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ประกาศของกลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย์ 

 

กลุ่มบริษัทนํ้าตาลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริษัทฯ”) มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  

และรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรให้รวบรวมนโยบายดา้นการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ งทบทวนและปรับปรุงสาระสําคัญของเร่ืองดังกล่าว 

ใหเ้ป็นสากล และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนกาํหนดนโยบายอ่ืน ๆ อนัพึงมี

เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจและการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  

และพนกังานทุกคนของกลุ่มบริษทัฯ ไดย้ดึถือและปฏิบติัตาม  

บัดน้ี ได้จัดทํา คู่ มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นท่ี เ รียบร้อยแล้ว  

จึงขอประกาศใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ศึกษา ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติั

ตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครัด เสมือนเป็นวนิยัอยา่งหน่ึง  

ทั้งน้ี เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจและความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  

อีกทั้งเป็นพนัธะสัญญาท่ีทุกคนในองค์กรจะร่วมกนัยึดถือและปฏิบติัตาม จึงขอให้บุคลากรทุกระดบัของ

กลุ่มบริษทัฯ ลงนามรับทราบว่า ไดอ่้านและทาํความเขา้ใจเน้ือหาสาระของคู่มือฉบบัน้ี และยอมรับเป็น

แนวทางปฏิบติั เพื่อให้กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมยเ์ป็นองค์กรท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส  

เป็นธรรม และตรวจสอบได ้เพื่อการดาํเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืสืบไป   

 

 

 

 

 

        ______________________________          ______________________________                 ______________________________ 

        (นายประจวบ ไชยสาส์น)               (นางสีนวล ทศันพนัธ์ุ)                  (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ) 

           ประธานกรรมการบริษทั                        ประธานกรรมการธรรมาภิบาล      ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

           

 

 

 

 

 

 



สารจากประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จัดการ 

เร่ือง การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 

กลุ่ มบริษัทนํ้าตาลบุรีรัมย์  (“กลุ่มบริษัทฯ”)  ตระหนักถึงความสําคัญในการดํา เนินธุรกิจ 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคบับริษทั ระเบียบ

กฎเกณฑ์  แล ะกฎ หมา ยอย่าง เค ร่งครัด  ด้วยค วาม ซ่ือสั ตย์ โป ร่งใ ส และรับผิดชอบ ต่อสั งค ม 

และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความไวว้างใจแก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และผูเ้ก่ียวข้อง 

ทุกภาคส่วน ตลอดจนการยกระดบัและพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื  

ทั้งน้ี เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน ด้วยความโปร่งใส 

และปราศจากคอร์รัปชั่น กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วม

ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยกาํหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั่น 

ให้บุคลากรขององค์กรไดถื้อปฏิบติัตาม ซ่ึงห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานเก่ียวขอ้งกบั 

การคอร์รัปชัน่ทั้งทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนการไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการปฏิบติัท่ีเขา้ข่าย

การคอร์รัปชั่น หากกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน กระทาํผิดฐานการคอร์รัปชั่นจะตอ้งได้รับ 

การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีกลุ่มบริษัทฯ กําหนด  และ /หรือ ได้รับโทษตามกฎหมาย  

หากการกระทาํนั้นผดิตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

นอกจากนั้น ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงจดัทาํ 

ช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนเร่ืองการคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ภายนอกองค์กร ซ่ึงสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสต่อประธานกรรมการธรรมาภิบาล และผูจ้ดัการสํานัก

ตรวจสอบภายใน และไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริงในกรณีเกิด 

การคอร์รัปชัน่ ดว้ยความละเอียดรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนเก็บรักษาความลบั 

และคุม้ครองผูร้้องเรียน 

กลุ่มบริษัทนํ้ าตาลบุรีรัมย์ เช่ือมั่นว่านโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นจะเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ และสร้างจิตสํานึกท่ีดีให้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทุกคน เพื่อพฒันากลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมยใ์ห้กา้วหน้าและเติบโตอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนเป็น

กลุ่มบริษทัฯ ท่ีควรค่าแก่การลงทุนสืบไป 

 

 

______________________________     ______________________________ 

                        (นายประจวบ ไชยสาส์น)                                         (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ)   

                         ประธานกรรมการบริษทั                           ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 



นิยามและความหมาย 

• การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)  หมายถึง  ระบบท่ีจัดให้ มีโครงสร้าง 

และความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขนั นาํไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผูถื้อหุ้นในระยะยาว โดยคาํนึงถึง 

ผู ้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่าย  (อ้างอิงจากหนังสือ “คณะกรรมการ  เสาหลักบรรษัทภิบาล”  

โดยยทุธ วรฉตัรธาร ตีพิมพ ์ธนัวาคม 2558) 

• จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง แนวปฏิบติัท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจท่ีนาํมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมและความประพฤติมาจดัทาํเป็นเอกสาร  

เพื่อคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน สามารถนาํไปใช้ปฏิบติัไดอ้ย่างมีหลกัการ อีกทั้งใช้

อ้างอิงสําหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง รวมทั้ งสร้างมาตรฐาน 

ทางพฤติกรรม กรอบทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียม ประเพณี 

• กลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์หมายถึง บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

• BRR หรือ บริษทั หมายถึง บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

• บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จาํกดั บริษทั โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกัด บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกัด 

บ ริ ษัท  ปุ๋ ย ต ร า กุ ญ แ จ  จํา กัด  บ ริ ษัท  โ ร ง ง า น นํ้ า ต า ล ชํา นิ  จ ํา กัด  แ ล ะ  บ ริ ษัท  นํ้ า ต า ล 

ทุนบุ รี รัมย์ จ ํากัด  รวมถึงบ ริษัท  หรือนิ ติ บุค คลในอนาค ตท่ีก ลุ่ มบริษัทนํ้ า ตาลบุ รี รัม ย ์ 

เขา้ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ไม่วา่จะถือหุน้เองโดยตรง หรือถือหุน้โดยออ้มก็ตาม 

• บริษทัใหญ่  หมายถึง บริษทัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี (ก) บริษทัท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการใน

ผูอ้อกหลกัทรัพย ์(ข) บริษทัท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการในบริษทัตาม (ก) (ค) บริษทัท่ีมีอาํนาจควบคุม

กิจการในบริษทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการมีอาํนาจควบคุมกิจการในบริษทัตาม (ข) 

(อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 17/2551  

เร่ือง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย)์ 

• บริษทัร่วม ถึง บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยมีอาํนาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะมีอาํนาจควบคุมนโยบาย

ดงักล่าว และไม่ถือเป็นบริษทัย่อยหรือกิจการร่วมคา้ ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัย่อย 

ถือหุน้ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม รวมกนัตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจาํนวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัย่อยมีอาํนาจใน

การมีส่วนร่วมตดัสินใจ ตามวรรคหน่ึง เวน้แต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน (อา้งอิงจาก : ประกาศ



คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การกาํหนดบทนิยาม 

ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย)์ 

• กรรมการบริษทั หมายถึง กรรมการบริษทัของทุกบริษทัในกลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์

• กรรมการชุดย่อย หมายถึง กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารของทุกบริษทัในกลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์ 

• ฝ่ายจดัการ หมายถึง คณะผูบ้ริหารซ่ึงทาํหน้าท่ีบริหารกิจการของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้ งในเชิงธุรกิจ และด้านธรรมาภิบาล  

โดยฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้า ท่ี ต่อคณะกรรมการบริษัท  และนํานโยบายท่ี

คณะกรรมการบริษทัวางไวไ้ปปฏิบติั 

• ผู ้บ ริ หา ร  หม า ย ถึ ง  ป ระ ธ า นก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  ก รร ม ก า ร บ ริ หา ร  ก ร ร ม ก า ร ผู ้จ ัด ก า ร  

กรรมการรองผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

• พนกังาน หมายถึง ผูบ้ริหาร พนกังานประจาํ และพนกังานชัว่คราว 

• บุคลากร หมายถึง กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานประจาํและพนกังานชัว่คราวทุกระดบัชั้น 

• คู่คา้ หมายถึง ผูจ้ดัหาสินคา้ และ/หรือ บริการให้กบักลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์รวมถึงเกษตรกร 

ชาวไร่ออ้ย 

• ลูกคา้ หมายถึง ผูใ้ชสิ้นคา้ และ/หรือ บริการของกลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์

• ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ตามท่ีกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมยมี์การติดต่อสัมพนัธ์ 

ทางธุรกิจ อาทิ รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ องคก์รภาคเอกชน องคก์ร เพื่อสาธารณกุศล เป็นตน้ 

• ผูมี้ส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทนํ้ าตาลบุรีรัมย์ในด้านต่าง ๆ  

เช่น พนกังาน ผูถื้อหุน้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง นกัลงทุน คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

• การให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กัน  

เพื่ออัธยาศัยไมตรี  ท่ีให้ เป็นรางว ัล ให้โดยเสน่ห์หา หรือเพื่อการสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดี  

หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินนํ้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช่เป็นสิทธิท่ีจดัไวส้ําหรับ

บุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาสินค้า หรือให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การรับ 

ความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร  

หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัและไม่ว่าจะให้เป็นบตัร ตัว๋หรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั การชาํระเงิน 

ใหล่้วงหนา้หรือการคืนเงินใหใ้นภายหลงั 



• การรับของหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การรับของขวญั ของกาํนลั และเล้ียงรับรองทางธุรกิจ

โดยรวมถึงการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเร่ืองปกติท่ีคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  

และพนักงานของกลุ่มบริษัทนํ้ าตาลบุรีรัมย์ พึงปฏิบัติ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญ�ูกตเวที  

หรือแสดงความคิดเห็นห่วงใย โดยทรัพยสิ์นท่ีไดต้อ้งนาํเขา้สู่กระบวนการนาํส่งเขา้คณะกรรมการ

จดัสรร แต่อย่างไรก็ดี การรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน โดยการแสดงเจตนาเรียกรับ 

ในส่ิงของท่ีไม่เหมาะสม อาจทาํให้มีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี และอาจทาํให้

เกิดความลาํบากใจในภายหลงั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์“ไม่สนบัสนุนให้มีการติดสินบน 

โดยเด็ดขาด” 

• ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวนัสาํคญัซ่ึงอาจมีการใหข้องขวญักนั หรือกิจกรรมท่ีปฏิบติั 

สืบเ น่ืองกันมาเป็นเอกลักษณ์ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี  

การแสดงความขอบคุณ การตอ้นรับ การแสดงความเสียใจหรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาท 

ท่ีถือปฏิบติักนัในสังคมดว้ย 
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ส่วนที ่1 บททัว่ไป 

• วสัิยทัศน์  

สร้างความมัน่คงดา้นผลผลิตและสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย พฒันาธุรกิจนํ้ าตาลทราย พลงังาน

ทดแทน และธุรกิจต่อเน่ืองให้ เติบโตอย่างย ั่งยืนควบคู่กับชุมชน สั งคม  และประเทศชาติ  

ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

• พนัธกจิ 

1. เป็นเลิศในด้านการบริหารจดัการและการควบคุมคุณภาพผลผลิตอ้อย ผลผลิตนํ้ าตาลทราย  

และผลิตภณัฑต่์อเน่ือง รวมทั้งผลพลอยไดต่้าง ๆ ใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื้นท่ีบริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี  

ดว้ยหลกัวชิาการ ดว้ยความใส่ใจ และความรับผดิชอบต่อเกษตรกรชาวไร่ออ้ย  

3. พฒันาระบบบริหารงานและการจดัการอย่างต่อเน่ือง เพื่อความมัน่คงของผลผลิต และผลกาํไร

ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและธุรกิจของกลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์

4. พฒันานวตักรรมและสนบัสนุนดา้นการวิจยั เพื่อเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั

ใหก้บัองคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ยใหเ้ติบโตมัน่คงไปพร้อมกนั 

6. มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองต่าง ๆ ทั้ งด้านพลังงานทดแทน 

และดา้นอ่ืน ๆ  รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์เพื่อการดาํเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

7. ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เท่ียงตรง โปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ 

ผูมี้ส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนป้องกัน ต่อต้านและไม่สนับสนุน 

การคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

• ปรัชญา 

 “นํ้ า ต า ล ส ร้ า ง ใ น ไ ร่ ” เ ป็ น ป รั ช ญ า ท่ี ก ลุ่ ม บ ริ ษัท นํ้ า ต า ล บุ รี รั ม ย์ยึ ด ถื อ ม า ก ว่ า ท ศ ว ร ร ษ  

ซ่ึงแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน เพราะกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์

เ ช่ื อว่ า  การผลิ ตนํ้ าตาลให้ได้ คุ ณภาพดีและปริมาณสูงสุ ดในต้นทุ นท่ี ตํ่ า  อันจะนํามาซ่ึ ง 

ผลประกอบการท่ีดีของกลุ่มบริษัทฯ และความมัน่คงและมัง่คัง่แก่ชาวไร่อ้อยนั้น ต้องเร่ิมจาก 

การสนบัสนุนและส่งเสริมให้ชาวไร่ออ้ยและบุคลากรในองค์กรมีความรู้และใส่ใจในการบริหาร 

จดัการออ้ย ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การบาํรุงรักษา และการเก็บเก่ียว รวมถึงการนาํนวตักรรม

และเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้บริหารจดัการออ้ย นอกจากนั้น ยงัใส่ใจดูแลเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

ชุมชนรอบขา้ง และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
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• ค่านิยมองค์กร   

 “TEAM” คือค่านิยมร่วมกนัของคนในองคก์รท่ีไดมุ้่งผลสาํเร็จจากการทาํงานเป็นทีมอยา่งย ัง่ยนื 

 T > Talk     คือการส่ือสารกบัทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์ร   

 E > Expert & Education  คือการสร้างมืออาชีพจากการเรียนรู้และพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง  

 A > Achievement   คือการมีส่วนร่วมรับผดิชอบทั้งทีมอยา่งซ่ือสัตย ์

 M > Motivation    คือจิตสาํนึกแห่งความสาํเร็จ 

• หลกัปฏิบัติเกีย่วกบัคู่มือการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีและจรรยาบรรณธุรกจิ (“คู่มือ CG”) 

 บุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามคู่มือ CG 

บุคลากรของกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์อนัไดแ้ก่ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน 

มีหน้าท่ีศึกษาและปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

โดยกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 กระบวนการปฏิบติัตามคู่มือ CG 

- ศึกษาทําความเข้าใจคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพราะถือเป็นวินัย 

และแนวทางในการปฏิบติังาน 

- ปรึกษาและขอคําแนะนําจากผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดับชั้น หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

แล้วแต่กรณี หรือสอบถามได้ท่ีสํานักกรรมการ สํานักตรวจสอบภายใน และฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและธุรการ เม่ือไม่มัน่ใจวา่การกระทาํนั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของคู่มือ CG หรือไม่ 

- ส่ือสารและแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการทาํงาน อาทิ คู่คา้ และลูกคา้ เป็นตน้ รับทราบและเขา้ใจ

ถึงแนวทางการปฏิบติังาน และหนา้ท่ีอนัพึงกระทาํตามท่ีระบุในคู่มือ CG  

- แจ้งเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีไม่เป็นไปตามคู่มือ CG  

 ผลการละเวน้การปฏิบติัตามคู่มือ CG 

- ผูล้ะเวน้การปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกสอบสวน 

และลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจถึงขั้นลงโทษไล่ออก หรืออาจถูกดาํเนิน 

คดีตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี  

- การสนบัสนุนหรือเพิกเฉยต่อการไม่ปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการกระทาํผดิ

จรรยาบรรณของผูอ่ื้น รวมทั้งการขดัขวางไม่ให้ผูอ่ื้นแจ้งเบาะแส เป็นพยาน และขดัขวาง

กระบวนการสอบสวนขอ้เทจ็จริง ถือเป็นการไม่ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวและมีโทษเช่นเดียวกนั 
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 ขั้นตอนการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

ให้ดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ หัวขอ้ท่ี 6. การแจง้ข้อร้องเรียน  

และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงประกอบดว้ยช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียน กระบวนการดาํเนินการเม่ือไดรั้บ

ขอ้ร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน 

คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ มิอาจครอบคลุมทุกพฤติกรรม เหตุการณ์            

และสถานการณ์ ทั้งน้ี หากประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือการปฏิบติังาน ให้พึงระลึกและตั้งคาํถามกบัตนเอง 

เสมอว่า การกระทาํดงักล่าวนั้นขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั หรือระเบียบของกลุ่มบริษทัฯ นโยบายต่าง ๆ  

ของกลุ่มบริษทัฯ หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ค่านิยมองค์กร และศีลธรรมอนัดีงามของสังคม 

ตลอดจนเป็นการกระทาํท่ีส่งผลเสียต่อองคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือไม่ 
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ส่วนที ่2 การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

1. นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมุ่งมัน่

ท่ีจะดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริษทัฯ”) อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคาํนึงถึง 

ผูมี้ส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู ้ถือหุ้น นักลงทุน และผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 จึงไดท้บทวนและปรับปรุงนโยบาย 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 

2560) ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ซ่ึงครอบคลุมหลกัการ

สาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 8 หมวด อีกทั้งมีมติอนุมติัคู่มือการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี โดยรายละเอียดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีดงัน้ี 

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 กลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์ตระหนกัและให้ความสําคญักบัสิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือ

ขาย  หรือโอนหลักทรัพย์ การได้รับข้อมูลของบริษัท นํ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

และบริษทัย่อยอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเก่ียวกับ 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษทั เป็นตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางดาํเนินการต่าง ๆ 

เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

• จัด ส่ ง ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ้ น  พ ร้ อ ม ทั้ ง เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห้ แ ก่ 

ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือจดัส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย  

21 วนั ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้อย่างครบถว้น

และเพียงพอ โดยระบุวนั เวลา สถานท่ีประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสาร

ประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งหลีกเล่ียงการเพิ่ม

วาระอ่ืนใด ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

• 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 ต น เ อ ง ไ ด้  จึ ง เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้

ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้า ร่วมประชุมแทนได ้ 

โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

• ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะช้ีแจงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและนบัคะแนนตามท่ีระบุไว ้

อยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบับริษทั 

• ประธานกรรมการบริษัทจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดําเนินการประชุม 

อย่างโปร่งใส  โดยระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 
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ในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทัว่ถึง ซ่ึงกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้อง 

จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

• การลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น กาํหนดใหใ้ชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

และนาํระบบบาร์โคด้มาใช้ในการนบัคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งจดัให้มี

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและนกักฎหมาย เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง และเปิดเผยไวใ้น

รายงานการประชุมผู ้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้ งคะแนนเสียงท่ี เ ห็นด้วย ไม่ เ ห็นด้วย  

และงดออกเสียงในทุกวาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง นอกจากนั้น ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น  

หรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นในการเข้าร่วมประชุม สามารถเสนอให้ตนเองทาํหน้าท่ีเป็น 

สักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงไดอี้กดว้ย   

• เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนรับทราบโดยเท่าทียมกัน 

ผา่นระบบข่าว (SETLink) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนเวลา 09.00 น. ของวนัทาํการถดัไป นบัแต่

วนัประชุม รวมทั้งจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น และเผยแพร่รายงาน

การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนําส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายกาํหนด  

• เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และสมํ่าเสมอ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

แล ะ ช่ อง ท า ง ข อง ต ล า ดหลัก ท รัพ ย์ฯ  แล ะ สํ า นัก ง า นค ณ ะ ก รรม ก า รกํา กับ หลัก ท รัพ ย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังานก.ล.ต.”) 

