บำท 
- วงเงินเกิน 10,000 บำท 
 

    
 
 
 
อ 

 
 
 
อ 
- 

 
 
อ 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

  หมำยเหตุ : ควำมหมำยของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  ำนำจ 
   กก. = คณะกรรมกำรบริษทั  กบ.  = คณะกรรมกำรบริหำร  
   กจก. = กรรมกำรผูจ้ดักำร  รจก. = กรรมกำรรองผูจ้ดักำร 
   ชจก. = ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร  ผจ.   =  ผูจ้ดักำรฝ่ำย   
   รผจ. = รองผูจ้ดักำรฝ่ำย   ชผจ. = ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำย   
   หส.  = หวัหนำ้ส่วน   อ. = อ ำนำจอนุมติัระดบัตน้   
   -       = ไม่มีอ ำนำจอนุมติั/ลงนำม  (เวน้วำ่ง) = อ ำนำจอนุมติัระดบัสูงข้ึนไป 
  

4.6 การใช้สิทธิทางการเมือง 
4.6.1  ควรใช้สิทธิของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง  
4.6.2  ไม่เป็นกรรมกำรในพรรคกำรเมือง หรือเป็นตวัแทนในกำรท ำกิจกรรมสำธำรณะต่ำง ๆ 

โดยกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจวำ่กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
หรือให้กำรสนบัสนุนพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหน่ึง หรือกลุ่มกำรเมืองใดกลุ่ม
กำรเมืองหน่ึง  

4.6.3  ไม่ใช้ช่ือของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงไม่น ำทรัพย์สินของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อใช้สนับสนุน 
กิจกรรมทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง หรือนกักำรเมือง 

   4.6.4 ไม่ใช้อ  ำนำจหน้ำท่ีช้ีชวน กดดนั หรือบงัคบัให้เพื่อนร่วมงำน รวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
ให้สนับสนุนกิจกรรมใด  ๆ  ทำงกำรเ มืองของพรรคกำรเ มือง  ก ลุ่มกำร เ มือง  
หรือนกักำรเมือง 

 
4.7  การบริจาคเพือ่การกุศล และการให้เงินสนับสนุน  

  กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบำยใหเ้งินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือกำรให้เงินสนบัสนุน โดยกลุ่มบริษทัฯ จะให้เงิน
บริจำคและเงินสนบัสนุนอยำ่งเหมำะสมและโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และจะไม่กระท ำกำรในส่ิงท่ีอำจเกิดผล
เสียหำยต่อสังคมส่วนรวม  
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  กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งระมดัระวงัในกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล เพรำะอำจมี 
ควำมเส่ียงท่ีอำจใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรคอร์รัปชัน่ หรือถูกน ำไปใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ  
จึงก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรใหเ้งินสนบัสนุน ดงัน้ี  

  4.7.1 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล  
   1) ต้องพิ สูจน์ได้ว่ำ มี กิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริง  และเป็นกำรด ำ เนินกำร 

เพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ   
สังคมอย่ำงแท้จ ริง  หรือเพื่ อ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำ เนินงำน 
ดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

   2)  ต้องพิสูจน์ได้ว่ำไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กับบุคคลใด  
หรือหน่วยงำนใด ยกเวน้กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป เช่น กำรติด
ตรำสัญลกัษณ์ (Logo) กำรประกำศรำยช่ือ ณ สถำนท่ีจดังำนหรือจดักิจกรรม หรือในส่ือ
เพื่อประชำสัมพนัธ์อ่ืน เป็นตน้  

 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบกำรมอบอ ำนำจปฏิบติักำร ตำมวงเงินบริจำคกำรกุศล ดงัน้ี 

หมวด อ านาจปฏิบตักิารทัว่ไป ผู้มอี านาจ 

1 ค่าใช้จ่าย กก. กบ. กจก. รจก. ชจก. ผจ. รผจ.  
ชผจ. 

หส. 

1.4 เงินบริจำคกำรกศุลต่อแห่ง 
- วงเงินไม่เกิน 2,000 บำท 
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บำท 
- วงเงินเกิน 5,000 บำท 

    
 
 
อ 

 
 
อ 
- 

 
อ 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

  หมำยเหตุ : ควำมหมำยของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  ำนำจ 
   กก. = คณะกรรมกำรบริษทั  กบ.  = คณะกรรมกำรบริหำร   
   กจก. = กรรมกำรผูจ้ดักำร  รจก. = กรรมกำรรองผูจ้ดักำร 
   ชจก. = ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร  ผจ.   =  ผูจ้ดักำรฝ่ำย  
   รผจ. = รองผูจ้ดักำรฝ่ำย   ชผจ. = ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำย   
   หส.   = หวัหนำ้ส่วน   อ.     = อ ำนำจอนุมติัระดบัตน้   
   -        = ไม่มีอ ำนำจอนุมติั/ลงนำม  (เวน้วำ่ง) = อ ำนำจอนุมติัระดบัสูงข้ึนไป 