1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 กลุ่มบริษัทนํ้ าตาลบุรีรัมย์ ได้กําหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

และเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบาย ดงัน้ี 

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือรายหลายซ่ึงถือหุ้นขั้นตํ่า 10,000 หุ้นข้ึนไป และถือหุ้น 

อย่างต่อเน่ืองจนถึงวนัปิดสมุดทะเบียน ซ่ึงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอเพิ่ม

วาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  

ซ่ึงจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รับ 

การเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้ น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ /หรือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล  

จะกลัน่กรองก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กรณีบรรจุวาระในหนงัสือ

เชิญประชุม จะระบุวา่เป็นวาระท่ีกาํหนดโดยผูถื้อหุ้น และหากคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ 

เห็นควรไม่บรรจุวาระของผูถื้อหุ้นในหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษทัจะช้ีแจงเหตุผล 

ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบ 
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• จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนด  

หรืออย่างน้อย 21 วนัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ผูถื้อหุ้น 

มีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม และสามารถเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

• ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีกาํหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูล

สําคญั หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น เพื่อให ้

ผูถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระก่อนการตดัสินใจ 

• สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให ้

บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้

รายช่ือกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

• สนบัสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ีสําคญั เช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้และในวาระ

การเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้ งกรรมการบริษัท 

เป็นรายบุคคล 

• กาํหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้

แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในกลุ่มบริษทัฯ ถือปฏิบติั และกาํหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหาร

ทุกคนมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย และมีหนา้ท่ีจดัส่งรายงานดงักล่าว

ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั โดยแนวทางปฏิบติัและการรายงานเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฎใน

ส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 2.2 เร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 

1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มบริษทัฯ ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ 

คู่แข่งทางการคา้ เจ้าหน้ี ชุมชนใกล้เคียงและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้ น กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สิทธิของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบาย ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ มุ่งเนน้การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์และโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญั

ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน 

และทนัเวลา รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

คํานึงถึงสิทธิขั้ นพื้นฐานของผู ้ถือหุ้น อาทิ สิทธิในการเข้าประชุมผู ้ถือหุ้น 

และออกเสียงลงคะแนน และสิทธิตามท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนด  

เป็นตน้ 
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พนกังาน ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมีการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ท่ี เหมาะสม กําหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทาํงาน รวมทั้ งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน 

ใหพ้ร้อมสาํหรับการปฏิบติังานและพฒันาองคก์ร 

ลูกคา้ 

 

ให้ความสําคญัในการผลิต และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพ 

ไดม้าตรฐาน ปลอดภยั และมีราคาท่ีเหมาะสม ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม รวมทั้ง

รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นําไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อสําหรับลูกค้า เพื่อแนะนําติชม หรือแจ้ง 

ขอ้ร้องเรียน 

คู่คา้และคูธุ่รกิจ ปฏิบัติตามเ ง่ือนไขทางธุรกิจต่อคู่ค้าท่ีได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และมี

จรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย

และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการดูแลคู่ธุรกิจในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม 

ความปลอดภยัในการทาํงาน และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

คู่แข่งทางการคา้ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะปฏิบติัภายใต้

กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้

ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่ง 

ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

เจา้หน้ี ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด และปฏิบติั

ต่อเจา้หน้ีทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม และดาํเนินการให้เจา้หน้ีมัน่ใจ

ในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหน้ี รวมทั้ งการให้ข้อมูล 

ทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสมํ่าเสมอ 

ชุมชน สังคม       

และส่ิงแวดลอ้ม 

ให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กบั

ชุ ม ช น ท่ี ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ  ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ อ ยู่  ร ว ม ทั้ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย  

และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด และวางแนวทาง 

ในการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งการให้ความรู้ 

และฝึกอบรมพนักงานด้านส่ิงแวดล้อม ตลอดจนดําเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ 

และคาํนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนให้

พนกังานมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกบัชุมชน และกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

หน่วยงานราชการ 

และองคก์รต่าง ๆ  

ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ในดา้นวิชาการหรือกิจกรรม 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) และกาํหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น เพื่อให้ดาํเนินการได้อย่างถูกตอ้ง

และเหมาะสม 



8 

 ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ในการปฏิบติัต่อ 

ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม ตลอดจนการปฏิบัติให้เห็นผล 

อย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดทําจรรยาบรรณต่อผู ้มีส่วนได้เสีย โดยรายละเอียดปรากฏ 

ในส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 3 จรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และขอ้ 1.2 นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารท่ีต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงานก.ล.ต.”) ผู ้ถือหุ้น และหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง และมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย์ อย่างถูกตอ้ง 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  

ก่อนการเผยแพร่ต่อสาํนกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูถื้อหุน้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• เปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทั ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานกังานก.ล.ต. 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดท้ราบขอ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งทัว่ถึง  

• เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ งข้อมูล 

จํานวนคร้ังท่ีกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้า ร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 

และประเภทค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

(แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี  

 ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษัทได้จัดตั้ งหน่วยงานเฉพาะข้ึน เพื่อทาํหน้าท่ีติดต่อ 

และให้ขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้น นักลงทุนสถาบนั และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนั้น  

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัต่าง ๆ จะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏในส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 2.2 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 

1.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ  

การกาํกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

ด้วยความ ซ่ือสัตย์สุจ ริตและระ มัดระว ัง  โดยคํา นึง ถึงประโย ชน์ของก ลุ่ มบริษัทฯ เ ป็นสําคัญ  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีลกัษณะองคป์ระกอบ บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ดงัน้ี  
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1.5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง 

1. คณะกรรมการบริษทัต้องประกอบด้วยกรรมการบริษทัอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริษทั 

ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการบริษทัทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย  

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทัท่ี

ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน 

ก.ล.ต. กาํหนด รวมทั้งต้องมีกรรมการอิสระมากกว่า หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการบริษทัทั้งหมด  

3. กรรมการบริษทัตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมี

มหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได ้

มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) กาํหนด  

4. กรรมการบริษทัตอ้งมาจากผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพท่ีจาํเป็นสําหรับบริหาร

กิจการของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงควรประกอบด้วยผูท่ี้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจ

นํ้ าตาล พืชเกษตรโดยเฉพาะออ้ย พลงังานชีวมวล ด้านกฎหมาย ด้านบญัชีและการเงิน    

ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมทั้งการมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมาย

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

5. ห้ามไม่ให้กรรมการบริษัทเข้าถือหุ้น ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการบริษัทใน 

ห้างหุ้นส่วน หรือบริษทัท่ีประกอบธุรกิจอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของกลุ่มบริษทัฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

6. การเลือกตั้งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาและการแต่งตั้งท่ีบริษทั

กาํหนด ซ่ึงตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน อย่างไรก็ตาม ในการสรรหากรรมการบริษทั

กาํหนดให้ใชบ้ริษทัท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานขอ้มูล Director Pool

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาดว้ย 

ทั้ ง น้ี  การแต่งตั้ งและถอดถอนกรรมการบริษัทต้องเป็นไปโดยท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 14 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็น 

ผูเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมาก และการลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และ

ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยให้ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียง

สูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการบริษทั และในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ

การเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั ซ่ึงเกินกว่าจาํนวนกรรมการบริษทัท่ี 

พึงมีหรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  
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7. ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั 

หรือเห็นสมควรจะเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการบริษทัก็ได ้ 

1.5.2 วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 

1. กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตาํแหน่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 ซ่ึงกําหนดให ้

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัคนท่ีอยูใ่นตาํเหน่งนานท่ีสุดนั้น

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง จาํนวน 1 ใน 3 ถ้าจาํนวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให ้

ต ร ง เ ป็ น ส า ม ส่ ว น ไ ม่ ไ ด้  ก็ ใ ห้ อ อ ก โ ด ย จํา น ว น ใ ก ล้ ท่ี สุ ด กั บ ส่ ว น  1  ใ น  3             

และกรรมการบริษทัท่ีออกตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ 

2. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษทัจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ  

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก 

- ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

3. กรรมการบริษทัท่ีลาออกจากตาํแหน่งจะตอ้งยืน่ใบลาออก ซ่ึงการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่

วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทั 

4. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย

เขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระ

ของ กรรม กา รบ ริษัท ท่ี แท นนั้ น เห ลื อน้อย กว่า  2 เ ดือน ทั้ ง น้ี  บุ ค คล ท่ี เข้า เ ป็ น 

กรรมการบริษัทแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระ 

ท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริษทัท่ีตนแทน โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการบริษทัท่ียงัคงเหลืออยู ่  

5. ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออก 

ตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้น

ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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1.5.3 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทัต้องทาํหน้าท่ีโดยวางตวัเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

ผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุม เน่ืองจาก

กรรมการบริษทัเป็นเสมือนตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ีได้รับเลือกเขา้มาเพื่อปกป้องรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย  

2. คณะกรรมการบริษทัควรมีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษทั

ตอ้งสามารถควบคุมการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. คณะกรรมการบริษทัควรจดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  

4. ต้องมีการถ่วงดุลอาํนาจภายในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคน

สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ดงันั้นองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั

ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5. กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทางธุรกิจอยา่งเพียงพอ เพื่อให้

ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์

ของบริษทั  

6. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ห ลัก ท รั พ ย์แ ล ะ ต ล า ด ห ลัก ท รั พ ย์  ร ว ม ทั้ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ อ่ื น  ๆ  ต า ม ท่ี กํา ห น ด  

โดยองคป์ระกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณา

เบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะพิจารณา

จากคุณสมบติัและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษทั ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ 

ประสบการณ์การทาํงาน และความเหมาะสมดา้นอ่ืน ๆ ประกอบกนั จากนั้น จะนาํเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบาย

ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษทัทั้ งหมด 

และตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระจะตอ้งสอดคลอ้ง

กับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี  ทจ.28/2551  

เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 

พ.ศ.2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงัน้ี 
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• ถือหุ้นไม่ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุม 

ของบริษัท  ทั้ งน้ี  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 

รายนั้น ๆ ดว้ย 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา  หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่  

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสํานักงานก.ล.ต. ทั้ งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 

ไ ม่ ร วม ถึ ง ก ร ณี ท่ี ก รร ม ก า ร อิส ระ เค ย เ ป็ นข้า ร า ช ก า ร  ห รือ ท่ี ป รึก ษ า ข อ ง 

ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

• ไ ม่ เ ป็ นบุ ค ค ล ท่ี มี ค วา ม สั ม พัน ธ์ ท า ง ส า ย โล หิต  หรือโดย ก า รจดท ะ เ บี ย น 

ตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  คู่สมรส  พี่น้อง และบุตร รวมทั้ ง 

คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่ มีหรือเค ยมีความสัม พันธ์ทางธุร กิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็น

การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็น 

ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษัท เว ้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 

ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว

รวมถึงการทาํรายการทางการค้าท่ีกระทาํเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า  

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย ์หรือบริการ หรือการให้หรือ

รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมคํ้าประกนั การให้สินทรัพย์

เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั

หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า 

ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นบัรวม
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ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล

เดียวกนั 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย  

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็น 

ท่ีป รึกษ ากฎหม ายหรือ ท่ีปรึกษ าทางก ารเ งิน  ซ่ึ งได้ รับค่ าบ ริการเ กินกว่า  

2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม  

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 พ้ น                          

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ

สาํนกังานก.ล.ต. 

• ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั

ของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

• ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย  หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็น 

กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของ 

บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั

กิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ 

การดาํเนินงานของบริษทั 

• ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจ 

ในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกัน  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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1.5.4 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย 

การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานเชิงนโยบายในภาพรวม และการบริหารงานออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนไม่มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั 

และไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งไม่ไดร่้วมบริหารงานปกติประจาํวนั แต่ให้การ

สนบัสนุน และให้คาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผา่นทางผูบ้ริหารอยา่งสมํ่าเสมอ ในขณะท่ี

กรรมการผูจ้ดัการรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัและบริษทัย่อย ภายใตก้รอบอาํนาจท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทั มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. รับผิดชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบั ติดตาม ดูแลการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน

กรรมการบริษทัออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนดาํเนินการแทน 

4. เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั

ว่าดว้ยการประชุม ดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้น

หนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

สาํหรับคณะกรรมการบริษทั มีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

• ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. บริหารกิจการบริษทั ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยในการดาํเนินกิจการ

ของบริษทั คณะกรรมการบริษทัต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั 

ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

2. พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ 

ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เป้าหมาย 

ทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

3. กาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการ

ให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการ

ดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั  
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4. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบ

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนั 

การทุจริต รวมถึงกาํหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเหมาะสม ใหมี้ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ  

5. จดัให้มีรายงานประจาํปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

6. กํา กับ ดู แ ล  แ ล ะ จัด ใ ห้ มี ก ล ไ ก ใ น ก า ร กํา กับ ดู แ ล  ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขัด แ ย้ง 

ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณา และอนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีมีนยัสําคญัต่อบริษทั และการเขา้ทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ ์

ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

8. แต่งตั้ งกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท  และแต่งตั้ ง 

กรรมการบริษัท ตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นรองประธาน

กรรมการบริษทั  

9. กาํหนด และ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  

10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

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 ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักท รัพ ย์ว่ าด้วย กา รกําหนดลัก ษณะ ขา ดค วา มน่าไ ว้ว าง ใจของก รรมก า ร 

และผูบ้ริหารของบริษทั 
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13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี และเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั บริษทัย่อย 

และบริษทัร่วม 

14. พิจารณาและกาํหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการ     

ชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง  

15. พิจารณาจาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 

ท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและอนุมติั  

16. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ และพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการผูจ้ดัการ ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด  

17. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร เขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจ

หนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

18. แต่งตั้ งกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึง ท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารเ ป็น 

กรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  

19. แต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี

คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษทั  

20. กาํหนดให้มีแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการ โดยทบทวนแผนดงักล่าว

เป็นประจาํทุกปี 

21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอาํนาจให้กรรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน 

มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ท่ีอยู่ภายในขอบเขตอํานาจของกรรมการบริษัท ตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร   โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน  

หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอาํนาจดงักล่าวได ้ 

22. กํากับดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู ้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู ้มีส่วนได้เสีย 

ของบริษทั  

23. กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ี เ ก่ียวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย 

อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั 

และน่าเช่ือถือ  

24. กาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ  
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25. มีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ ์

ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

26. กําหนดนโย บาย  ท บทวน และ สนับสนุนใ ห้ มีระบ บป้องกันกา รค อร์ รัปชัน 

ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแลผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการให้ปฏิบติัตามนโยบาย

ต่อตา้นคอร์รัปชนัและคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจน

เป็นแบบอยา่งดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนัและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร ทั้งน้ี ใน

ก ร ณี ท่ี มี ห ลัก ฐ า น ว่ า ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท มี ก า ร ก ร ะ ทํา อัน เ ป็ น ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร 

หรือยอมรับ หรือให้การสนบัสนุนให้มีการคอร์รัปชนัเกิดข้ึน บริษทัจะดาํเนินการทาง

วินยัเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงาน ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือเลิกจา้ง 

หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูกดาํเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ 

27. กาํหนดนโยบาย และทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษทั และตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้าํในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่ง

ย ัง่ยนื ตลอดจนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการจดัทาํแผนพฒันาดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ  

ทั้ ง น้ี  ใ นก า รดํา เ นิ นก า ร เ ร่ือ ง ใ ด ท่ี ค ณ ะ ก รร ม ก า รบ ริ ษัท  หรือผู ้ รับ ม อบ อํา นา จ 

จากคณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั

บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย  และ/หรือบริษัท ท่ี เ ก่ียวข้อง  คณะกรรมการบริษัท 

หรือผู ้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทไม่ มีอํานาจอนุมัติการดํา เ นินการ 

ในเร่ืองดังกล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ ์

ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมติั 

ไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

1.5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงิน

ประจําปี และรายไตรมาส รวมทั้ งเร่ืองสําคัญอ่ืน ๆ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม 

ตามความจําเป็นและเหมาะสม รวมทั้ งมีการกําหนดวาระประจําของแต่ละคร้ังไว ้

อย่างชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินท่ีผ่านการสอบทาน หรือตรวจสอบ 

โดยผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

2. กาํหนดปฏิทินการประชุมประจาํปีของปีถัดไปล่วงหน้าทุกส้ินปี สําหรับการประชุม

คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่ อให้คณะกรรมการบริษัท  

และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บ ริหารสามารถกําหนดตารางการทํางาน  
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และสามารถเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นหรือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองสําคญัต่าง ๆ  

ไดทุ้กคราว     

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ประธานกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

ส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี 

มีความจาํเป็นเร่งด่วน หรือเพื่อรักษาสิทธ์ิ และประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ อาจนัดประชุม 

ด้วยวิธีการอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมเร็วกกว่านั้นได้ ทั้ งน้ี กรรมการบริษทั 2 คนข้ึนไป  

อาจร้องขอประธานกรรมการบริษทัให้เรียกประชุมได ้โดยกาํหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั 

นบัแต่วนัท่ีมีการร้องขอ 

4. คณะกรรมการบริษทัไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ ครบถว้น และทนัเวลา โดยเลขานุการบริษทัจะดูแล

ให้กรรมการบริษทัได้รับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อน 

การประชุมเป็นเวลาท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาและพิจารณาเร่ืองท่ีต้องให้ความเห็น 

และการออกเสียงลงคะแนน 

5. มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่าน 

การรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ

ตรวจสอบได ้

6. ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริษทัทั้งหมดจึงจะ

ครบเป็นองคป์ระชุม หากประธานกรรมการบริษทัไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธาน

กรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม และหากรองประธานกรรการบริษทัไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีไดใ้ห้กรรมการบริษทัซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีมาประชุมเป็น

ประธานท่ีประชุม 

7. การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้จาํนวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม จะตอ้งมีจาํนวนกรรมการบริษทัอยู่ไม่น้อยกว่า  

2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษทัทั้งหมด  

8. ในการลงคะแนนให้กรรมการบริษัท 1 คน มี 1 เสียง กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสีย 

ในเ ร่ื องใดไม่ มี สิ ทธิ ออกเสี ยงในเ ร่ื องนั้ น และการวิ นิ จฉัย ช้ี ขาดของท่ี ประชุ ม 

คณะกรรมการบริษทัให้ถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุม

ออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด   

9. ใหเ้ลขานุการบริษทัซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุมเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

1.5.6 การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมกา รบริษัทต้องจัดให้ มี การทํารายง านผล การดํา เ นินง านของบริษัท 

และบริษทัยอ่ยในรูปแบบรายงานประจาํปี ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 
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2. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ต่อรายงานทางการเงิน และแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชี โดยเปิดเผยไวใ้น 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี   

3. คณะกรรมการบริษทัตอ้งดาํเนินการใหก้รรมการบริษทัทุกรายเปิดเผยประวติัของตนเองอยา่ง

ครบถ้วน  และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีทจ.  38/2559  

เร่ืองหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน 

และผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) เพื่อประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น  

นักลงทุน และสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจํา ปี  (แบบ 56-1)  

รายงานประจาํปี และใน Website ของบริษทั 

1.5.7  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ  

คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัเป็นประจาํ 

ทุกส้ินปี โดยแบ่งเป็นการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ (As a Whole) และแบบ

ประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล (Self-assessment) ตามแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี เพื่อทบทวนการทาํงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ และเพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน

ใ น ปี ท่ี ผ่ า น ม า  แล ะหาแนวทา งใ นก ารปรั บป รุ ง ประสิ ทธิ ภา พใ นก ารทํา งา นข อง 

คณะกรรมการบริษทัในปีต่อ ๆ ไป  

โดยหลกัเกณฑใ์นแบบการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ และการประเมินตนเองของ

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท ร า ย บุ ค ค ล  ไ ด้อ้ า ง อิ ง ม า จ า ก ตัว อ ย่ า ง แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง 

คณะกรรมการบริษทั เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยนาํมา

ปรับใชใ้หเ้ขา้กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดหวัขอ้ในการประเมินดงัน้ี 

  - แบบประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ  

  1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

  2.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

  3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั 

  5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

  6. การพฒันาตนเองของกรรมการบริษทัและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 - แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล  

  1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

  2. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  3.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
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สําหรับกระบวนการประเมินนั้น สํานกักรรมการ/เลขานุการบริษทั จะดาํเนินการจดัส่งแบบ

ประเมินทั้ง 2 แบบ พร้อมคาํอธิบาย และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละขอ้แก่กรรมการบริษทั

รายบุคคลในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี และกําหนดให้นําส่งคืนภายในกลางเดือน

ธันวาคมของปีนั้ น ๆ จากนั้ นสํานักกรรมการ/เลขานุการบริษัท จะสรุปผลการประเมิน  

โดยจะสรุปผลคะแนนออกเป็นรายบุคคลและแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ สําหรับการประเมิน 

ทั้ง 2 แบบ และรายงานผลให้แก่คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบในการประชุม เพื่อวิเคราะห์