 
  4.7.2 กำรใหเ้งินสนบัสนุน  
   1)  ต้องพิสูจน์ได้ว่ำมีกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริง  และเป็นกำรด ำเนินกำร 

เพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ    
 สั ง คมอย่ ำ ง แท้จ ริ งห รื อ เพื่ อ เ ป็น ไปตำมวัต ถุ ป ระส งค์ ขอ งก ำรด ำ เ นิ น ง ำน 
ดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
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  2)  กำรให้เงินสนับสนุน ต้องพิสูจน์ได้ว่ำเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสำมำรถ       
 ค ำนวณเป็นตวัเงินได้ เช่น กำรให้ท่ีพกัและอำหำร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั           
 ผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงำนใด ยกเวน้กำรประกำศ 
เกียรติคุณตำมธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป  

   3)  กำรเป็นผูใ้ห้เงินสนับสนุน  จะต้องจดัท ำบนัทึกค ำขอ ระบุช่ือผูรั้บเงินสนับสนุน  
และวตัถุประสงค์ของกำรสนับสนุน พร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมดให้ผูมี้อ  ำนำจ
อนุมติัของกลุ่มบริษทัฯ พิจำรณำอนุมติั 

 
5. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 

  กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย์ ก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร  
และพนกังำนทุกคนท่ีจะตอ้งศึกษำท ำควำมเขำ้ใจ และปฏิบติัตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจอยำ่งเคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบติัตำมสมคัรใจ และไม่สำมำรถอำ้งอิงวำ่ไม่ทรำบแนวปฏิบติั
ท่ีก ำหนดข้ึน โดยต้องลงนำมเพื่อยืนยนัว่ำได้อ่ำนคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษทัฯ แลว้ และยอมรับท่ีจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดท่ีไดร้ะบุไว ้

  ผู้บ ริหำรทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ  และถือเ ป็นเ ร่ืองส ำคัญท่ีจะด ำ เ นินกำรให้ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของแต่ละหน่วยงำนรับทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณ
ธุรกิจอยำ่งจริงจงั หำกกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีกระท ำกำรฝ่ำฝืน หรือยินยอมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
ฝ่ำฝืนคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ จะถูกพิจำรณำลงโทษทำงวินยั ซ่ึงอำจรวมถึงกำรเลิกจำ้ง  
กำรใหช้ดเชยควำมเสียหำย และโทษตำมกฎหมำย 

 คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ก ำหนดให้ทบทวนคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
และจรรยำบรรณธุรกิจเป็นประจ ำทุกปี 
 

6. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
  คณะกรรมกำรบริษทัเปิดโอกำสให้พนกังำนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีช่องทำงกำรร้องเรียน กำรแสดง
ควำมเห็น และแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือกรณีพบพฤติกรรมท่ีอำจเป็นกำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบติั 
ตำมคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ โดยก ำหนดให้ส ำนักตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีเป็น
หน่วยงำนรับขอ้ร้องเรียนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

6.1  ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
    6.1.1 ทำงไปรษณีย:์   ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) 

    อำคำรพญำไทพลำซ่ำ เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท  
    เขตรำชเทว ีกทม. 10400 
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            หรือ    ส ำนักตรวจสอบภำยใน บริษัท น ้ ำตำลบุ รีรัมย์ จ  ำกัด (มหำชน) 
อำคำรพญำไทพลำซ่ำ เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท 
เขตรำชเทว ีกทม. 10400 

   6.1.2 กล่องรับควำมคิดเห็น  

6.2  กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน  
6.2.1  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะด ำเนินกำรรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่

ปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจนั้นดว้ยตนเอง 
6.2.2  ผู้รับข้อร้องเรียนรำยงำนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมกำรสอบสวน ซ่ึงปฏิบัติหน้ำท่ี

สอบสวนขอ้เท็จจริง ประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพื่อพิจำรณำขั้นตอนและวิธีกำร
จัดกำรท่ีเหมำะสมในแต่ละเร่ือง โดยคณะกรรมกำรสอบสวนจะได้รับกำรแต่งตั้ ง 
จำกคณะกรรมกำรบริษทั 

6.2.3   ผูรั้บขอ้ร้องเรียนน ำเสนอคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อสอบสวนขอ้เทจ็จริง และก ำหนด            
    มำตรกำรด ำเนินกำรระงบักำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

   และจรรยำบรรณธุรกิจ โดยค ำนึงถึงควำมเสียหำยโดยรวมทั้งหมด 
6.2.4 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหน้ำท่ีรำยงำนผลให้ผูร้้องเรียนทรำบ หำกผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง             

ทั้ ง น้ี  ในกรณี ท่ี เ ป็น เ ร่ืองส ำคัญให้ ร ำ ยง ำนผล ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
และคณะกรรมกำรบริษทัทรำบ  

6.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทีใ่ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
  กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ 
ตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

6.3.1 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง สำมำรถเลือกท่ีจะไม่
เปิดเผยตนเองไดห้ำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภยั แต่หำกมีกำรเปิดเผยตนเอง 
ก็จะท ำใหก้ลุ่มบริษทัฯ สำมำรถรำยงำนควำมคืบหนำ้และช้ีแจงขอ้เทจ็จริงใหท้รำบ  

6.3.2 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง กลุ่มบริษทัฯ จะไม่
เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีสำมำรถระบุผูร้้องเรียนได้ และด ำเนินกำร
สอบสวนขอ้เทจ็จริง 

   6.3.3 ผูรั้บข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นควำมลับ และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ  ำเป็น  
โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเดือดร้อนเสียหำยของผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ 
ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริง แหล่งท่ีมำของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3.4 กรณีผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงเห็นว่ำอำจได้รับ
ควำมไม่ปลอดภยั หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย สำมำรถร้องขอให้กลุ่มบริษทัฯ
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ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมได ้หรืออำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครอง หำกเห็นวำ่
มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดควำมไม่ปลอดภยั หรือควำมเดือดร้อนเสียหำย 

6.3.5 ผูท่ี้ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยตำมกระบวนกำร 
ท่ีเหมำะสม และเป็นธรรม 

 
7.  วนัิย 

กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์ถือวำ่คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจเป็นวินยัอยำ่งหน่ึง 
กรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร และพนักงำน จึงมีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมด้วยควำมเข้ำใจ ยอมรับ   ระมัดระวัง  
และหลีกเล่ียงมิใหมี้กำรประพฤติผดิ โดยกรรมกำร และผูบ้ริหำรตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี และตอ้งปฏิบติั
ตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจน้ีอยำ่งเคร่งครัด กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมคู่มือดงักล่ำว 
รวมถึงข้อบังคบับริษทั และกฎระเบียบอ่ืนของกลุ่มบริษทัฯ จะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมท่ีก ำหนดไวใ้น 
“ระเบียบขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทั” 

 ขอ้แนะน ำเก่ียวกบัคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ (“คู่มือฯ”) 
1. ท ำควำมเขำ้ใจเน้ือหำสำระของคู่มือฯ ฉบบัน้ี 
2. เรียนรู้เน้ือหำสำระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของตน 
3. ทบทวนควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเน้ือหำสำระของคู่มือฯ ฉบบัน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ 
4. ให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มบริษทัฯ หรืออำจเกิด

ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัฯ  
5. เ ม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำม เ ก่ียวกับวิ ธีปฏิบัติตำมคู่ มือฯ  ให้ป รึกษำผู ้บังคับบัญชำ 

และ/หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร และ/หรือบุคคลท่ีกลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดให้มีหน้ำท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบักำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมคู่มือฯ 

6. แจ้งให้ ผู ้บั งคับบัญชำหรือผู ้ ท่ี รั บผิ ดชอบทรำบ  เ ม่ื อพบเห็นกำรฝ่ ำ ฝื นหรือไม่ ปฏิ บั ติ 
ตำมคู่มือฯ 

7. ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่ำง ๆ กบัหน่วยงำนหรือบคุคลท่ีกลุ่มบริษทัฯ 
มอบหมำย 

8. ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบัต้องเป็นผูน้ ำและแบบอย่ำงในกำรปฏิบติัตำมคู่มือฯ ตลอดจนส่งเสริม
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้พนกังำนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ใจวำ่กำรปฏิบติัตำมคู่มือฯ เป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด ไม่สำมำรถอำ้งไดว้ำ่ไม่ทรำบแนวปฏิบติัท่ีก ำหนดไวใ้น
คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจฉบบัน้ี   

พนกังำนทุกคนมีหน้ำท่ีตอ้งปฏิบติัตำม และส่งเสริมให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
และจรรยำบรรณธุรกิจฉบบัน้ี ทั้งน้ี กำรกระท ำต่อไปน้ีถือว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยผิดกฎเกณฑ์ท่ีระบุในคู่มือ 
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ (“คู่มือฯ”) 
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1. ไม่ปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ 
2. แนะน ำส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตำมคู่มือฯ 
3. ละเลยเพิก เฉย เ ม่ือพบเห็นกำรฝ่ำ ฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมคู่ มือฯ ในกรณี ท่ีตนทรำบ 