สาเหตุและหาแนวทางพฒันาแต่ละดา้นต่อไป โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

- เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  

  0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 

    1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอ้ย 

    2 = เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

    3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 

    4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

นอกจากนั้ น คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม  

โดยเร่ิมในปี 2560 เป็นต้นไป ซ่ึงมีแบบการประเมิน รวมถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการ

ประเมินเช่นเดียวกนักบัการประเมินคณะกรรมการบริษทั   

สําหรับการประเมินกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้มีการประเมินเป็น

ประจาํทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลงานประจาํปี ซ่ึงอา้งอิงมาจากศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแล

กิจการบริษทัจดทะเบียนปี 2554 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือศึกษาเพิ่มเติม

แบบประเมินขององค์กรอ่ืน ๆ ท่ีใช้ได้ผลดีมาแล้ว และจะพิจารณาจากผลประกอบการรวมของ

บริษทัเป็นหลักเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งน้ี จะจดัส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการบริษทัทุกท่าน     

เพื่อทาํการประเมินในช่วงตน้เดือนมกราคมของปีถดัไป เพื่อนาํผลประกอบการรวมของบริษทั 

มาประกอบการประเมิน และกาํหนดให้ส่งคืนแก่สํานักกรรมการ/เลขานุการบริษทั ในช่วง

กลางเดือนมกราคมของปีนั้น ๆ เพื่อสรุปผลการประเมิน และนาํเสนอแก่คณะกรรมการสรรหา

แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ค่ า ต อ บ แ ท น  เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ค่ า ต อ บ แ ท น  ก่ อ น นํ า เ ส น อ แ ก่ 

คณะกรรมการบริษทัต่อไป     

1.5.8  การพฒันากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้

ความรู้แก่กรรมการบริษทั และผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการกาํกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษทัฯ  

อาทิ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู ้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุง 

และพฒันาการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงกรรมการบริษทัของบริษทัตอ้ง
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ผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ Director Accreditation Program (DAP)  

และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

บริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)  

นอกจากนั้น สํานกักรรมการ/เลขานุการบริษทั จะจดัทาํแผนการอบรมประจาํปีของปีถดัไป

ล่วงหนา้ทุกส้ินปีร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา

อนุมติัหลกัสูตรการอบรมท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีก่อนการนาํใชใ้นปีถดัไป โดยแบ่งเป็น

หลกัสูตรการอบรมภาคบงัคบัท่ีกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย ตอ้งเขา้อบรมในปีนั้น ๆ 

และหลักสูตรการอบรมท่ีเป็นตัวเลือกตามความสนใจ ซ่ึงในแต่ละปีจะสนับสนุนให้มี

กรรมการบริษทัอย่างน้อย 1 ท่าน รวมถึงกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารเขา้อบรมหลกัสูตร 

หรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ในการปฏิบติังาน 

 1.5.9   การปฐมนิเทศกรรมการบริษัททีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่ 

ภายหลงัการคดัเลือกผูท่ี้จะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัของบริษทั โดยจดัให้กรรมการ

ผูจ้ดัการเป็นผูแ้นะนําให้กรรมการบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ รู้จกักับฝ่ายจดัการ และ

กรรมการบริษทัท่านอ่ืน ๆ พร้อมทั้งนาํเสนอขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มบริษทัฯ อาทิ โครงสร้าง

องค์กร และลกัษณะการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คู่มือ 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและ

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั จรรยาบรรณในการดาํเนินงาน และการใช้

ขอ้มูลภายใน เป็นตน้ โดยจะจดัทาํเป็นคู่มือสําหรับกรรมการบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่  

เพือ่ประกอบการปฐมนิเทศและการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป   

   นอกจากน้ี หากกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ยงัไม่ไดอ้บรมหลกัสูตรเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั จะจดัให้กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ดงักล่าวเขา้

อบรมหลักสูตรท่ีจาํเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษทั อนัได้แก่ หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) และหลกัสูตร 

Audit Committee Program (ACP) (กรณีเป็นกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) รวมถึงหลกัสูตรการ

อบรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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1.5.10 การกาํหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไปดํารงตําแหน่ง  

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสําคญัในการอุทิศตนและเวลาเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี เพื่อให้บริษทัได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการผู ้จ ัดการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้นโยบายกาํหนดจาํนวนบริษทัจดทะเบียนและบริษทัจาํกดัอ่ืน ๆ ท่ี

กรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ สามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหาร

ไดโ้ดยกาํหนดใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี  

1. กําหนดให้กรรมการบริษัทสามารถดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได ้

ไม่เกิน 5 แห่ง โดยธุรกิจนั้นตอ้งไม่เป็นประเภทธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบักลุ่มบริษทัฯ

รวมทั้ งต้องสามารถอุทิศตน เวลา และกําลังความคิดในการทํางานให้แก่บริษัท 

ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ี การเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน จะตอ้งนาํเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบดว้ย 

2. กรรมการผู ้จ ัดการจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารในบริษัทจํากัด  

หรือบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ท่ีไม่ใช่บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์จะตอ้งนาํเสนอ

ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ

ประเภทธุรกิจ ซ่ึงต้องไม่เป็นประเภทธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักับกลุ่มบริษทัฯ รวมถึง

ความสามารถในการอุทิศตน เวลา และกาํลงัความคิดในการทาํงานให้แก่บริษทันั้ น 

มีเพียงพอหรือไม่   

1.5.11  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงการกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั กรรมการ 

ชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง อยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โดยให้สอดคลอ้งกบั 

ผลประกอบการรวมของบริษทั ดว้ยความโปร่งใส ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาํหน้าท่ีในการกาํหนดและทบทวน

นโยบาย หลกัเกณฑ์ และรูปแบบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ  

แก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ

บริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัตามลาํดบัต่อไป 

โดยการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการรวมของบริษทั การปฏิบติังาน 

และความรับผิดชอบ  ซ่ึงจะนําผลการประเมินการปฏิบัติงาน และนําข้อมูลการจ่าย

ค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภท

เดียวกนักับบริษทัหรือใกล้เคียงกบับริษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
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และผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนตามเอกสารสรุปผลสํารวจขอ้มูลกรรมการ และผูบ้ริหาร

ของบริษทัจดทะเบียนปี 2558 ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยจะตอ้งผา่นการพิจารณา

อนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น และสําหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  จะเป็นไป 

ตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้ซ่ึงจะพิจารณาจากภาระหน้าท่ี

และความรับผิดชอบรวมถึงผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน และผลการดาํเนินงาน

ของบริษัท  โดยกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู ้บริหารระดับสูง จะได้รับ

ค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมตามหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นไป

ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.5.12 การจัดตั้งคณะกรรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยรวมทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อดาํเนินการเฉพาะเร่ืองตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน  

และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี ไดจ้ดัทาํกฎบตัรของคณะกรรมการ 

ชุดยอ่ยข้ึน เพื่อกาํหนดองคป์ระกอบและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยไว ้

ตามรายละเอียด ดงัน้ี  

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 

1.      วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีให้

ความเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างเป็นอิสระด้านการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีโดยมุ่งเน้น 

การพฒันาอย่างย ัง่ยืน การสอบทานความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน   

การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย

และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า การดาํเนินงานของบริษทั

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย 
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยตอ้งประกอบดว้ย 

ผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน

ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ท่าน 

2.3 ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คุณสมบัติ 

เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข และข้อบังคับท่ีตลาดหลักทรัพย ์            

แห่งประเทศไทยกําหนดและสามารถให้ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างอิสระ รวมทั้งสามารถปฏิบติังานได้อย่างเพียงพอ 

ในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ 

4. วาระการดํารงตําแหน่ง 

4.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพื่อปฏิบติังานตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทั 

4.2  กรณีมี เหตุให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ง อันส่งผลให้จ ํานวนของ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ท่ี กํ า ห น ด ใ น ก ฎ บั ต ร ฉ บับ น้ี  

คณะก รรมก ารบริษัท ต้องแ ต่ง ตั้ ง กรรม กา รตรวจส อบ รา ยใ หม่  เพื่ อให้ครบ 

ตามจาํนวนภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ีมีจาํนวนกรรมการตรวจสอบ 

ไม่ครบถว้น 

5. การประชุม 

5.1 กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง ทั้ งน้ี อาจมี 

การจัดการประชุมเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยมีการประชุม 

อย่างน้อยปีละ1 คร้ัง ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับสํานักตรวจสอบภายใน  

เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ 

และกําลังพลของสํานักตรวจสอบภายใน รวมทั้ งสอบทานผลการปฏิบัติงาน  

และการประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

5.2 องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมในการประชุม 

แต่ละคร้ังไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี 

กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนคร้ังท่ีมีการประชุมในปีนั้น ๆ  

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ให้ความเห็น

หรือจดัส่งเอกสารตามความจาํเป็นได ้
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5.4 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นจะไม่เขา้ร่วม

ประชุมหรืองดการแสดงความเห็นในเร่ืองดงักล่าว 

6. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  

  6.1 การควบคุมภายใน 

6.1.1 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแส          

และการรับขอ้ร้องเรียน รวมทั้ง สอบทานนโยบายและการควบคุมภายในของ

กระบวนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มัน่ใจว่ามี

แนวทางสามารถป้องกันการคอร์รัปชั่นสอดคล้องตามท่ีสํานักตรวจสอบ

ภายในไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ และรายงานไวใ้นแบบประเมินตนเอง

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  6.1.2 สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมทั้งดา้นประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  6.1.3 สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการทาํงาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม 

การกาํกบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภยั

ของขอ้มูล และระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 

   6.1.4 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบติังานของ

ตนเองเป็นประจาํทุกปี 

  6.2  การตรวจสอบภายใน 

   6.2.1 พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงสํานกั

ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

   6.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจาก 

การปฏิบติัหนา้ท่ีและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบงัคบับญัชา ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน

สํานักตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี รับผิดชอบเ ก่ียวกับ 

การตรวจสอบภายใน 
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6.3 รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

6.3.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  

โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ 

การจดัทาํรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจาํปี คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ 

ท่ีเห็นวา่จาํเป็น และเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

6.3.2 พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ 

เพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

6.3.3 ให้ค ําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบติังาน หรือระบบงานเพื่อลดความเส่ียงในเร่ืองต่าง ๆ ทาํให้

ได้รายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และใช้ประโยชน์ได้เพื่อให้บริษทัมีระบบ 

การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  

  6.4 การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.4.1 สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

   ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

   ธุรกิจของบริษทั 

                 6.4.2 พิ จ า ร ณ า รา ย ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว โ ย ง กัน  ห รือ ร า ย ก า ร ท่ี อา จ มี ค วา ม ขัดแ ย้ง 

ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักท รัพ ย์ และ ข้อกํา หนดของตลา ดหลักท รัพ ย์แ ห่ง ป ระ เท ศไ ท ย 

ทั้งน้ี เพื่อให ้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษทั รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการ 

ท่ีเ ก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี 

ความถูกตอ้งครบถว้น 

  6.4.3 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงาน

ทางการเงินของบริษทั 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
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  (3) ค ว า ม เ ห็น เ ก่ี ย วกับ ก า ร ป ฏิ บัติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่า ด้วย หลัก ท รั พ ย ์

 และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 (5)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 (6)  จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วม 

     ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7)    ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ 

จากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter)  

(8)   รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขต

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6.4.4 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มี

รายการ หรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ

ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

   (1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

   (2)  การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคุม

ภายใน  

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทั 

หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ข 

ภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่า 

มีรายการ หรือการกระทาํตามวรรคหน่ึงต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.5 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 

6.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา 

ทางวชิาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นวา่จาํเป็นโดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  

6.5.2 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
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6.5.3 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

7. การรายงาน 

7.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

กรณีท่ีมีการกระทาํท่ีอาจมีผลกระทบต่อองคก์รอยา่งมีนยัสําคญัทั้งในเร่ืองฐานะการเงิน 

ผลการดํา เ นินงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  การทุ จ ริ ต ข้อบกพร่ อง 

ต่ า ง  ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว กับ ระ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ก า ร ป ฏิ บั ติ ท่ี ขัด ต่ อ ก ฎ ห ม า ย 

หรือต่อขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

7.2 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้า ท่ี 

หรือความเห็นต่าง ๆ ต่อการดาํเนินงานตามท่ีได้รับรายงาน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.3 จดัทาํรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2560 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น เพื่อกาํหนดนโยบาย 

ด้านการบริหารความเส่ียง ให้ครอบคลุมทั่วทั้ งองค์กร รวมทั้ งกํากับดูแลให้มีระบบ 

หรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท  

อย่างเหมาะสม โดยได้กําหนดองค์ประกอบหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล ตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียงโดยคัดจากกรรมการบริษัท  และ/หรือ  ผู ้บริหาร  

และ/หรือ  ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ ท่ี มีความ รู้ความชํานาญด้านการบริหารความเ ส่ียง  

หรือความรู้ความชาํนาญในอุตสาหกรรมท่ีบริษทัดาํเนินธุรกิจอยู ่ทั้งน้ี คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู ้แต่งตั้ งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ความเ ส่ียง โดยอาจเป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุดท่ีดูแลสํานักบริหารความเ ส่ียง  

หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือ 
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การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการนดัประชุม จดัเตรียม

วาระการประชุม นาํส่งเอกสารการประชุมและการบนัทึกการประชุม 

3. วาระการดํารงตาํแหน่ง 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตาํแหน่งตามวาระของการเป็น

กรรมการบริษทัฯ และเม่ือครบวาระดาํรงตาํแหน่งอาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

- กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้กลบัเขา้มา

ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก หากไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

- นอกจากน้ีการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงมติใหอ้อก 

 ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

4. ขอบเขตหน้าที ่

- นําเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท  ในการกําหนดนโยบาย 

การบริหารความเส่ียง และระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้

- นาํเสนอภาพรวมความเส่ียงของบริษทั วิธีการจดัการ และผลการติดตามความเส่ียงต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

- สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และดําเนินการเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า 

การจัดการความเส่ียงมีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถจดัการความเส่ียงให้อยู ่

ในระดบัท่ียอมรับได ้

- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูล

เก่ียวกบัความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีผลหรืออาจกระทบต่อบริษทั 

- ตดัสินใจและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัปัญหาสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริหารความเส่ียง 

- สนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเ ส่ียง รายงานผล 

การประเมินประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
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- สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํทุกปี 

เพื่อให้มั่นใจว่าเน้ือหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ 

ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

- พิจารณาสอบทานความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียงของบริษทั ตามท่ี

หน่วยงานเจา้ของความเส่ียงไดป้ระเมินไวร้วมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

- กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท  

โดยการติดตามและสอบทานอยา่งต่อเน่ือง 

- ใหต้ั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

- ใหก้ารสนบัสนุนเก่ียวกบักระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่  และนโยบาย

การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) 

5. ความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และคณะกรรมการบริษทั ยงัคงตอ้งมี

ความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

6. การประชุม 

- จัดใ ห้ มี ก า รป ระ ชุ ม อย่า ง น้อย ไ ตรม า ส ล ะ  1 ค ร้ัง  โดย อา จ เ ชิ ญฝ่ า ย จัดก า ร  

หรือผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม

ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจาํเป็น 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกคร้ัง องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ย

กรรมการบริหารความเส่ียง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน

กรรมการบริหารความเส่ียงทั้ งหมดท่ีมีอยู่ในตําแหน่งขณะนั้ น จึงจะถือว่าครบ 

องคป์ระชุม 

- กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เขา้ร่วม

พิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

- ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเส่ียง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ  

1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีการลงมติมีเสียงเท่ากัน 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 

7. การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษทั

รับทราบ และจดัทาํรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษทั และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง และรายงานผลการประเมินประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

• คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

กฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 

1. วตัถุประสงค์ 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 

7/2559 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมติัให้จดัตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล  

เพื่อทาํหน้าท่ีกาํหนด และทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางด้านจรรยาบรรณ

ธุรกิจ และการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นมาตรฐานในการดําเนินงานของบริษัท  

และการปฏิบติัตนของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงการใหค้าํปรึกษาแก่

คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

และฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อีกทั้ง

การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่าย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติให้จดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ฉบบัน้ีข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง 

-   ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี หากองค์กรยงัมีขนาดเล็กและจาํนวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ 

กาํหนดให้ตอ้งมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล  

โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระ 1 คน  

เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลเท่านั้น 

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษัท เพื่อทําหน้า ท่ี

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ทั้งน้ี หากคณะกรรมการธรรมาภิบาลพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

- ให้บริษทัคดัเลือกและเสนอช่ือพนกังานบริษทั เพื่อทาํหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
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2.2  คุณสมบัติ 

- ดํา ร ง ตํา แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท  มี ค ว า ม เ ป็ น ก ล า ง แ ล ะ มี ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ 

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- มีความรู้ความสามารถในการทาํหน้าท่ีด้านธรรมาภิบาล การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

การให้คาํปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนกาํกับดูแลการปฏิบติังานของ

กรรมการบริษัท  ผู ้บริหาร และฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ  

และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงความรู้

ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตลอดจนประสบการณ์การทาํงาน และเขา้ใจถึงบทบาท

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลอยา่งแทจ้ริง 

- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์

ของการดาํเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

3. วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 

3.1 วาระการดํารงตําแหน่ง 

- กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพื่อปฏิบติังานตามวาระการดาํรง 

ตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

- กรณีมีเหตุให้กรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากตําแหน่ง อันส่งผลให้จ ํานวนของ

ค ณ ะ ก ร รม ก า ร ธ ร ร ม า ภิบ า ล ไ ม่ ค ร บ ถ้วน ต า ม ท่ี กํา ห น ดใ น ก ฎ บัต ร ฉ บับ น้ี  

คณะกรรมการบริษทัต้องแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลรายใหม่ เพื่อให้ครบ 

ตามจาํนวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีมีจาํนวนกรรมการธรรมาภิบาล 

ไม่ครบถว้น 

  3.2 การพ้นจากตําแหน่ง 

 - กรรมการธรรมาภิบาลจะพน้จากตาํแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 

 เสียชีวติ 

 ลาออก 

 พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

 ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการธรรมาภิบาล หรือมีลกัษณะต้องห้าม

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

- ใ นก รณี ล าออก  กรรม ก ารธรรมา ภิบ าล จะต้อง ยื่นใ บล า ออกต่อประธ า น 

กรรมการบริษทั และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติั

การลาออกเป็นตน้ไป 
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4. ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่

4.1 กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวทางดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ และการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี เพื่อเป็นมาตรฐานในการกาํหนดระเบียบปฏิบติัของบริษทั และการปฏิบติั

ตนของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

4.2 ให้คาํปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนทบทวน

จรรยาบรรณ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

4.3 ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และฝ่ายจัดการ ให้เป็นไป 

ตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

4.4 กาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4.5 จดัทาํรายงานการกาํกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปี

และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

ทั้งน้ี ในการดําเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูรั้บมอบอาํนาจ 

จากคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อ่ืนใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไม่มีอาํนาจอนุมติั

การดาํเนินการในเร่ืองดังกล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย 

และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ 

และขอ้บงัคบับริษทั 

5.  การประชุม 

5.1 การจัดประชุม 

- คณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง หรืออาจจดัให้มี 

การประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยตอ้งเขา้ร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ทั้งหมด 

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากกรรมการ 

ธรรมาภิบาล หรือประธานกรรมการบริษทั มีวาระจาํเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 
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5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งมีกรรมการธรรมาภิบาล เขา้ร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการดังกล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม  

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 ้ท่ีได้รับมอบหมายทําหน้าท่ีบันทึก 

รายงานการประชุม 

6.  การรายงาน 

6.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะตอ้งเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบายต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องด้านจรรยาบรรณธุรกิจ การกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชัน่ ตลอดจนการดาํเนินงานดา้นธรรมาภิบาล แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เพื่อพิจารณาอนุมติั และ/หรือการนาํเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ี 

เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบต่อไป  

6.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบ

ไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) โดยเปิดเผย

รายละเอียด ดงัน้ี 

- จาํนวนคร้ังการประชุม 

- จาํนวนคร้ังท่ีกรรมการธรรมาภิบาล เขา้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล 

- ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 
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7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล และรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

8.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล  จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสมตามหน้าท่ี  

และความรับผดิชอบในการดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤศจิกายน 2559 

1. วตัถุประสงค์ 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 

7/2559 เ ม่ือว ันท่ี 11 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ งคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาํหน้าท่ีพิจารณา กําหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบ 

การสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ตลอดจน

ก า ร พิ จ า ร ณ า รู ป แ บ บ แ ล ะ กํ า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ใ ห้ แ ก่ 

คณะ กรรม กา รบริษัท  แล ะ บุค ล าก รดังก ล่ า ว  ตาม ค วาม เหมา ะ สม ข องหน้า ท่ี 

และความรับผดิชอบ และผลประกอบการโดยรวมของบริษทั โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ

ผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั อย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชัน่ของบริษทั จึงไดจ้ดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ฉบบัน้ีข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัต ิ

   2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง 

  -  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอยา่งน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

ทั้ งน้ี หากองค์กรยงัมีขนาดเล็กและจาํนวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ 

กําหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน  ในคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ตอ้งพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเท่านั้น 
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  - คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพือ่ทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

  - ให้บริษทัคดัเลือกและเสนอช่ือพนกังานบริษทัเพื่อทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  2.2 คุณสมบัติ 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระตามหลกัการ

 กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- มีความรู้ความสามารถในการทาํหน้าท่ีสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง  

และพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงความรู้ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ตลอดจน

ประสบการณ์การทํางาน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งแทจ้ริง 

- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ 

การดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 

3.1 วาระการดํารงตําแหน่ง 

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพื่อปฏิบติังาน  

ตามวาระการดาํรงตาํเหน่งกรรมการบริษทั 

  - กรณีมีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่ง อนัส่งผลให้

จาํนวนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถว้นตามท่ีกาํหนด

ในกฎบตัรฉบบัน้ี คณะกรรมการบริษทัต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจาํนวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีมี

จาํนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถว้น 

3.2 การพ้นจากตําแหน่ง 

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพน้จากตาํแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 

 เสียชีวติ 

 ลาออก 

 พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
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 ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

- ในกรณีลาออก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะตอ้งยื่นใบลาออกต่อ

ประธานกรรมการบริษัท และมีผลตั้ งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนาม

พิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

4. ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่

4.1  ด้านการสรรหา 

- กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหา

กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งการคดัเลือกกรรมการชุดยอ่ย เพื่อให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณสมบติั การศึกษา ความรู้

ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษทั ตลอดจนความเป็นอิสระของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทั

กําหนด เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให ้

การดาํเนินงานของบริษทับรรลุไดต้ามเป้าหมาย และวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีตั้งไว ้

นอกจากนั้น หลกัเกณฑ ์รูปแบบและกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหาจะตอ้ง

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- พิจารณาคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัท และผู ้บริหารระดับสูง รวมถึง 

การคดัเลือกกรรมการชุดย่อยท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ตามลาํดบั  

- พิจารณาและเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการให้มี

ความเหมาะสมกบับริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของ

ธุรกิจ และสถานการณ์ภายในประเทศและสังคมโลก 

- กาํหนดแผนและจดัใหมี้การปฐมนิเทศให้แก่กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่  

รวมไปถึงการจัดทาํแผนพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการบริษทัอย่าง

ต่อเน่ือง 

- จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ของ 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ    

สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารและการดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

และมีประสิทธิภาพ โดยให้เสนอแผนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา

ต่อไป  
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- สนับสนุนให้บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือ

บุคคล เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษทั 

- เปิดเผยขอ้มูลในการพิจารณาสรรหาและการคดัเลือกกรรมการบริษทั กรรมการ 

ชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูงในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี (แบบ 56-1) 

4.2  ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 

- กําหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการพิจารณาการจ่าย

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  

และผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยให้สอดคลอ้งกบั

ผลประกอบการโดยรวมของบริษทัดว้ยความโปร่งใส  

- เสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และ/หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใดของกรรมการบริษทั 

กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการท่ีมี

ความสามารถและศักยภาพ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท  

และผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั ต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัตามลาํดบั 

- กาํหนดหลกัเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั 

กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทน

ประจาํปี 

- เปิดเผยหลกัเกณฑ์และรูปแบบการพิจารณาค่าตอบแทน และขอ้มูลค่าตอบแทน 

และ/หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร

ระดับสูง รวมทั้ งจัดทํารายงานการกําหนดค่ าตอบแทนและความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

4.3  ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง

เป็นประจาํทุกปี 

4.4  รับผดิชอบต่อการอืน่ใดทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่รวมถึง

อาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทนมีส่วนไดเ้สียหรือไดผ้ลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด อนัเป็น
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การขดัแยง้กบับริษทั ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการ

อนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อบงัคับของบริษัท หรือกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการดาํเนินธุรกรรมการคา้

ปกติทัว่ไปของบริษทั ท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจน 

5.  การประชุม 

5.1 การจัดประชุม 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

หรืออาจจดัให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษทัเห็นสมควร  

โดยต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด 

- ป ระ ธ า นก รรม ก า รส รรห า แ ล ะ พิ จ า รณ า ค่ า ต อบ แ ท น อา จ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม 

เป็นกรณีพิเศษได ้หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธาน

กรรมการบริษทั มีวาระจาํเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

5.2 ผู้ข้าร่วมประชุม 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งมีกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ดังกล่าวทั้ งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธานท่ีประชุม 

- ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

- กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเหตุให ้

ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

5.3 การลงคะแนนเสียง 

- มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน 

ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงด

ออกเสียงในวาระนั้น ๆ 
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5.4 บันทกึรายงานการประชุม 

- ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผู ้ท่ีได้รับ

มอบหมายทาํหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม 

6. การรายงาน 

6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเสนอและรายงานผล 

การพิจารณาการสรรหากรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดับสูง และกรรมการชุดย่อย 

รวมถึงค่าตอบแทนแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั ตลอดจน 

การนาํเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาหรือรับทราบต่อไป  

6.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีใน

การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบไวใ้นรายงานประจาํปี 

และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) โดยเปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 

- จาํนวนคร้ังการประชุม 

- จาํนวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมเป็น

รายบุคคล 

- ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง

และของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบติังาน 

ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ี (ถ้ามี) ให้กับคณะกรรมการบริษทั 

ไดรั้บทราบ 

8. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม

ตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการบริหาร 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560  

1. วตัถุประสงค์ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”)  

คร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหาร เพื่อจดัทาํและรวบรวมองค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบติัของ 
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คณะกรรมการบริหาร รวมถึงวาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่ง การประชุม 

การประเมินผลการปฏิบติังาน และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการทบทวนขอบเขต

และอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารใหท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบติัสาํหรับคณะกรรมการบริหารต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง 

- คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหารของบริษัท  

ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัโดยมีจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควร ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหาร อยา่งนอ้ย 3 คน 

และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธาน

กรรมการบริหาร 

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหาร  

เพื่อทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี หากคณะกรรมการบริหาร พน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

- ใ ห้บ ริษัท คัด เ ลื อ ก แล ะ เ ส นอ ช่ื อพ นัก ง า น บ ริษัท  เพื่ อ ทํา ห น้า ท่ี เล ข า นุ ก า ร 

คณะกรรมการบริหาร โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

2.2 คุณสมบัติ 

- มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้ งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  

และคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้และองคก์รเป็นสาํคญั    

- มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในการทาํหน้าท่ีของกรรมการบริหาร 

ตลอดจนมีความรู้และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งด้านการบริหาร การเงินการบญัชี 

หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์รวมทั้งเขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ี 

และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารอยา่งแทจ้ริง 

- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 

และเป้าหมายของของบริษทั  

3. วาระการดํารงตาํแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 

3.1 วาระการดํารงตําแหน่ง 

- กรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพื่อปฏิบติังานตามวาระการดาํรงตาํเหน่ง 

ของกรรมการบริษทั หรือการดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  
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- กรณี มี เห ตุ ใ ห้ กรรมก ารบริ หารพ้นจากตําแหน่ ง  อัน ส่ งผ ลใ ห้ จ ํา นวนของ 

คณะกรรมการบริหารไม่ครบถว้นตามท่ีกาํหนดในกฎบตัรฉบบัน้ี คณะกรรมการบริษทั

ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจาํนวน ภายในระยะเวลา  

3 เดือน นบัแต่วนัท่ีมีจาํนวนกรรมการบริหารไม่ครบถว้น 

3.2  การพ้นจากตําแหน่ง 

กรรมการบริหารจะพน้จากตาํแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 

 เสียชีวติ 

 ลาออก 

 พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

 ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบริหาร หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ี

กฎหมายกาํหนด 

- ในกรณีลาออก กรรมการบริหารจะต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั  

และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

4.  ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่

4.1 พิจารณา กาํหนด และให้ความเห็นเก่ียวกับ วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ 

ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ

ของบริษทั เพื่อเสนอและขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั  

4.2 กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน 

เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษทั ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

4.3 กาํหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายเก่ียวกับการบริหารจดัการบริษทั รวมถึง

นโยบายเก่ียวกบัการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนกังานท่ีมี

ตาํแหน่งสูงกวา่ผูจ้ดัการฝ่ายของบริษทั โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการของ

บริษทั และ/หรือ ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นผูมี้อาํนาจแทนบริษทั

ในการลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน  

4.4 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอาํนาจในการพิจารณา

และอนุมัติให้บริษัทลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร 

ทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดาํเนินกิจการ

ตามวตัถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงิน 

เพื่อการลงทุนดงักล่าว การเขา้ทาํนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดาํเนินการใด ๆ  
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ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวจนเสร็จการ ในจํานวนเงินในแต่ละรายการตั้ งแต่  

20 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 100 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินงบประมาณประจาํปีท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4.5 พิจารณาและอนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี 

กู้ยืม  ขอสินเ ช่ือ จํานํา  จ ํานอง  คํ้ าประกัน และการ อ่ืน รวมถึงการซ้ือขาย               

และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงค์ของบริษทั เพื่อประโยชน์   

ในการดําเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนการเข้าทาํนิติกรรมสัญญา และ/หรือ 

การดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ ในจาํนวนเงินในแต่ละ

รายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินงบประมาณ

ประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4.6 พิจารณาและอนุมติัการเขา้ทาํสัญญาหรือตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหรือขายนํ้ าตาลทรายล่วงหน้า สัญญาซ้ือขายต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น        

เพื่อป้องกนัความเส่ียงทางการเงินของบริษทั  

4.7 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ

โครงการ ขอ้เสนอ หรือการเขา้ทาํธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของ

บริษัท ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าจํานวนเงินท่ีได้กําหนดไว้ และ/หรือ ตามกฎหมาย          

และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรือข้อบงัคบับริษทั ท่ีได้กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติั  

4.8 พิจารณาและอนุมติัแนวนโยบายการบริหารงาน และการดาํเนินกิจการของบริษทั 

หรือการดาํเนินการใด ๆ อนัอาจมีผลผกูพนับริษทั  

4.9 มอบอาํนาจให้กรรมการผูจ้ดัการ ดาํเนินกิจการของบริษทั ตามขอบเขตอาํนาจ 

หน้า ท่ี  และความ รับผิดชอบ ตามท่ี คณะกรรมการบริษัทกําหนด ภายใ ต ้

การกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริหาร  

4.10 แต่งตั้ ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

หรือหลายคน มีอํานาจดํา เ นินการใด ๆ ท่ีอยู่ภายในขอบอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยท่ี คณะกรรมการ

บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอาํนาจดงักล่าวได ้ 

4.11 พิจารณาและอนุมติัคู่มืออาํนาจดาํเนินการ เพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง และ/หรือ  

ผูท่ี้ได้รับมอบอาํนาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ และอาํนาจของตนเอง  

และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบติังาน โดยมีเอกสารอา้งอิง และเป็นไปตามขั้นตอน

อยา่งมีระบบ  
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4.12 มี อํา น า จ ห น้ า ท่ี  แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ด  ๆ  ต า ม ท่ี ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  

หรือตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

4.13 มีหน้าท่ีส่งเสริมและจดัทาํให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งส่ือสารเร่ืองการคอร์รัปชนัไปยงัพนกังานและควบคุมดูแลให้พนกังานปฏิบติั

ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัและคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ตลอดจนเป็นผูน้าํและเป็นแบบอยา่งแก่พนกังานในดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

ทั้ ง น้ี  ใ น ก ร ณี ท่ี มี ห ลั ก ฐ า น ว่ า ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร มี ก า ร ก ร ะ ทํ า อั น เ ป็ น 

การดาํเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนบัสนุนให้มีการคอร์รัปชนัเกิดข้ึน บริษทั

จะดาํเนินการทางวินยัเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงาน ซ่ึงมี

โทษสูงสุดคือเลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูกดาํเนินการตามกระบวนการ

บงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ 

4.14 ศึกษาและปฏิบติัตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษทั รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้ งน้ี ในการดําเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผู ้รับมอบอํานาจ 

จากคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

อ่ื น ใ ด กั บ บ ริ ษั ท  แ ล ะ / ห รื อ บ ริ ษั ท ย่ อ ย  แ ล ะ / ห รื อ บ ริ ษั ท ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  

คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร ไม่มีอาํนาจ

อนุมัติการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าว เว ้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไป 

ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

5. การประชุม 

5.1  การจัดประชุม 

- กรรมการบริหารตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุม

คณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้า ร่วมประชุม 

ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการดงักล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 

และใหป้ระธานกรรมการบริหาร เป็นประธานท่ีประชุม 
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- ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหาร ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ให้กรรมการบริหารท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน 

ท่ีประชุม 

- กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้

บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

5.3  การลงคะแนนเสียง 

- มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการบริหารท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่ม 

อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

- กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

5.4 บันทกึรายงานการประชุม 

- ให้เลขานุการกรรมการบริหาร หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายทาํหน้าท่ีบนัทึกรายงาน

การประชุม 

6. การรายงาน 

6.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบาย  

หรือการดาํเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองสําคญัและมีผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจ ตามขอบเขตอํานาจหน้า ท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ีพึงรายงาน  

หรือขอการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยนําเสนอแก่ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั และ/หรือเพื่อรับทราบต่อไป  

6.2 คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการตอ้งจดัทาํบทวิเคราะห์และคาํอธิบายของ 

ฝ่ายจดัการ (MD&A) สําหรับผลการดาํเนินงานของปีท่ีผ่านมา และเปิดเผยให ้

ผู ้ถือหุ้นรับทราบไว้ในรายงานประจําปี  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  

(แบบ 56-1)  

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารจะต้องประเ มินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของ

คณะกรรมการบริหารทั้ งคณะ  และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา 

และอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

8. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร  จะได้รับค่ าตอบแทนในอัตรา ท่ี เหมาะสมตามหน้า ท่ี  

และความรับผดิชอบในการดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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1.5.13 การแต่งตั้ง หน้าที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อทาํหน้าท่ีสนับสนุนการทาํงานของ

คณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ อาทิ  การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

และการประชุมผู ้ถือหุ้น การจัดทํารายงานการประชุม  การจัดเก็บเอกสารสําคัญ 

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และการจดัทาํรายงานประจาํปี รวมทั้งงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 

ท่ี ดี  และการให้ค ําแนะนํา เ บ้ืองต้นในข้อกฎหมาย  ระ เ บียบ และข้อบังคับต่าง  ๆ  

แก่คณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการบริษทัจะดาํรงตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการสํานกักรรมการ 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั ดงัน้ี  

 1. การศึกษาและการอบรม  

 -  ต้องจบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโทด้านกฎหมาย บัญชี  การเ งิ น  

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 ําแนะนําเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารในข้อกฎหมาย ระเบียบ  

และข้อบงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัท่ีบริษทัต้องปฏิบติัตาม ดูแลให้การดาํเนินกิจการของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย  

และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- รับผิดชอบในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

- บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้

มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- จดัทาํและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั หนังสือนัดประชุม 

ผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษทั  

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั้ง

จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียให้ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 
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- ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

- ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

 

2. ฝ่ายจัดการ 

• องคป์ระกอบและการแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) 

ในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น 

ผูพ้ิจารณาเบ้ืองต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้

ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเขา้ใจใน

ธุรกิจของบริษัทเ ป็นอย่าง ดี  และสามารถบริหารงานให้บรรลุว ัตถุประสงค์  เ ป้าหมาย 

ท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

• ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ (CEO) 

1. รับผิดชอบดูแลเร่ืองการดาํเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจาํวนั (Day To Day 

Operation)  ของบริษัท  รวมถึงการกํากับ ดูแลการดํา เ นินงานโดยรวม เพื่อให้ เ ป็นไป 

ตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนวสิัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทัท่ีได้รับ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมติัการเข้าทาํนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดาํเนินการใด ๆ  

ท่ี เ ก่ียวข้องกับการดํา เนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจําว ันของบริษัท  

ในจาํนวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการเข้าทาํนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใด ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจาํวนัของบริษทั ท่ีมีมูลค่า

เ กินกว่าจํานวนเงินท่ีได้กําหนดไว้ รวมถึงให้ความเห็น และเสนอเ ร่ืองดังกล่าวต่อ 

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากลัน่กรอง และหาขอ้สรุปต่อไป 

4. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอาํนาจในการพิจารณาและอนุมติัให้

บริษทัลงทุน หรือเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ี

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของบริษทั ตลอดจน 

การพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทํานิติกรรมสัญญา  

และ/หรือ การดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ ในจาํนวนเงินในแต่ละ

รายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท  
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5. พิจารณาและอนุมติัการเข้าทาํธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กู้ยืม  

ขอสินเช่ือ จาํนาํ จาํนอง คํ้าประกนั และการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงคข์องบริษทัเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทั ตลอดจน

การเขา้ทาํนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ 

ในจาํนวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

6. กาํหนดเง่ือนไขทางการคา้ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทาํสัญญาซ้ือขาย  

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการค้า เป็นตน้ ในจาํนวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท  

แต่ไม่เกินงบประมาณประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

7. พิจารณาจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และผลประโยชน์ตอบแทน 

ท่ีเหมาะสมของพนักงานของบริษทั ท่ีมีตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายหรือตํ่ากว่า ตามแนวนโยบาย 

ท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหาร  

8. แต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานตามปกติ

ประจาํวนัของบริษทั  

9. แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ ท่ีอยู่

ภายในขอบเขตอาํนาจของกรรมการผู ้จ ัดการ ตามท่ีกรรมการผู ้จ ัดการเห็นสมควร โดยท่ี

กรรมการผูจ้ดัการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอาํนาจดงักล่าวได ้ 

10. มีอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายท่ีได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

11. จดัทาํให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ และควบคุมไม่ให้มีการคอร์รัปชัน

ภา ย ใ นอ ง ค์ก ร  ต า ม น โย บ า ย ต่ อต้า นค อ ร์ รัป ชันแ ล ะ คู่ มื อก า รกํา กับ ดูแล กิ จก า ร ท่ี ดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นผู ้นําและแบบอย่างแก่พนักงานในด้านการต่อต้าน          

คอร์รัปชนั 

ทั้งน้ี ในการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการมี

ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/

หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการผูจ้ดัการหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจ

อนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และ

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติั

ไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 
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3. แผนการสืบทอดตําแหน่ง และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

กลุ่มบริษัทนํ้ าตาลบุรีรัมย์ ตระหนักถึงการเตรียมการด้านบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อม 

ในการสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ เป็นไปอยา่งราบร่ืนและต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาํหน้าท่ี

กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัท  

และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งการคดัเลือกกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ง

ต่อไป รวมทั้งทาํหนา้ท่ีจดัทาํและทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้ริหารระดบัสูง 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงานอีกดว้ย  

3.1 แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

กลุ่มบริษัทนํ้ าตาลบุรีรัมย์ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบในตาํแหน่งงานบริหาร 

ท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัฯ โดยการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) และผูบ้ริหารระดับสูงจะเป็นไป 

ตามกระบวนการสรรหาท่ีพิจารณาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

ทั้งน้ี กระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) และผูบ้ริหารระดบัสูงจะพิจารณาจากคุณสมบติั 

การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทัฯ และการเป็นคนดีมีจริยธรรม เขา้มาร่วมงาน โดยจะจดัให้มีระบบการคดัสรรบุคคลากร 

ทุกระดบัอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มัน่ใจว่า กลุ่มบริษทัฯ จะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ 

และมีจริยธรรม อนัจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ เติบโตและกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื  

สําหรับบุคลากรภายในองค์กร จะพิจารณาสรรหาผูท่ี้เหมาะสมจากกลุ่มผูสื้บทอด หรือกลุ่ม 

Successor ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีจะเป็นพนกังานท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้วา่มีศกัยภาพ และมีการพฒันา

ความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการทาํหนา้ท่ีแทนบุคคลในตาํแหน่งงานท่ีสําคญัขององคก์ร ในกรณี

ลาออก หรือพน้จากตาํแหน่งตามอายงุานหรือเหตุอ่ืนใด  

3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการบริษัทและผู ้บริหารระดับสูง จะสรรหาและคัดเลือกจากผู ้ทรงคุณวุฒิ 

และความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ นอกจากนั้นยงัพิจารณาจากการเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม  

มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส โดยใชต้าราง Board Skill Matrix เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาสรรหา

กรรมการบริษัท เพื่อกาํหนดคุณสมบติัของกรรมการบริษทัท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้  

ความชาํนาญท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัสามารถดาํเนินงาน 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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4. มาตราการและนโยบายการทํารายการระหว่างกนั 

4.1 มาตราการการทาํรายการระหว่างกนั 

 กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินคา้ วตัถุดิบ ให้บริการ หรือให้เงินสนบัสนุน

การปลูกออ้ย (เงินเก๊ียว) เป็นตน้ บริษทัหรือบริษทัยอ่ยสามารถทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได ้

หากธุรกรรมดงักล่าวนั้น มีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในลกัษณะท่ีวิญ�ูชนพึงกระทาํ

กบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตน 

มีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะจดัสรุปรายการดงักล่าวให้

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสท่ีเกิดรายการ 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการทาํธุรกรรมประเภทเงินเก๊ียวกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใหมี้

การควบคุมดูแลดงัน้ี 

 1. การกาํหนดขอบเขตอาํนาจอนุมติั  

 2. การสอบทานรายการท่ีเกิดข้ึน 

 1. การกาํหนดขอบเขตอาํนาจอนุมติั 

ลกัษณะเงินเก๊ียวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิต ไดแ้ก่ ค่าปลูก ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี

การเกษตร ค่าเช่าท่ีดิน  ค่าออ้ย ค่าระบบนํ้ าหยด ค่าท่ีดินเพื่อการปลูกออ้ย  ค่าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร รถไถ 

รถตดัออ้ย รถบรรทุก เป็นตน้ 

ผูบ้ริหารจะไม่มีอาํนาจอนุมติัเงินเก๊ียวท่ีไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อสนบัสนุนการปลูกออ้ย โดยท่ีการซ้ือออ้ย

ไม่นับเป็นการสนับสนุนการปลูก การให้เงินเก๊ียวท่ีนอกเหนือเป็นค่าใช้จ่ายหรือสนบัสนุนการปลูกออ้ย 

จะตอ้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นชอบ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุ้นอนุมติั 

โดยข้ึนอยู่กบัขนาดของรายการ โดยนาํหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบั 

2. การสอบทานรายการท่ีเกิดข้ึน 

 ใหผู้ต้รวจสอบภายในดาํเนินการตรวจสอบรายการโดย 

2.1 ตรวจสอบความครบถว้นของรายการโดยใหน้าํรายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เปรียบเทียบ

กบับญัชีเงินเก๊ียวรายบุคคล 

2.2 นาํรายช่ือท่ีตรวจพบ ไปตรวจสอบว่า การเบิกเงินเก๊ียวมีลกัษณะรายการ เอกสารประกอบ 

ราคา เง่ือนไข และขั้นตอนการอนุมติัตามนโยบายของบริษทัหรือไม่ 

2.3 จดัทาํสรุปผลการตรวจสอบนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

 สําหรับการทาํรายการวา่จา้งขนส่งนํ้ าตาลกบับริษทั บี.อาร์.เอส.เทรนเทอร์มินลั โลจิสติกส์ จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ กาํหนดใหมี้การดาํเนินการดงัน้ี 
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 ตอ้งมีการจดัใหมี้การเสนอราคาจากผูใ้หบ้ริการไม่นอ้ยกวา่ 4 ราย 

 ต้องมีการกําหนดขอบเขตของการให้บริการท่ีชัดเจน เช่น สถานท่ีต้นทางปลายทาง  

ปีการผลิต หรือบริการเสริมอ่ืน เป็นตน้ 

 จดัใหมี้การทาํสัญญาท่ีระบุราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีชดัเจน 

 ใหส้รุปเหตุผลในการเลือกผูใ้หบ้ริการแต่ละราย เปรียบเทียบกบัผูท่ี้ไม่ไดรั้บเลือกเพื่อรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

 กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ บริษทักาํหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และให้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสม 

ด้านราคาของรายการนั้ น โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าขายปกติในตลาด 

ซ่ึ งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคา ท่ี เ กิด ข้ึนกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุ ติธรรม  

มีความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี การเขา้ทาํรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ ระหวา่งบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตอ้งไดรั้บอนุมติั 

จากคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ในกรณีท่ี

กรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษทัจะจดัให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าว เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

 ทั้ ง น้ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย  ์ข้อบงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

หรือของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน นอกจากน้ีบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูล 

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามสาระสนเทศต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 นโยบายการทาํรายการระหว่างกนั 

 บริษัทหรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไป 

ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ การรับซ้ือออ้ย การให้เงินสนนัสนุนการปลูกออ้ย เป็นตน้ โดยมี

การกาํหนดนโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม ในลกัษณะ

ท่ีวิญ�ูชนพึงกระทาํกับคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก

อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของบริษทัเป็นสาํคญั รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นในการทาํรายการดงักล่าว 

 การคํ้ าประกันตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัทหรือบริษทัย่อยกับบุคคลท่ีอาจมี 

ความขดัแยง้จะคงมีอยู่ต่อไป เน่ืองจากความจาํเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ซ้ือ
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วตัถุดิบและใหเ้งินสนบัสนุนการปลูกออ้ยกบัเกษตกร และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ ซ่ึงเป็นเง่ือนไข

ปกติของธนาคารพาณิชย์ในการให้สินเ ช่ือธุรกิจ โดยท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยจะไม่มีค่ าใช้ จ่าย 

จากการรับการคํ้าประกนัดงักล่าว  

 การกู้ยืมเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ จะเกิดข้ึนตามความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ  

ซ่ึงบริษทัจะให้มีการจดัทาํสัญญากูย้ืมเงิน และกาํหนดเง่ือนไขท่ีชดัเจน โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทั

เป็นสําคัญ นอกจากน้ีบริษัทหรือบริษทัย่อยไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืมและหรือการคํ้ าประกันหน้ีใด ๆ 

นอกเหนือจากเงินสนบัสนุนการปลูกออ้ย ใหก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ทั้งน้ีรายการระหว่างกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น 

คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 

และขอ้บงัคบั คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ตลอดจนถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การทาํรายการเก่ียวโยงกนั และการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

5.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทนํา้ตาลบุรีรัมย์ 

 บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัรา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ จากงบการเงินรวม แต่เน่ืองจากตาม พรบ. บริษทัมหาชน จาํกัด  

พ.ศ. 2535 กาํหนดให้การจ่ายเงินปันผล สามารถจ่ายไดจ้ากกาํไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น  

แต่บริษทัเป็นบริษทัท่ีดาํเนินกิจการโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) และไม่มีรายได ้

จากการดาํเนินธุรกิจของตนเอง ดงันั้น จึงตอ้งรอรับเงินปันผลจากบริษทัย่อย และนาํมารับรู้เป็นรายได ้

ของบริษทัก่อน จึงจะดาํเนินการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย

ของบริษทัได ้ดงันั้น บริษทัอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ 

จากงบการเงินรวม ตามนโยบายอยา่งเคร่งครัดไดทุ้กปี นอกจากน้ี บริษทัอาจกาํหนดให้การจ่ายเงินปันผล 

มีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยข้ึนอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 

ของบริษัท และความจําเป็นในการขยายการดํา เนินงานของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ในการบริหารกิจการ 

 บริษทัย่อยของบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ 

กาํไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม  

บริษัทย่อยอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยข้ึนอยู่กับ 

ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจาํเป็นในการขยายการดาํเนินงาน 

ของบริษทั และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการบริหารกิจการ 
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6. การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

 เพื่อให้บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) สามารถกาํกบัดูแล และบริหารจดัการ

กิจการของบริษทัย่อย รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทัย่อยมีการปฏิบติัตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ  

ท่ีกาํหนดไวไ้ด้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั ทั้งน้ี เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัย่อยดงักล่าว และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั 

ในภาพรวม บริษทัจึงมีกลไกการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  

1. บริษัทจะแต่งตั้ งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท  หรือผู ้บริหารในบริษัทย่อย  

และ/หรือบริษทัร่วมอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

โดยให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีบริษทัเสนอช่ือ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณา

ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การบริหารจดัการทัว่ไป และการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมได ้

ตามแต่ท่ีกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมจะเห็นสมควร 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารตามนั้น ตอ้งมีคุณสมบติั 

บทบาท หน้า ท่ี  และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ  

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดลกัษณะ

ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

2. ในกรณีดงัต่อไปน้ี ตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่  

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ก่อนท่ีจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยนั้ น ๆ หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้ น ๆ 

(แลว้แต่กรณี) 

(1) กรณีท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ หรือท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ก่อนท่ีบริษทัยอ่ยนั้น ๆ จะเขา้ทาํรายการ 

 (ก) การจ่ายเงินปันผลประจาํปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษทัยอ่ย  

  (ข) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

 (ค) การอนุมติังบประมาณประจาํปีของบริษทัยอ่ย  

รายการตั้งแต่ขอ้ (ง) ถึงขอ้ (ฏ) น้ีเป็นรายการท่ีถือวา่มีสาระสําคญั และหากบริษทัยอ่ยเขา้ทาํ

รายการจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

โดยนาํหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือคาํนวณขนาดของรายการท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ทาํรายการเปรียบเทียบกบั
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ขนาดของบริษทัใหญ่ตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ท่ีตอ้งได้รับการพิจารณา

อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ดว้ย ซ่ึงรายการดงัต่อไปน้ีคือ 

(ง) กรณีท่ีบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย  

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผูท่ี้ 

ก่อความเสียหายแก่บริษทัยอ่ย 

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

 (ช) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัยอ่ย 

(ซ)  การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมด 

หรือบางส่วนท่ีสาํคญั  

 การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัยอ่ย หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 

(ฌ) การให้เช่าหรือการให้เช่าซ้ือกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้ งหมด 

หรือส่วนท่ีมีสาระสาํคญั 

(ญ) การกูย้มืเงิน การใหกู้ย้มืเงิน การให้สินเช่ือ การคํ้าประกนั การทาํนิติกรรมผกูพนั

บริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มข้ึน หรือการให้ความช่วยเหลือ 

ดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 

(ฎ)   การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  

(ฏ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัย่อย และเป็นรายการท่ีจะมี

ผลกระทบต่อบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั  

(2) เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ ก่อนบริษทัยอ่ยเขา้ทาํ

รายการ ทั้งน้ี ใหน้าํหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม ซ่ึงตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือคาํนวณขนาดของรายการท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ทาํ

รายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัใหญ่ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแลว้ อยูใ่นเกณฑ์

ท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ดว้ย 

(ก) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกับ 

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัหลกั  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนและการจดัสรรหุ้นของบริษทัหลกั รวมทั้ง

การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัหลกั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

ของผู ้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ 

บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย 
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ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของ 

บริษัทย่อย  หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ 

บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกั 

ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ

บริษทัหลกั 

(ค) การดาํเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลใหส้ัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของ

บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกั 

ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของ 

บริษัทหลัก หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ 

บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย 

ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ

บริษทัยอ่ย ในการเขา้ทาํรายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัหลกั 

(ง) การเลิกกิจการของบริษทัหลกั  

(จ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัหลกั และเป็นรายการท่ีจะมี

ผลกระทบต่อบริษทัหลกัอยา่งมีนยัสาํคญั  

(ฉ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ยในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ 

ในการเสนอช่ือหรือแต่งตั้ งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท  หรือผู ้บริหารใน 

บริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใหญ่ในบริษทัหลกั การออกเสียง

ลงคะแนนของกรรมการบริษทัท่ีเสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดยบริษทัใหญ่ในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัของบริษทัหลกั การออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ใน

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกั และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษทัหลกั  

 เป็นตน้ 

3.  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(ก) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการดํา เนินงานการทํารายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัของตนเอง ตลอดจน การได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

และ/หรือรายการท่ีมีนยัสําคญัให้แก่บริษทัใหญ่ทราบโดยครบถว้น ถูกตอ้ง และภายใน

กําหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทใหญ่กําหนด อน่ึง ให้คณะกรรมการบริษัทของ 

บริษทัยอ่ยพิจารณาการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์

ท่ีมีนยัสาํคญัของบริษทัของตนเอง โดยนาํหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง
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ของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(ข)  เ ปิด เผยและนํา ส่งข้อมูล ส่วนได้เ สียของตนและบุคคลท่ี มีความเ ก่ียวข้อง ต่อ 

คณะกรรมการบริษทัของบริษทัของตนเอง ให้ทราบถึงความสัมพนัธ์และการทาํธุรกรรม

กับบริษัทของตนเองหรือบริษัทใหญ่ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้ เ กิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์  และหลี กเ ล่ียงการทํารายการท่ีอาจก่อให้ เ กิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์กับบริษทัของตนเองหรือบริษทัใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษทัของ

บริษทัย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบ ภายใน

กาํหนดเวลาท่ีบริษทัใหญ่กาํหนด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมติั

ใด ๆ ซ่ึงการพิจารณานั้นจะคาํนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทัย่อยและบริษทัใหญ่ 

เป็นสาํคญั  

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัของบริษทัย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย

หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มนั้นดว้ย 

อน่ึง การกระทําดังต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร ผู ้บริหาร  

หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อย ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจาก 

ท่ีพึงได้ตามปกติ หรือเ ป็นเหตุให้บ ริษัทย่อยหรือบริษัทใหญ่ ได้ รับความเสียหาย  

ใหส้ันนิษฐานวา่เป็นการกระทาํท่ีขดัหรือแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ก) การทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัยอ่ย กบักรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร 

หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการทาํรายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของบริษทัของตนเอง หรือบริษทัใหญ่ท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ี

เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

(ค) การใช้ทรัพยสิ์น หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัของตนเองหรือบริษทัใหญ่ 

ในลักษณะเดียวกันกับท่ีบริษัทใหญ่กระทํา และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ ์ 

หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

(ง)   รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามท่ี

ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบการ 

ราย อ่ืน ๆ  ต่อบริษัทใหญ่ ผ่านราย งานผลการดํา เ นินงานประจํา เ ดือน  

และเขา้ช้ีแจง และ/หรือนาํส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณี

ท่ีบริษทัใหญ่ร้องขอ 
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(จ)  เขา้ช้ีแจงและ/หรือนาํส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานให้แก่

บริษทัใหญ่เม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

(ฉ)  เขา้ช้ีแจงและ/หรือนาํส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัใหญ่ ในกรณีท่ี

บริษทัใหญ่ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัใด ๆ 

(ช) ดูแลรับผิดชอบให้บริษทัของตนเองมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหาร 

ความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริตอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุม

เพียงพอท่ีทาํให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินการต่าง ๆ ของบริษัทหลักจะเป็นไป 

ตามนโยบายของบริษทัใหญ่ ข้อบงัคบัในหมวดน้ี กฎหมายและประกาศเร่ือง 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศข้อบังคับ 

และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง รวมทั้งการจดัให้มีระบบงานท่ีชดัเจน เพื่อแสดงได้

ว่าบริษทัหลกัมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล การทาํรายการท่ีมีนยัสําคญั

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้

กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่สามารถไดรั้บขอ้มูลของบริษทัหลกั

ในการติดตามดูแลผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน การทาํรายการระหว่าง

บริษัทกับกรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร และผู ้บริหารของบริษัทย่อย  

และการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัของบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 

ตอ้งจดัให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษทัหลัก โดยให ้

ผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้

โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให ้

กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย 

มีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัทาํไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ห้ามมิให้กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมาย

ของบริษทัหลกั รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูล

ภายในของบริษทัหลกัและบริษทัใหญ่ ทั้งท่ีไดม้าจากการกระทาํตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนใด 

ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั และ/หรือ บริษทัใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อ

ตนเองหรือผูอ่ื้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

5.  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัหลกั  

จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทของตนเองได้ต่อเม่ือธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทัของบริษทัตนเอง และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่  
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และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตนเอง และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 

(แลว้แต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการท่ีคาํนวณได ้ 

โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แล้วแต่กรณี) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 

ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นการทาํธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ูชนจะพึง

กระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก

อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวข้องของบริษทัหลกั (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการคา้ท่ีได้รับอนุมติั 

จา ก ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร รม ก า ร บ ริษัท ข อ ง บ ริษัท ใ หญ่  ห รือ เ ป็ นไ ป ต า ม ห ลัก ก า ร ท่ี 

คณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ อนุมติัไวแ้ลว้ 

 

7.  ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 มีมติกาํหนดขอบเขต

อาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยไวด้งัน้ี 

1. บริหารกิจการบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยในการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัย่อย คณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 

ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2. กาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ย และกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการ 

ใหเ้ป็นไปตามวิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน 

เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทัใหญ่  

3. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบ 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกัน 

การทุจริต รวมถึงกาํหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยให้มี

ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ  

4.  กาํกับดูแล และจัดให้มีกลไกในการกํากับดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั  

5. แต่ง ตั้ ง กรรมก ารบ ริษัทค นใดคนหน่ึง เ ป็ นป ระธ านกรรมก ารบริษัท  และ แต่งตั้ ง 

กรรมการบริษทัตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั  

6. กาํหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัยอ่ย  
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7. พิจารณาและกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง  

8. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย 

และกฎเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้ งเป็น 

กรรมการบริษทั  

9. พิจารณาจาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนด เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและอนุมติั 

10. ประเมินผลงานของกรรมการผู ้จ ัดการ และผู ้บริหารระดับสูง พิจารณาและกําหนด

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั

กาํหนด  

11. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอาํนาจให้กรรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  

มี อํา น า จ ดํา เ นิ น ก า ร ใ ด  ๆ  ท่ี อ ยู่ ภ า ย ใ น ข อ บ อํา น า จ ข อ ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท  ต า ม ท่ี 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ข

เปล่ียนแปลงอาํนาจดงักล่าวได ้ 

12. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ

บริษทัย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือรายการท่ีมีนัยสําคญั

ให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกําหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ี 

บริษทัใหญ่กาํหนด  

13. เ ปิ ด เ ผ ย แ ล ะ นํา ส่ ง ข้อ มู ล ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ข อ ง ต น แ ล ะ บุ ค ค ล ท่ี มี ค ว า ม เ ก่ี ย ว ข้อ ง ต่ อ 

คณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยให้ทราบถึงความสัมพนัธ์และการทาํธุรกรรมกบับริษทั

หรือบริษทัใหญ่ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ภายในกาํหนดเวลา

ท่ีบริษทัใหญ่กาํหนด  

14. รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามท่ีไดรั้บอนุมติั

จากบริษทัใหญ่ ตลอดจน การเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อบริษัทใหญ่  

ผ่านรายงานผลการดาํเนินงานประจาํเดือน และเขา้ช้ีแจง และ/หรือนาํส่งเอกสารประกอบ 

การพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ร้องขอ 

15. เขา้ช้ีแจง และ/หรือนาํส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานใหแ้ก่บริษทัใหญ่ 

เม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

16. เขา้ช้ีแจง และ/หรือนาํส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัใหญ่ ในกรณีท่ีบริษทัใหญ่

ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัใด ๆ 

17. มีอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ทั้ ง น้ี  ในการดํา เ นินการเ ร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษัท  หรือผู ้รับมอบอํานาจจาก 

คณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั 

หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั  

ไม่มีอาํนาจอนุมัติการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป 

ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัของบริษทัแม่ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษัทแม่ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ

กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

 

8.  นโยบายการพฒันาบุคลากร 

กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย์ มีแนวทางในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน

ได้รับการพฒันาความรู้ ทักษะ และศักยภาพ ท่ีจาํเป็นในการปฏิบัติงานทั้ งในปัจจุบันและในอนาคต 

เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่าสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ  

ดังนั้ น แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเน่ืองระยะยาว กลุ่มบริษัทฯ  

ได้ดาํเนินการพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ ด้วยการพฒันาความรู้ ทกัษะ  

และคุณลักษณะท่ีจําเป็นของบุคลากร โดยใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การสอนงาน 

(Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 

เพื่อให้บุคลากรสามารถนาํความรู้มาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองคก์ร 

และรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

กลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาและเตรียมความพร้อมในดา้นการพฒันาบุคลากร สาํหรับกลุ่มท่ีเป็นกาํลงั

สําคัญของหน่วยงาน หรือ Key Person โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม  

มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการทาํงานด้วยความมุ่งมัน่ตั้งใจ 

รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีต่อการทาํงานและต่อองค์กรซ่ึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการไดร่้วมกบัหน่วยงาน 

ตน้สังกดัจดัทาํแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้

พฒันาท่ีหลากหลาย เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึกอบรมภายใน 

และภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพฒันาบุคลากรอย่างแท้จริง โดยจดัให้มีการประเมินรายบุคคล  

ซ่ึงให้ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรือ ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระเมิน ตลอดจนดาํเนินการติดตามผลกบัผูบ้งัคบับญัชา  

ปีละ 2 คร้ัง 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ เล็ ง เ ห็นความสําคัญต่อการสร้างและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 

ท่ีจะมารองรับการขยายตวัทางธุรกิจ โดยได้กาํหนดแนวทางในการพฒันาพนักงานกลุ่มผูมี้ศกัยภาพสูง 

(High Potential Development) โดยคดัเลือกจากกลุ่มท่ีเป็นกาํลงัสําคญัของหน่วยงาน หรือ Key Person  

และได้มีการกาํหนดแผนการพฒันารายบุคคลท่ีเหมาะสม (Individual Development Plan : IDP)  

สําหรับกลุ่มผูมี้ศกัยภาพสูง (High Potential Development) ซ่ึงพนักงานท่ีได้รับคดัเลือกจะมีโอกาส 
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ในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเอง อาทิ การเรียนรู้งานจากฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร (Rotation) 

เป็นตน้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหพ้นกังานมีเวทีแสดงออกถึงศกัยภาพ โดยมอบหมายโครงการ

พิเศษท่ีทา้ทาย อาทิ โครงการดา้นการพฒันานวตักรรม เพื่อตอบสนองการดาํเนินธุรกิจหรือการผลิตของ

กลุ่มบริษทัฯ  สําหรับโครงการท่ีได้รับการคดัเลือก ทางกลุ่มบริษทัฯ จะให้การสนับสนุนเพื่อให้ส่ิงผลิต 

หรือนวตักรรมของพนกังานนั้นสามารถนาํมาใชง้าน และเกิดประโยชน์ต่อองคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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ส่วนที ่3 จรรยาบรรณธุรกจิ  

1. จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ 

1.1 แนวทางการดําเนินธุรกจิ 

   กลุ่มบริษัทนํ้ าตาลบุรีรัมย  ์(“กลุ่มบริษทัฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญในการดาํเนินธุรกิจตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ

ธุ รกิ จ  แล ะ นโย บ า ย ต่ อต้า นค อร์ รัป ชั่น  รวม ถึ ง ก ฎ หม า ย หรือก ฎ เ ก ณ ฑ์ข้อบัง คับ ต่า ง  ๆ  ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง  

เพื่อดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และคํานึงถึงประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ เพื่อสร้าง 

ความย ัง่ยืนแก่ธุรกิจ และความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งน้ี กลุ่มบริษทันํ้ าตาล

บุรีรัมย์ จึงได้กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร 

และพนักงาน อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรท่ีย ัง่ยืน มีธรรมาภิบาล และปราศจากการคอร์รัปชั่นอย่างแท้จริง  

ซ่ึงมีแนวปฏิบติั 7 ประการ ดงัน้ี 

1. การคํานึงถึงประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม  

ดาํเนินธุรกิจดว้ยการคาํนึงถึงประโยชน์และมุ่งปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อาทิ ลูกคา้ คู่คา้

ผูถื้อหุ้น หรือเจ้าของกิจการ พนักงาน เจ้าหน้ี รัฐบาล และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม 

นอกจากน้ี ตอ้งปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัระหวา่งผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการทุกราย ทั้งรายใหญ่

หรือรายเลก็ หรือชนชาติใด เพราะผูถื้อหุน้ทุกรายลว้นมีความสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัฯ ทั้งส้ิน 

2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เกิดจากความโปร่งใสในการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษทัฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และทนักาลให้แก่ 

ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง โดยข้อมูล ท่ี เ ปิดเผยต้องมีความสมํ่ า เสมอ ได้รับการจัดทําและบันทึก 

ดว้ยหลกัเกณฑท่ี์ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นมาตรฐานสามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนได ้

3. การลดความเส่ียง 

แมว้่ากลุ่มบริษทัฯ จะมีการกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน และมีการวางแผนการปฏิบติั

ตลอดจนกาํหนดกระบวนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานไวอ้ยา่งรัดกุมแลว้ แต่ยงัคงตอ้ง

มีกระบวนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงตอ้งถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยวิเคราะห์ความเส่ียงของ

การดํา เ นินธุ รกิจ  และ กํา หนดระ ดับ ความสํ าคัญข อง ควา มเ ส่ีย ง  มาตรการควบคุ ม  

และขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งเขม้งวด เพื่อลดอตัราความเส่ียงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด 
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4. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร และการพัฒนาผลผลิตและยกระดับมาตรฐาน 

สู่ความเป็นหน่ึงด้านการบริหารจัดการคุณภาพอ้อย และธุรกจิผลติผลพลอยได้  

มุ่งนําการปฏิบัติอันเป็นเลิศ ซ่ึงใช้ได้ผลดีมาแล้วจากหน่วยงานอ่ืน  ๆ มาประยุกต์ใช ้

ให้เหมาะสมกบัสภาพของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ียงัคงตอ้งส่งเสริมการปฏิบติัอนัเป็นเลิศ 

แก่บุคลากรทุกฝ่าย โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้พยายามพฒันาตนเองตลอดเวลา รวมทั้ ง 

การตั้งเป้าหมายในการพฒันาผลผลิตและยกระดบัมาตรฐานสู่ความเป็นหน่ึงดา้นการบริหาร

จดัการคุณภาพออ้ย โดยการส่งเสริมการปลูกออ้ยและขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ชุมชนชาวไร่อ้อย  อันจะส่งผลให้เกิด

ประสิทธิภาพใหแ้ก่ผลผลิตออ้ยอยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนการคิดคน้และพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรม 

ธุรกิจผลิตผลพลอยได ้และการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

5. การให้ผลตอบแทนทีย่ัง่ยนืแก่เจ้าของกจิการหรือผู้ถือหุ้น 

กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัถึงการสร้างมูลค่าขององค์กรในระยะยาว ไม่คาํนึงแต่ผลงานระยะสั้ น 

รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยา่งไม่หยุดน่ิง  

อันหมายถึงความเพียรพยายามท่ีจะให้เจ้าของกิจการหรือผู ้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน 

ท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอและย ัง่ยนื 

6. ความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาต ิ

กลุ่มบริษัทฯ เ ช่ือว่าการพัฒนาธุรกิจจํา เป็นต้องควบคู่กับการพัฒนาสังคม  ในฐานะ 

เป็นส่วนหน่ึงของสังคมและประเทศชาติ ควรคืนกาํไรสู่สังคมผา่นกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ  

ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสนับสนุน

กิจกรรมใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืต่อสังคมและประเทศชาติอยา่งเป็นรูปธรรม 

   7. การต่อต้านคอร์รัปช่ัน  

กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องมุ่งปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล 

กิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ ์ 

และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนใหค้วามสาํคญัในการสร้างระบบการทาํงานในองคก์ร

ให้ เข้มแข็ง  การปลูกจิตสํา นึก ท่ี ดี  รวม ทั้ งสนับสนุนให้ บุ คลาก รทุกค นมีส่วนร่วม 

ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น นอกจากนั้ น ต้องดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 

ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียน การรับฟัง 

ความคิดเห็น และจดัทาํมาตรการคุม้ครองบุคคลดงักล่าว เพื่อกาํจดัคอร์รัปชัน่ให้ส้ินจากองคก์ร 

และพฒันาใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

  ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงตอ้งมีหน้าท่ีกาํกบัดูแล

ผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ และผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการตอ้งมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ อีกชั้นหน่ึง 
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1.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

 กลุ่มบริษัทนํ้ าตาลบุรีรัมย์ ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่นใน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบติัตาม

ข้อกําหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้ น กลุ่มบริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และส่ือสาร 

ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสําคญัของนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนักบักรรมการบริษทั 

ผู ้บ ริ ห า ร แ ล ะ พ นัก ง า น ข อ ง ก ลุ่ ม บ ริ ษัท ฯ  เพื่ อ ใ ห้ มี ส่ ว น ร่ว ม ใ น ก า ร ป ฏิ บัติ ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บัติ 

ท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ 

 นโย บาย ต่อต้านคอร์ รัป ชันฉ บับ น้ี ถือ เ ป็นส่วนเพิ่ ม เ ติมข องคู่ มือก ารกํากับ ดูแลกิ จกา รท่ี ดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

1. วตัถุประสงค์  

• เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ของกลุ่มบริษทัฯ ในการต่อตา้นคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

      ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  

• เพื่อเป็นการกาํหนดความรับผดิชอบ แนวปฏิบติั และหลกัเกณฑต่์าง ๆ ใหก้รรมการบริษทั        

   ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการต่อตา้นและป้องกนัคอร์รัปชัน่กบั

   ทุกกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  

• เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

2 . คํานิยาม 

• คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การใชอ้าํนาจท่ีไดม้าโดยหนา้ท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตวั  

หรือการทุจริตโดยใช้หรืออาศยัตาํแหน่งหน้าท่ี อาํนาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่

ตนเองและหรือผูอ่ื้น หรือการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ ทั้งในรูปของเงิน 

ส่ิงของ และส่ิงตอบแทนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 

อนัดี รวมถึงการนาํเงินหรือส่ิงของท่ีไดรั้บมอบหมายใหใ้ชใ้นราชการ มาใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  

       (ท่ีมาขอ้มูล: องคก์รความโปร่งใสสากล Transparency International – TI ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1993) 

  3. ขอบเขต 

• นโยบายน้ีใชบ้งัคบักบัพนกังานทุกคน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ         

   พนกังานทุกคน ตอ้งปฏิบติัตาม รวมทั้งนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

   และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดว้ย  

• กลุ่มบริษทัฯ คาดหวงัว่าลูกค้า คู่ค้า หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

   กบักลุ่มบริษทัฯ จะร่วมถือปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี 

 



65 

  4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

• คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลให้มีระบบท่ี

   สนบัสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้

   ความสาํคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร       

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบญัชี 

   ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจวา่      

   การดาํเนินงานมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี     

   รับรอง โดยทัว่ไป อีกทั้งกาํกบัดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจวา่

   กลุ่มบ ริษัทฯ  ได้ป ฏิบัติภาระหน้า ท่ีตามก ฎหมา ยและ คู่ มือก ารกํา กับ ดูแลกิจก ารท่ี ดี 

               และจรรยาบรรณธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้

• ประธานกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบ 

ในการกาํหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสาร

ไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ 

ต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

• สาํนกัตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานวา่

เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย ประกาศ แนวทางปฏิบติั กฎระเบียบท่ีกาํหนดไว ้ เพื่อให้

มัน่ใจว่าระบบควบคุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน 

และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ 

• พนักงานทุกคน มีหน้าท่ีปฏิบติัตามนโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นคอร์รัปชั่น 

อยา่งเคร่งครัด โดยตอ้งลงนามรับทราบและถือปฏิบติัตามนโยบายน้ี และส่งให้ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและธุรการจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อยืนยนัวา่พนกังานทุกคนรับทราบ เขา้ใจ และพร้อม

จะนาํนโยบายน้ีไปปฏิบติั ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายน้ี จะตอ้งรายงานต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา หรือผ่านช่องทางสําหรับการร้องเรียนของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี หน่วยงานรับ 

ขอ้ร้องเรียนจะเก็บรักษาขอ้มูลท่ีรายงานเป็นความลบั และส่งต่อขอ้มูลถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ดว้ยความระมดัระวงั 

  5. ข้อกาํหนดในการดําเนินการ 

• การดาํเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้ใช้แนวปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือ 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทนํ้ าตาลบุรีรัมย์ นโยบาย  

และแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางปฏิบติั

อ่ืนใดท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะกาํหนดข้ึนต่อไป  

• นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษทัฯ โดยกาํหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังาน เพื่อใชใ้น     



66 

กิจก รรม ทา ง ธุ ร กิ จ ท่ี อยู่ ใ นควา ม รับ ผิดช อบ  แล ะ ค วบ คุม ดูแล ก ารป ฏิ บัติ ให้ เ ป็ นไ ป 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

• กาํหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ทัว่ทั้งองคก์รเป็นประจาํทุกปี  

• เพื่อความชดัเจนในการดาํเนินการเร่ืองความเส่ียงกบัการคอร์รัปชัน่ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  

และพนกังานในกลุ่มบริษทัฯ ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปน้ี  

1. ของขวญั ของกาํนลั การเล้ียงรับรองและค่าใชจ่้าย 

    การให ้มอบ หรือรับของกาํนลั การเล้ียงรับรอง ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในคู่มือการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์    

              2.  เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนบัสนุน 

    การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้ง 

ตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พื่อเป็น

ขอ้อา้งในการติดสินบน โดยให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจ 

   3.   ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้ง  

    ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิดกบัคู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ  

หรือหน่วยงานท่ีดาํเนินธุรกิจกบักลุ่มบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

ซ่ือสัตย ์และถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทและบุคลากรในองค์กร  

2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง และการเคารพ 

 สิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน   

กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์(“กลุ่มบริษทัฯ”) ให้ความสําคญัและกาํหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  

และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ และหน่วยงาน

กํากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงระเบียบข้อบังคับการทาํงาน (“ระเบียบฯ”) อย่างเคร่งครัด และต้องหลีกเล่ียง 

การมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม  

หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การใชอ้าํนาจหนา้ท่ี พนกังาน หรือทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อวตัถุประสงคท่ี์

ผดิกฎหมาย เป็นเร่ืองตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ 

                        ของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

1.1 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท 

ระเบียบฯ และกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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1.2 กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

1.3 กรรมการบริษัท  ผู ้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ สํานักตรวจสอบภายใน และสํานกักรรมการท่ีกลุ่มบริษทัฯ 

กํา หนด ข้ึ น แล ะรา ยง า นข้อมู ล เ ก่ี ยวกับ กา ร ฝ่า ฝื นกา รไม่ ป ฏิบัติตาม ก ฎหม า ย  

ข้อบังคับบริษัท ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการกระทําผิดด้านทุจริต 

และคอร์รัปชัน่ต่อหน่วยงานนั้น ๆ 

2. การฝ่าฝืนกฎหมาย มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ข้อบังคับบริษัท 

ระเบียบฯ คาํสั่งของกลุ่มบริษทัฯ โดยอา้งว่าเป็นการกระทาํเพื่อเพิ่มผลกาํไรให้แก่กลุ่มบริษทัฯ  

หรือเหตุผลอ่ืนใด มิใช่เหตุผลท่ีจะพึงรับฟัง 

3. พนกังานตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีของตนด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยคาํนึงถึงประโยชน์อนัชอบธรรม

ของกลุ่มบริษัทฯ แม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของข้อบังคับบริษัท ระเบียบฯ  

และคาํสั่งของกลุ่มบริษทัฯ หรือกฎเกณฑต่์าง ๆ ก็ตาม 

4. รักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจ 

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

5. การได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร รวมถึง 

คู่สมรสหรือผู ้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลของ 

บุคคลเหล่านั้ น  ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ืองการปฏิบติัเก่ียวกบัการได้มาหรือการจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกรรมการและพนักงาน 

พ.ศ. 2547 

6. พนกังานตอ้งทาํความเขา้ใจกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และระเบียบฯ ของกลุ่มบริษทัฯ ตลอดจน

กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเ ก่ียวข้อง  รวมทั้ งทําความเข้าใจถึงบทบาทหน้า ท่ี 

และความรับผิดชอบของตนให้ ถ่ีถ้วน และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ 

ให้ขอคาํปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ห้ามปฏิบติัตามความเขา้ใจของ

ตนเองโดยไม่มีคาํแนะนาํ 

7. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

7.1   กลุ่มบริษทัฯ ไม่สนบัสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประการ รวมทั้งให้ความสําคญั

และส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  

7.2 ปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั โดยไม่แบ่งแยก 

เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา  เพศ  ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ลักษณะ 

ทางกายภาพ หรือเร่ืองอ่ืนใด   
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7.3  พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีละเมิดหรือคุกคามบุคคลอ่ืน ทั้งทางวาจาหรือการกระทาํ

และพึงหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

7.4 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวงั  เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน  หากพบเห็น 

การกระทาํท่ีละเมิด หรืออาจละเมิดสิทธิมนุษยชน ใหร้ายงานแก่ผูบ้งัคบับญัชา 

7.5  กลุ่มบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หากมีความจาํเป็นในการเปิดเผย 

สู่สาธารณะ จะต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานผู ้นั้ นก่อน เว ้นแต่กระทําการ 

ตามขอ้บงัคบับริษทั หรือกฎหมาย 

8. ดา้นแรงงาน   

8.1 ปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม  

8.2 ไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัด้านการจา้งงานอย่างเท่าเทียม ทั้งกระบวนการสรรหา การจ่าย

ค่ า ตอบ แทน  สวัส ดิก า ร  เ วลา ทําง า น  วันหยุด  ก า รม อบหม า ยง า น ก าร ฝึ กอบ รม  

และการประเมินผลงาน เป็นตน้ 

8.3 ไม่ใชแ้รงงานเด็ก แรงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมาย หรือแรงงานจากการคา้มนุษย ์ 

8.4 ห้ามมิให้ลงโทษพนักงานท่ีเป็นการทารุณทางร่างกายหรือจิตใจ อาทิ การคุกคามข่มขู่  

การกกัขงัหน่วงเหน่ียว หรือการใชค้วามรุนแรงอ่ืนใด 

8.5 มีกระบวนการสอบสวนความผิดพนกังานอย่างถูกตอ้ง และเป็นขั้นตอนชดัเจนก่อนเลิกจา้ง

พนกังาน เพื่อใหทุ้กคนไดรั้บความเป็นธรรมสูงสุด 

8.6 ในการวา่จา้งบริษทัผูรั้บเหมามาดาํเนินการใด ๆ ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกเฉพาะ

บริษทัท่ีสามารถปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ท่านั้น 

และจะหลีกเล่ียงการว่าจ้างบริษัทรับเหมาใด ๆ ท่ีมีประวติักระทาํผิดกฎหมายแรงงาน 

กฎหมายอ่ืน ๆ หรือเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

 

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 

2.2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อให้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริษัทฯ”) มี

แนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างสุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวข้อง จึงได้กาํหนด

นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

1. เ ปิด เผยและนําส่งข้อมูล ส่วนได้เ สียของตนและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท  

ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทําธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด 

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทนัทีท่ีมีการทาํรายการ ทั้ งน้ี เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ  

มีการกาํกบัดูแลและตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวเป็นประจาํ จึงไดก้าํหนดให้เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ี
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สํารวจรายการท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจาํทุกส้ินปี โดยการสํารวจจะดาํเนินการทั้งกบักรรมการ

บริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวข้อง รวมถึงผูจ้ดัการฝ่าย และพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

และนาํเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษทั รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  