หรือควรทรำบ เน่ืองจำกเก่ียวขอ้งกบังำนท่ีอยูใ่นควำมรับผดิชอบของตน 
4. ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือขัดขวำงกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบกำรฝ่ำฝืน 

หรือกำรไม่ปฏิบติัตำมคู่มือฯ  
5. กำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมต่อผู ้อ่ืน เน่ืองจำกกำรท่ีผู ้นั้ นรำยงำนกำรไม่ปฏิบัติตำมคู่ มือฯ  

ทั้งน้ี ผูท่ี้ท  ำผดิคู่มือฯ จะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำโทษทำงวนิยั ตำมระเบียบท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก ำหนดไว ้
นอกจำกน้ี อำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้นเป็นควำมผดิตำมกฎหมำย 

บุคคลท่ีมีหน้ำท่ีดูแลและส่งเสริมให้มีกำรปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณ
ธุรกิจ (“คู่มือฯ”) 
1. กรรมกำรบ ริษัท  มีหน้ ำ ท่ี รับผิดชอบในกำรจัดท ำ คู่ มื อฯ  ทบทวนและป รับปรุงให้ มี 

ควำมเหมำะสมเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งจดัใหมี้กำรประเมินกำรปฏิบติัตำมคู่มือดงักล่ำว  

2. ผูบ้ริหำรทุกระดบั มีหนำ้ท่ีดงัน้ี 

2.1. ส่งเสริมใหมี้กำรปฏิบติัตำมคู่มือฯ และปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
2.2. ถ่ำยทอดนโยบำยและวธีิปฏิบติั รวมถึงรับฟังควำมเห็นอยำ่งเปิดกวำ้งเก่ียวกบักำรปฏิบติั 

ตำมคู่มือฯ  
2.3. ฝึกอบรมพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และจัดให้มีระบบจัดกำรท่ีสอดคล้องกับ

กฎหมำย กฎระเบียบของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงกำรปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
และจรรยำบรรณธุรกิจ  

2.4. ก ำกบัดูแลใหก้ำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนเป็นไปตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร หรือหน่วยงำนท่ีดูแลด้ำนทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ 
ในกำรช้ีแจงพนกังำนใหท้รำบถึงหนำ้ท่ีในกำรปฏิบติัตำมคู่มือฯ 

4. ส ำนกัตรวจสอบภำยใน มีหนำ้ท่ีสอบทำนขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกรณีมีเหตุเช่ือถือไดว้ำ่จะเกิดกำรฝ่ำฝืน
กฎระเบียบ และคู่มือฯ เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5. พนักงำนทุกคนมีหน้ำท่ีปฏิบติัตำม ดูแล และส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ อีกทั้งเสนอแนะขอ้คิดเห็นและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบติัตำม
คู่มือฯ ต่อผู ้บริหำรหรือส ำนักตรวจสอบภำยใน เพื่อน ำเสนอข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมกำรบริษทัต่อไป 
 

 
 



 

ภาคผนวก  
 
 

ใบลงนามรับทราบและถอืปฏิบัต ิ
 
  ข้าพเจ้าได้ รับและอ่ านคู่ มือการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี  และจรรยาบรรณธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์แลว้ โดยไดรั้บทราบ อ่านอยา่งเขา้ใจ และจะยดึถือเป็นแนวปฏิบติั 
ในการด าเนินงานสืบไป 
 
 
 
             ลงช่ือ : .................................................................. 

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



 

(ส าเนา) 
 

ใบลงนามรับทราบและถอืปฏิบัต ิ
 
  ข้าพเจ้าได้ รับและอ่ านคู่ มือการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี  และจรรยาบรรณธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์แลว้ โดยไดรั้บทราบ อ่านอยา่งเขา้ใจ และจะยดึถือเป็นแนวปฏิบติั 
ในการด าเนินงานสืบไป 
 
 
 
             ลงช่ือ : .................................................................. 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทน ำ้ตำลบุรีรัมย์ 

บริษทั น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) (BRR) 
บริษทั โรงงำนน ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (BSF) บริษทั บุรีรัมย์วจิัยและพฒันำอ้อย จ ำกดั (BRD) 
บริษทั บุรีรัมย์พลงังำน จ ำกดั (BEC)  บริษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์ จ ำกดั (BPC) 
บริษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์พลสั จ ำกดั (BPP) บริษทั ปุ๋ ยตรำกญุแจ จ ำกดั (KBF) 
บริษทั โรงงำนน ำ้ตำลช ำนิ จ ำกดั (CSF) บริษทั น ำ้ตำลทุนบุรีรัมย์ จ ำกดั (BSC) 