2. หลีกเ ล่ียงการทํารายการเ ก่ียวโยงกับตนเอง  และ/หรือ ผู ้ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ท่ีอาจก่อให้ เ กิด 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักลุ่มบริษทัฯ และไม่กระทาํการในลกัษณะใด ๆ อนัเป็นการขดั

ต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ  หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ  

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3. กรรมการบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

4. การกระทาํดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดรั้บประโยชน์ 

ทา ง ก า รเ งิ น อ่ืนนอก เหนือจา ก ท่ี พึ ง ไ ด้ตา ม ป กติ  ห รือเ ป็ น เหตุใ ห้ก ลุ่ม บ ริษัทฯ  ไ ด้ รับ 

ความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทําท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ  

อยา่งมีนยัสาํคญั ดงัน้ี  

(ก) กา รทํา ธุ รก รรม ระ หว่า ง ก ลุ่ ม บ ริษัท ฯ  กับ ก รรม ก า รบ ริษัท  ผู ้บ ริหา ร  ห รือผู ้ ท่ี 

เก่ียวขอ้ง โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

(ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ หรือหลัก

ปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

5. กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินคา้ วตัถุดิบ ใหบ้ริการ หรือใหเ้งิน 

สนับสนุนการปลูกออ้ย (เงินเก๊ียว) เป็นตน้ กลุ่มบริษทัฯ สามารถทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมี 

ความขดัแยง้ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวนั้น มีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

ในลักษณะท่ีวิญ�ูชนพึงกระทาํกับคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจต่อรอง

ทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซ่ึงต้องจัดทําสรุปรายการดังกล่าวให้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และให้ความเห็นทุกไตรมาสท่ีมี 

การทาํรายการดงักล่าว 

6. กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ กาํหนดใหค้ณะกรรมการ 

ตรวจสอบเป็นผู ้พิ จารณาและให้ความเห็นเ ก่ียวกับความจํา เ ป็นในการเข้าทํารายการ  

และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะ
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การคา้ขายปกติในตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก และเป็นไป

ตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี การเขา้ทาํรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ ระหว่างกลุ่มบริษทัฯ 

กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเม่ือผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 

ซ่ึงข้ึนอยู่กับขนาดของรายการ โดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใช้

บงัคับ โดยกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ลงมติในวาระนั้ น ๆ  

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ  

จะจดัใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี  

7. กาํกับดูแลและรับผิดชอบให้กลุ่มบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง  

และระบบป้องกนัการทุจริต และคอร์รัปชัน่อยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีทาํ

ให้มัน่ใจได้ว่า การดาํเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ จะเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบับริษทั 

กฎหมายและประกาศเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับ 

และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

8. คณะกรรมการบริษทัจะต้องกาํกับดูแลให้กลุ่มบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในสาระสนเทศต่าง ๆ 

ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

9. จดัให้มีระบบงานท่ีชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษทัย่อย มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลการทาํ

รายการท่ีมีนัยสําคญัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้

กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (“BRR”) สามารถไดรั้บ

ขอ้มูลของบริษทัย่อย เพื่อติดตามดูแลผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน การทาํรายการระหวา่ง

บริษทัย่อยกบักรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร และการทาํรายการท่ีมีนัยสําคญัของบริษทัย่อยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว 

ในบริษทัย่อย โดยให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภายใน ของ BRR 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว 

ให้กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารของ BRR รับทราบ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า 

บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัทาํไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 
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10. การคํ้ าประกนัตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีเกิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

จะคงมีอยู่ต่อไป เน่ืองจากความจาํเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ซ้ือ

วตัถุดิบและให้เงินสนบัสนุนการปลูกออ้ยแก่เกษตกร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  

ซ่ึงเป็นเง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชย์ในการให้สินเช่ือธุรกิจ โดยท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะไม่มี

ค่าใชจ่้ายจากการรับการคํ้าประกนัดงักล่าว 

11. การกู้ยืมเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง จะเกิดข้ึนตามความจาํเป็นในการดําเนินธุรกิจ  

ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ จะให้มีการจดัทาํสัญญากู้ยืมเงิน และกําหนดเง่ือนไขท่ีชัดเจน โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นสาํคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายให้เงินกูย้ืม และ/หรือ

การคํ้าประกนัหน้ีใด ๆ นอกเหนือจากเงินสนบัสนุนการปลูกออ้ยใหก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

12. รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้ น 

คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

และขอ้บงัคบั คาํสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงการปฏิบติั

ตามกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ  

13. พึงหลีกเล่ียงการถือหุน้ การเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษา ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ 

ลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ หรือกิจการท่ีเป็นคู่แข่งทางการค้า  ทั้ งน้ี สามารถถือหุ้น  

เป็นกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืนได้ หากการถือหุ้นหรือการดํารง 

ตาํแหน่งนั้น ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในกลุ่มบริษทัฯ  

2.2.2 การใช้ข้อมูลภายใน  

กลุ่มบริษัทนํ้ าตาลบุรีรัมย์ (กลุ่มบริษัทฯ) มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการบริษัท  ผู ้บริหาร 

และพนกังานในการนาํขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอ่ืน ดงัน้ี 

 1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท  ผู ้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ  นําความลับ  

และ/หรือ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 

หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลประโยชน์

ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

 2.  ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน และจงใจหรือเจตนาบิดเบือนขอ้ความให้เป็นเท็จเก่ียวกบัขอ้มูลของ 

กลุ่มบริษัทฯ โดยมีเจตนาหลอกลวงให้ผู ้อ่ืนสําคัญผิด อาทิ การผลักดันราคาหลักทรัพย ์ 

โดยพยายามทาํใหร้าคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน เพื่อหวงัประโยชน์ท่ีจะขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาสูง  

 3.  ให้ความรู้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชี 

หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัทาํและส่งรายงาน
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การถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 

นิติภาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบท 

กาํหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมถึงฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 4.  กําหนดให้กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ดํารงตาํแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี 

หรือการเงินท่ีเป็นระดับผู ้จ ัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า รวมทั้ งผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง  

หรือพนกังานท่ีรู้ขอ้มูลภายใน จะตอ้งระงบัการซ้ือ และ/หรือ การขายหลกัทรัพยข์องบริษทั นํ้ าตาล

บุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (“BRR”) ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี BRR จะมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั 

ผลการดํา เนินงานและฐานะการเ งิน  หรือข้อมูลข่าวสารท่ี เ ป็นสาระสําคัญ ซ่ึงมีผลต่อ 

การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จนกวา่ BRR จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้ 

 5. กาํหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ

การเ งิน ท่ี เ ป็นระดับผู ้จ ัดการฝ่าย ข้ึนไปหรือเ ทียบเท่า  จัดทําและนําส่งรายงานการถือ 

และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ BRR ซ่ึงบุคคลดงักล่าว 

รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึง 

นิติบุคคลซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

นิติบุคคลดงักล่าว โดยให้นบัรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ถืออยู ่มายงัเลขานุการบริษทั โดยให้จดัทาํและนาํส่ง

ภายใน 30 วนัทาํการ ภายหลังเข้ารับตาํแหน่ง และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือ

หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ BRR ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย  ์ภายใน 3 วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพยน์ั้น 

ตามท่ีพระราชบญัญติัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม) กาํหนด ทั้งน้ี ตอ้งแจง้ให้เลขานุการบริษทั ทราบอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซ้ือ 

ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจดัส่งสําเนารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์

และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ให้แก่เลขานุการบริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

รับทราบเป็นรายไตรมาส  

 6.    ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แก่บุคคลอ่ืน แม้พ้นสภาพ 

   จากการเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ แลว้  

 7.  กาํหนดให้ผูบ้ริหาร ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ และเลขานุการบริษทั เป็นตวัแทนของกลุ่มบริษทัฯ  

ในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ผูจ้ดัการกองทุน  

และสถาบนัการเงิน ทั้งน้ี ขอ้มูลดังกล่าวตอ้งเป็นเร่ืองท่ีได้รับมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
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หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  แล้วแต่กรณี และเป็นข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยให้แก่

สาธารณชนรับทราบได ้โดยตอ้งเปิดเผยใหรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั 

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ผูท่ี้ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มูลภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั 

และ/หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระทาํและความร้ายแรงของความผดินั้น ๆ 

 

2.3 ความรับผดิชอบต่อข้อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทนํา้ตาลบุรีรัมย์ และทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์หมายถึง สังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ความรู้ 

ทางวชิาการ ขอ้มูล สิทธิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการคา้ ความลบัทางการคา้ หรือวธีิการประกอบ

ธุรกิจท่ีเป็นความลบัตลอดจนทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ หรือท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิอยู่ รวมถึงผลงานท่ีเกิด

จากการปฏิบติังานตามหน้าท่ี เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดอ้นุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผูคิ้ดคน้  

ผูป้ระดิษฐ ์ผูว้จิยั หรือบุคคลอ่ืนได ้ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. พนกังานมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการใชท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งประหยดั เพื่อให้

เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษทัฯ อยา่งสูงสุด และดูแลมิให้เส่ือมเสีย สูญหาย รวมทั้งไม่นาํทรัพยสิ์น

ใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอ่ืน หรือนาํไปเผยแพร่โดยไม่ได้

รับอนุญาต 

2. ขอ้มูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพยสิ์นท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัฯ หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

ตอ้งกาํหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชั้นความลบัของเอกสาร รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารดงักล่าว

ให้ถูกตอ้งครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและไม่เปิดเผยให้กับผูใ้ด  

เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรรมการบริษทั 

3. พนกังานตอ้งจดัทาํเอกสารทางธุรกิจ บญัชีและการเงิน และรายงานต่าง ๆ ท่ีนาํส่งส่วนราชการ 

หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง และบุคคลอ่ืน  ๆ ด้วยความรอบคอบและสุจริต และต้องบันทึก 

ตามวธีิการทางบญัชีของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนด 

4. ช่วยกนัดูแลมิใหท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ เส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

5. การใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลต่าง ๆ เป็นทรัพยสิ์นของ

กลุ่มบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั  

5.2. หา้มเปล่ียนแปลง ทาํซํ้ า ลบทิ้ง หรือทาํลายขอ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

5.3. ห้ามนาํซอฟตแ์วร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟต์แวร์ ลิขสิทธ์ิ โดยไม่ไดรั้บ

อนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟแวร์นั้น ๆ 
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5.4. หา้มติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือจากอปุกรณ์มาตรฐานท่ีกลุ่มบริษทัฯ ติดตั้งให้ และห้าม

ปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ยกเวน้ไดรั้บอนุญาต 

5.5. ห้ามเปิดเผยขอ้มูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ หรือคดัลอกขอ้มูลใส่ในส่ือบนัทึกขอ้มูล

ส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

5.6. ห้ามใช้อีเมล์ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งต่อข้อความท่ีกล่าวร้าย หรือทําให้ผู ้อ่ืนเส่ือมเสีย  

รวมทั้ง ขอ้ความหยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรําคาญใหก้บัผูอ่ื้น 

5.7. ควรใช้อินเทอร์เน็ตแสวงหาข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  

และตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผดิกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม 

5.8. ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ ส่ือสารท่ีก ลุ่มบริษัทฯ จัดให ้ 

ดว้ยความรับผดิชอบและระมดัระวงั โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นสาํคญั 

5.9. ห้ามเขา้ระบบหรือเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึง

ขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดมี้ไวส้าํหรับตน  

5.10. กลุ่มบริษัทฯ หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย  ขอสงวนสิทธ์ิตรวจสอบการใช้งาน

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษทัฯ ตามความเหมาะสม 

6. กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง พนกังานตอ้งไม่นาํทรัพยากรของกลุ่มบริษทัฯ  

ไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

7. พนกังานมีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุม้ครองสิทธิ

ของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็นเจา้ของ 

8. การนาํข้อมูลของบุคคลอ่ืนมาใช้อ้างอิงภายในกลุ่มบริษทัฯ บุคคลผูน้ั้นสามารถขอตรวจสอบ 

การนําใช้ข้อมูลได้ตามสิทธิอันชอบธรรม ทั้ งน้ี เพื่อลดโอกาสการเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาของผูอ่ื้น 

9. พนกังานมีหน้าท่ีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีละเมิด หรือการกระทาํท่ีอาจ

นําไปสู่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการกระทาํท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกับ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของกลุ่มบริษทัฯ  

10.  พนกังานตอ้งให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่นาํทรัพยสิ์น

ทางปัญญา  อาทิ  งานวิจัย  หรือนวัตกรรมต่าง  ๆ ของก ลุ่มบริษัทฯ ไปทําซํ้ า  ดัดแปลง  

หรือกระทาํการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น โดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากกลุ่มบริษทัฯ 
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2.4 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และรายงานทางบัญชี

และการเงิน  

 กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย  ์มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความมัน่คงให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน โดยสอดคล้องกับ

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จดงักล่าว จึงกาํหนดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบ

ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบั

ท่ีเหมาะสม เพื่อสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญัต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

การบรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีดี มีการสอบทานระบบงาน

อย่างสมํ่าเสมอ ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

และมีการจดัทาํรายงานทางบญัชีและการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และน่าเช่ือถือ ทั้งงบการเงิน 

รายไตรมาสและงบการเงินรายปี โดยจดัทาํตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ต่อกลุ่มบริษทัฯ 

 

3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1     การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ตามนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: “CSR”) ของกลุ่มบริษทั

นํ้ าตาลบุรีรัมย์ ซ่ึงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่กับการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

เกษตรกรชาวไร่ออ้ยและชุมชนขา้งเคียงให้ดีข้ึน กลุ่มบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

ท่ียึดหลกัแนวคิดตั้งแต่เร่ิมดาํเนินธุรกิจในปี 2507 คือ“การพฒันาธุรกิจควบคู่กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และสร้าง 

ความเจริญใหก้บัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื” ภายใตก้รอบปณิธาน ดงัน้ี 

    CECS รับผดิชอบ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ยัง่ยนื 

    C - Commitment “มุ่งมัน่รับผดิชอบ” 

    E – Environment “รักษาส่ิงแวดลอ้ม” 

    C - Community “สู่จุดหมายพร้อมชุมชน” 

    S – Sustainable “อยูด่ว้ยกนัอยา่งย ัง่ยนื” 

 พนัธกจิ 

 กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์เล็งเห็นถึงความสําคญัของการดาํเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคู่กบัชุมชน 

และสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยมีกระบวนการบริหารจัดการด้านวตัถุดิบ และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

ในกระบวนการปลูกออ้ย อนัจะนาํมาซ่ึงความมัน่คงดา้นผลผลิตออ้ย และสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ เพื่อนาํมาผลิต

นํ้ าตาลและพลงังานทดแทนท่ีไดม้าตรฐาน ทั้งดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นไป

ตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งการนาํผลพลอยไดม้าจดัการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้

บรรลุนโยบายดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการ ดงัน้ี 
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1. สร้างกระบวนการทาํความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าทนั 

2. ร่วมสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร 

3. สนบัสนุนส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามร่วมกบัชุมชน 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา 

5. พฒันาและส่งเสริมการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

6. จดัการเผยแพร่ข่าวสารต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง 

7. เฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิและการใชแ้รงงานเด็ก 

 

3.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

  กลุ่มบริษัทนํ้ าตาลบุ รี รัมย์ มีความมุ่ งมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี ดี  

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการทุกราย 

อย่างมั่นคงและย ัง่ยืน ทั้ งน้ี จึงได้กําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร  

และพนกังาน ถือปฏิบติัสืบไป  

1. ป ฏิ บัติหน้า ท่ี แล ะ ป ระ ก อบ ธุ ร กิ จด้วย ค วา ม ซ่ื อสั ตย์สุ จ ริต  ตัด สิ นใ จดํา เ นินก า รใ ด  ๆ  

ดว้ยความสุจริตใจ และเป็นธรรม ต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายยอ่ย โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ

ผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นสาํคญั 

2. ตัดสินใจดําเนินการใด ๆ บนพื้นฐานข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทั้ งทางตรง 

และทางอ้อม กระทาํด้วยความสุจริตใจ และไม่ดําเนินการในลักษณะใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งดาํเนินการภายใต้ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ 

3. บริหารกิจการใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื โดยยดึถือหลกัการธรรมาภิบาล  

4. ทาํหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความระมดัระวงัเยี่ยงผูท่ี้มีความรู้ประสบการณ์ และความชาํนาญ

พึงกระทาํ 

5. จดัการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ สูญค่าหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์  

รวมทั้งสูญหายโดยมิชอบ ตลอดจนดาํเนินการใหมี้ระบบควบคุมภายใน และการจดัการความเส่ียง

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. แจง้และรายงานขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และผลการดาํเนินงานตามความเป็นจริงอยา่งสมํ่าเสมอ 

ครบถ้วน  เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อสถานการณ์  รวมทั้ งรายงานแนวโน้มทั้ งด้านบวก  

และดา้นลบของกลุ่มบริษทัฯ บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล และความน่าเช่ือถือ และมีขอ้มูล

สนบัสนุนเพียงพอ โดยแจง้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายทราบโดยเท่าเทียมกนั 

7. ไม่เปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของกลุ่มบริษทัฯ ต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ โดยเฉพาะต่อคู่แข่งขนัทางการคา้ 

8. จดัหาขอ้มูลและคาํอธิบายขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 
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9. ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศภายในท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย ์ 

ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยผูล้งทุนทัว่ไป เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 

10. อาํนวยความสะดวก และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นซ่ึงมาติดต่อกับกลุ่มบริษทัฯ ด้วยความเสมอภาค  

โดยไม่ชกัชา้ อยา่งเตม็ใจ และเตม็ความสามารถ 

11. เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารกิจการ ตลอดจนให้ความเห็น 

และขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินกิจการอยา่งเท่าเทียม 

12. จัดให้มีช่องทางท่ีหลากหลายและสะดวกสําหรับผู ้ถือหุ้น ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

และการเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการบริหารกิจการ การนาํเสนอวาระการประชุม 

ผูถื้อหุน้ และการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

13. จดัให้มีช่องทางสําหรับการแจง้เบาะแสการกระทาํทุจริต การคอร์รัปชัน่ และขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ 

สําหรับผู ้ถือหุ้น และบุคคลทั้ งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ งกระบวนการรับเร่ือง  

การตอบกลบัผูร้้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน และแจง้ผลการสอบสวนและการดาํเนินการแก่ 

ผูร้้องเรียนอยา่งมีระบบและยติุธรรม 

 

3.3 นโยบายปฏิบัติต่อพนักงาน 

กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์ถือวา่พนกังานเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงท่ีจะนาํองคก์รไปสู่ความสําเร็จ 

จึงมุ่งมัน่ในการพฒันา เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการทาํงานท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม  

เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ การไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกัน 

อยา่งสุภาพ และเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการทาํงาน มีสวสัดิการ

ท่ี ดี ใ ห้ กับ พ นัก ง า น  แ ล ะ ส นับ ส นุ น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จัด ห า น วัต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส มัย ใ ห ม่ ม า ใ ช ้

ในการทาํงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. กลุ่มบริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการกรณีมีการทาํผิดกฎหมาย หรือผิด 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บความคุม้ครอง กลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถ 

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทาํงาน  

สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง (มาตรา 89/2) อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้

เบาะแสเก่ียวกบัการทาํผดิกฎหมายหรือการผดิจรรยาบรรณ 

2. กลุ่มบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินกาํเนิด 

เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผวิ ศาสนา และการศึกษา 

3. กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์คุณภาพแก่กลุ่มบริษทัฯ 

จึงให้ความสําคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง เป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียม 

และเสมอภาค ทั้งในเร่ืองการจา้งงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย และการพฒันาศกัยภาพ
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ควบคู่กับการพฒันาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีของสังคม  

กลุ่มบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดหลกัการปฏิบติัต่อพนกังานดงัน้ี 

3.1. ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

3.2. ปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรี 

ของความเป็นมนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

3.3. คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนแสดง

ความสามารถอย่างเต็มท่ี โดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ในการ

ทาํงาน ทั้งในรูปเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการท่ีเหมาะสมตามระเบียบของกลุ่มบริษทัฯ 

อีกทั้งใหโ้อกาสบุคลากรไดมี้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3.4. จดัเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมสําหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน 

ท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

3.5. การแต่งตั้ งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทํา 

ด้วย ค วา ม เ ส ม อภา ค  สุ จ ริต  แล ะ ตั้ ง อยู่บ นพื้ นฐา นข อง ค วา ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ  

และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทาํหรือการกระทาํหรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ 

3.6. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการทาํงานให้พนักงานมีความปลอดภยัในชีวิต 

และทรัพยสิ์น รวมถึงมีสุขอนามยัท่ีดี 

3.7. ให้ความสําคญักบัการพฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาส 

ใหพ้นกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 

3.8. กลุ่มบริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังาน 

3.9. ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดาํเนินงานและสถานภาพของกลุ่มบริษทัฯ ให้พนักงาน

รับทราบ อยา่งสมํ่าเสมอ 

3.10. สร้างจิตสาํนึกท่ีดีใหพ้นกังานรู้จกัการเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสังคม 

3.11. จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือแจง้ 

เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไ้ข รวมถึง 

มาตรการคุม้ครองพนกังานผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

3.12. กลุ่มบริษทัฯ และตวัแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน 

ดว้ยความเป็นกลาง 

3.13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบติังาน  

และ/หรือขอ้ตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี 
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ในการทาํงานร่วมกนั ภายใตว้ฒันธรรมองคก์รท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายใน 

องคก์ร 

3.14. ส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

และสังคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร ตามความเหมาะสม 

และดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชา 

3.15. การเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงตั้ งอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพของ

พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

3.16. มีช่องทางให้พนกังานสามารถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบและกฎหมายได ้โดยมี

มาตรการป้องกนัพนกังานผูท่ี้แจง้ 

 

3.4 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

1. ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ได้ตอ้งรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิด 

ความเสียหาย 

2. สนองความพึงพอใจ และความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ

ดีเลิศและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยัในราคาท่ีเหมาะสม เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

รวมทั้งยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

3. ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภยัของลูกค้าหรือผูบ้ริโภค รวมถึงให้การดูแล 

กลุ่มผูท่ี้ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ โดยการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั 

4. สนับสนุนการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเป็นประโยชน์  

และลดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  เช่น การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาติ ยอ่ยสลายง่าย 

เป็นตน้ 

5. ดาํเนินการดา้นการตลาดท่ีเป็นธรรม เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น 

ถูกตอ้ง ทนัเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมถึงการปฏิบติัทางสัญญาท่ีเป็นธรรมแก่ลูกคา้ 

เช่น ไม่เขา้ร่วมในการกระทาํใด ๆ ท่ีเป็นการหลอกลวง ทาํให้เขา้ใจผิด หรือไม่เป็นธรรม รวมถึง

ปกปิดขอ้มูลท่ีจาํเป็น 

6. ตั้ งมั่นในความซ่ือสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรมต่อลูกค้า รวมถึงไม่ เรียก ไม่ รับ หรือไม่ให้

ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีทุจริตกบัลูกคา้ 
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7. จดัระบบการป้องกนัก่อนการเกิดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค รวมถึงการกาํหนดระบบ 

การส่ือสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ท่ีลูกคา้ร้องเรียนความไม่พอใจ และดาํเนินการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ แกไ้ขปัญหาอยา่งดีท่ีสุดตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บ

การตอบสนองอยา่งรวดเร็วท่ีสุด พร้อมทั้งช้ีแจงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ 

8. กระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผดิปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 

9. ให้ความสําคัญในการปกป้องและรักษาข้อมูลความลับและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 

หรือผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงัและสมํ่าเสมอ และไม่นาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

10. แสวงหาลู่ทางอยา่งไม่หยุดย ั้งท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เช่น การพฒันาคุณภาพ

สินคา้ใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี  

 เป็นธรรมต่อทั้ งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์       

 รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีไม่สามารถ

 ปฏิบติัได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน    

 ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

2.  ดาํเนินการอยา่งโปร่งใสในการทาํธุรกิจกบัคู่คา้ โดยใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และพิจารณาคดัเลือก   

 คู่คา้ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม 

3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้ รวมทั้งวางตวัเป็นกลาง 

 ไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คา้ จนทาํใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

 

3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทน 

 ท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ี 

 อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบติัได้ตอ้งรีบเจรจากบัเจา้หน้ีล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณา 

หาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

2.  ดาํเนินธุรกิจเพื่อใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีดี 

3. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ถูกตอ้ง และสมํ่าเสมอ 
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3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

  กลุ่มบริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของ 

การแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  

โดยจะรวบรวมและคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในระบบ

อินเทอร์เนต  หรือการสอบถามท่ีไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่พยายามทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า 

ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

3.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทัฯ มีความห่วงใย และตระหนกัถึงความปลอดภยัของคุณภาพชีวิตของพนกังานท่ีอาจไดรั้บ

ผลกระทบจากการดาํเนินงาน รวมถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จึงเห็นควรใหมี้การดาํเนินการตามรายละเอียดดงัน้ี 

1. มุ่งมัน่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนกังานและสังคม เร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

2. ปลูกฝังจิตสํานึกในเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามยั ให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับ 

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

3. ดาํเนินการป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการดาํเนินการใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

4. จดัหาหลกัเกณฑ์การทาํงานท่ีปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน รวมถึงความเพียงพอ

และคุณภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และการดูแลบาํรุงรักษาอยา่งเหมาะสม 

5. กาํหนดใหป้ฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามท่ี

กลุ่มบริษทัฯ กาํหนด 

6. ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังาน รวมทั้งสร้างความตระหนกัใหแ้ก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

7. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและคาํนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  

8. สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม อาทิ กิจกรรม 

ดา้นการลดการใช ้และนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

3.9 ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 

 การดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์เร่ิมตน้จากภายในองค์กร

และขยายออกสู่ชุมชนใกลเ้คียงตลอดจนสังคมในระดบัประเทศ โดยมีกลยุทธ์หลกัในการดาํเนินงาน  4 ประการ

ไดแ้ก่ 

1. สร้างสาํนึก จิตสาธารณะในพนกังาน และกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ

ของกลุ่มบริษทัฯ 

2. เนน้การทาํกิจกรรมหรือโครงการ CSR กบัชุมชนในเชิงลึก 

3. ทาํโครงการ CSR ร่วมกบัสถาบนัเอกชนหรือหน่วยงานราชการ องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร 

และชุมชนรอบ ๆ บริเวณกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเป็นผูน้าํทางดา้นความคิดทางสังคม 
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4. นําผลพลอยได้ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลทราย ไปทาํโครงการด้าน CSR ให้เป็น

ประโยชน์ทั้งต่อกลุ่มบริษทัฯ และสังคม 

  ในปี 2557-ปัจจุบนั กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์มีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมให้ย ัง่ยืน 

เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ การยอมรับ และความไวว้างใจจากชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชน 

และสังคม บนพื้นฐานแนวคิดนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ ยึดหลกัแนวปฏิบติั “การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษา

ส่ิงแวดล้อม และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ควบคู่

กบัการพฒันาสภาพชีวติความเป็นอยูข่องเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและชุมชนขา้งเคียงให้ดีข้ึน  จึงไดร่้วมจดัทาํโครงการ

และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูน้ําด้านความคิด ซ่ึงเป็น

โครงการและกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ รวมถึงกลุ่มบริษทัฯ เอง  

ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

 

4. จรรยาบรรณพนักงาน 

4.1 การปฏิบัติต่อตนเอง 

4.1.1 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และรายงานตามความเป็นจริง 

4.1.2 เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

4.1.3 ปฏิบัติงานด้วยความระมดัระวงั ซ่ือสัตย์สุจริต และไม่ใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์ 

ในทางมิชอบ 

4.1.4 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกําลังกาย และกําลังความคิด 

ในการทาํงาน โดยถือประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นสาํคญั 

4.1.5 ต้องปฏิบัติหน้า ท่ีด้วยความขย ันหมั่นเพียร รวมทั้ งแสวงหาแนวทางในการพัฒนา 

และปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

4.1.6 พึงรักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม 

4.2  การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

4.2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และเท่ียงธรรมต่อลูกค้า รวมถึงไม่เรียก ไม่รับ  

หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีทุจริตกบัลูกคา้ 

4.2.2 อํานวยควา มสะดวกแล ะปฏิบัติ ต่อผู ้มา ติดต่อด้วยความสุ ภาพเ รียบร้อย  เต็มใ จ 

และเตม็ความสามารถ 

4.2.3 ยินดีรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือคาํแนะนาํจากบุคคลอ่ืน และพร้อมท่ีจะช้ีแจง

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามสถานะแห่งตน 

4.2.4 เห็นคุณค่าของบุคคลอ่ืน ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเสมอภาค และใหเ้กียรติผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 

4.2.5 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพฒันาสังคมส่วนรวมให้เจริญกา้วหนา้ โดยไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่องานและภาพพจน์ขององคก์ร 
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4.2.6 ใหค้วามสาํคญัในการปกป้องและรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 

4.2.7 ให้ความเอาใจใส่ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมในการทาํงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย  

และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

4.3 การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 

4.3.1 ไม่ชกัจูงหรือช้ีนาํการตดัสินใจของเพื่อนร่วมงานในสิทธิเร่ืองการเมือง 

4.3.2 มีนํ้าใจกบัเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

4.3.3 ใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพและเหมาะสม 

4.3.4 เสริมสร้างการทํางานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเ ก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  

เพื่อประโยชน์ต่องานของกลุ่มบริษทัฯ โดยส่วนรวม 

4.3.5 ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดี

ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.3.6 ป ฏิ บัติ ต่ อ ผู ้บัง คับ บัญ ช า ด้ว ย ค ว า ม เ ค า รพ นับ ถื อ  แล ะ ป ฏิ บัติ ต่อ เ พื่ อ น ร่ วม ง า น 

ดว้ยความมีนํ้าใจ และเคารพในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 

4.4 การปฏิบัติต่อองค์กร 

4.4.1 ทาํงานดว้ยความรับผดิชอบอยา่งเตม็ความสามารถ 

4.4.2 ใช้ท รัพ ย์สิ นแล ะ สวัส ดิก า รต่า ง  ๆ  ข ององ ค์ก ร  ด้วยค วาม ป ระ หยัดและ รู้ คุณ ค่ า  

ตามระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานของกลุ่มบริษทัฯ 

4.4.3 เม่ือพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชั่น หรือเหตุการณ์ท่ีอาจทาํให้เกิด 

ความเสียหายต่อองคก์ร ตอ้งรายงานทนัทีผา่นช่องทางท่ีองคก์รกาํหนดไว ้

4.4.4 ตั้งใจเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ 

4.4.5 ติดตามข่าวสารเพื่อใชเ้ป็นเหตุผลในการพดูคุย 

4.4.6 ขอให้ปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล

ตามท่ีกลุ่มบริษทัฯ กาํหนด 

4.5 การรับหรือการให้ของขวญั ของกาํนัล หรือประโยชน์อืน่ใด 

  กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์มีนโยบายห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน เรียกรับ หรือให้

ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งวางตวัเป็นกลาง 

ไม่ใกลชิ้ดจนทาํใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

4.5.1 ไม่เรียกร้อง หรือขอเร่ียไรของขวญั ของกาํนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด เช่น การเล้ียงรับรอง      

 การให้บริการ การสนบัสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวลัจากลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตร 

ทางธุรกิจ 
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4.5.2 ไม่ใหรั้บของขวญั ของกาํนลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัใด ๆ เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาล

อนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และไม่ผิดต่อกฎหมาย โดยของขวญั  

ของกาํนลั หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่า

ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง โดยผูรั้บจะต้องกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์ม 

การรับ/ให้ของขวัญ ของกํานัล  หรือประโยชน์ อ่ืนใด” (“แบบฟอร์มฯ”)  ส่งให้

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อาํนาจอนุมติั และนาํส่งแบบฟอร์มฯ และของขวญั ของกาํนัล  

หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่สํานักกรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  

เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ ให้แก่สํานกัตรวจสอบภายใน เพื่อดาํเนินการตรวจสอบต่อไป 

ทั้งน้ี การรับส่ิงของดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อ 

การปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.5.3  การรับของขวญั ของกาํนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 4.5.2 

ใหผู้รั้บดาํเนินการส่งคืนแก่ผูใ้หโ้ดยทนัที หากไม่สามารถส่งคืนไดเ้น่ืองจากมีความจาํเป็น

ท่ีตอ้งรักษาสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างบริษทั โดยผูรั้บจะตอ้งกรอก

รายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด”  

ส่งใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อาํนาจอนุมติั และนาํส่งสํานกักรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและธุรการพร้อมส่ิงของท่ีไดรั้บภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ และให้ถือ

เป็นสิทธิ และทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงของขวญั และของกาํนลัท่ีมอบให้ตวัแทน

กลุ่มบริษทัฯ และมีคุณค่าระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัฯ เช่น การรับรางวลั

ทรงเกียรติ การรับของท่ีระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ  จากนั้นสํานัก

กรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการนาํส่งแบบฟอร์มฯ ให้สํานักตรวจสอบ

ภายในเพื่อดาํเนินการตรวจสอบต่อไป 

  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรับของขวญั ของกาํนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด มีดงัน้ี 

   1) ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

    2) ส่ิงท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อส่งเสริมการขาย ซ่ึงประทบัตราบริษทันั้น ๆ (เช่น ปากกา หมวก เส้ือยดื 

       สมุด และถุงผา้ เป็นตน้) 

  3)  ส่ิงท่ีทาํข้ึนเพื่อแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังาน แจกผูถื้อหุน้ หรือแจกลูกคา้ของคู่คา้) 

    4)  ส่ิงท่ีทาํข้ึนหรือซ้ือมา เพื่อแจก/มอบใหต้ามเทศกาลจากคู่คา้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ม ขนม  

     และกระเชา้ของขวญั เป็นตน้) 

   5)  ประโยชน์สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีพึงใหไ้ด ้เพื่อส่งเสริมการขายจากคู่คา้ 

     6) ส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าตามตาราง ดงัน้ี  
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หมวด อาํนาจดาํเนินการ ระดบัตาํแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ.  

2.5 การรับของขวญัต่อราย มูลค่าไม่เกิน  

3,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องระดบัตาํแหน่ง 

   กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ                              กรก. =   กรรมการรองผูจ้ดัการ  

   รจก. =  กรรมการรองผูจ้ดัการ    ชจก. =   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

   ผจ.   =  ผูจ้ดัการฝ่าย  

4.5.4 ไม่ใหเ้สนอส่ิงของ ผลประโยชน์ หรือส่ิงจูงใจในรูปแบบใด ๆ ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภายนอก

เพื่อจูงใจให้ปฏิบติัในทางท่ีมิชอบ และก่อให้เกิดความขัดแยง้ เวน้แต่ในโอกาส 

หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และไม่ผิดต่อกฎหมาย  

โดยของขวญั ของกาํนัล หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

หรือผูมี้อ ํานาจอนุมัติตามระเบียบการมอบอาํนาจปฏิบัติการ และผูใ้ห้จะต้องกรอก

รายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด”  

(“แบบฟอร์มฯ”) ส่งให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อาํนาจอนุมติั จากนั้นนาํส่งแบบฟอร์มฯ 

ให้แก่สํานักกรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ 

ใหแ้ก่สาํนกัตรวจสอบภายใน เพื่อดาํเนินการตรวจสอบต่อไป 

 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบการมอบอาํนาจปฏิบติัการ ตามวงเงินการใหข้องขวญั ของกาํนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ดงัน้ี 

หมวด อาํนาจดาํเนินการ ระดบัตาํแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 

2.4 การใหข้องขวญัต่อคร้ัง       

 2.4.1 สาํหรับหน่วยงานเอกชน มูลค่าตั้งแต่ 20,000

บาทข้ึนไป 

มูลค่าไม่เกิน 

20,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน 

15,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน 

10,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน 

5,000 บาท 

 2.4.2 สาํหรับหน่วยงานภาครัฐ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

  หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องระดบัตาํแหน่ง  

   กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ  กรก. = กรรมการรองผูจ้ดัการ 

   รจก. = รองกรรมการผูจ้ดัการ  ชจก.   =  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   

     ผจ. = ผูจ้ดัการฝ่าย      
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4.6 การใช้สิทธิทางการเมือง 

4.6.1  ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.6.2  ไม่เป็นกรรมการในพรรคการเมือง หรือเป็นตวัแทนในการทาํกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ 

โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจวา่กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

หรือให้การสนบัสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือกลุ่มการเมืองใดกลุ่ม

การเมืองหน่ึง  

4.6.3  ไม่ใช้ช่ือของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงไม่นําทรัพย์สินของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อใช้สนับสนุน 

กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

   4.6.4 ไม่ใช้อาํนาจหน้าท่ีช้ีชวน กดดนั หรือบงัคบัให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ให้ส นับส นุนกิ จก รรม ใด  ๆ  ทา ง ก า รเ มื องข อง พ รรค ก า รเ มื อง  ก ลุ่ ม ก าร เ มื อง  

หรือนกัการเมือง 

4.7  การบริจาคเพือ่การกุศล และการให้เงินสนับสนุน  

  กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายใหเ้งินบริจาคเพื่อการกุศล หรือการใหเ้งินสนบัสนุน โดยกลุ่มบริษทัฯ จะให้เงิน

บริจาคและเงินสนบัสนุนอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และจะไม่กระทาํการในส่ิงท่ีอาจเกิดผล

เสียหายต่อสังคมส่วนรวม  

  กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งระมดัระวงัในการบริจาคเพื่อการกุศล เพราะอาจมี 

ความเส่ียงท่ีอาจใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอร์รัปชัน่ หรือถูกนาํไปใชเ้ป็นขอ้อา้งในการติดสินบน ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ  

จึงกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งินสนบัสนุน ดงัน้ี  

  4.7.1 การบริจาคเพื่อการกุศล  

   1) ต้องพิ สูจน์ได้ว่า มี กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง  และเป็นการดํา เ นินการ 

เพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสําเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ   

สังคมอย่างแท้จ ริง  หรือเพื่ อ เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดํา เ นินงาน 

ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

   2)  ต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด  

หรือหน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป เช่น การติด

ตราสัญลกัษณ์ (Logo) การประกาศรายช่ือ ณ สถานท่ีจดังานหรือจดักิจกรรม หรือในส่ือ

เพื่อประชาสัมพนัธ์อ่ืน เป็นตน้  
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 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบการมอบอาํนาจปฏิบติัการ ตามวงเงินบริจาคการกุศล ดงัน้ี 

หมวด อาํนาจดาํเนินการ ระดบัตาํแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 

2.2 การบริจาคการกศุลต่อราย  มูลค่าตั้งแต่ 20,000

บาทข้ึนไป 

มูลค่าไม่เกิน 

20,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน 

15,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน 

10,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน 

5,000 บาท 

  หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องระดบัตาํแหน่ง  

   กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ  กรก. = กรรมการรองผูจ้ดัการ 

   รจก. = รองกรรมการผูจ้ดัการ  ชจก.   =  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   

     ผจ. = ผูจ้ดัการฝ่าย 

  4.7.2 การใหเ้งินสนบัสนุน  

   1)  ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง  และเป็นการดําเนินการ 

เพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสําเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ    

 สั ง ค ม อ ย่ า ง แ ท้จ ริ ง ห รื อ เ พื่ อ เ ป็ น ไ ป ต า ม วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร ดํา เ นิ น ง า น 

ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

  2)  การให้เงินสนับสนุน ต้องพิสูจน์ได้ว่าเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถ       

 คาํนวณเป็นตวัเงินได ้ เช่น การให้ท่ีพกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั           

 ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศ 

เกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป  

   3)  การเป็นผูใ้ห้เงินสนับสนุน จะต้องจดัทาํบนัทึกคาํขอ ระบุช่ือผูรั้บเงินสนับสนุน  

และวตัถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดให้ผูมี้อาํนาจ

อนุมติัของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 

5. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 

  กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย  ์กาํหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  

และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงวา่ไม่ทราบแนวปฏิบติั

ท่ีกําหนดข้ึน โดยต้องลงนามเพื่อยืนยนัว่าได้อ่านคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

ของกลุ่มบริษทัฯ แลว้ และยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีไดร้ะบุไว ้

  ผู ้บ ริหารทุกระดับจะต้อง ดูแลรับ ผิดชอบ  และถือเ ป็นเ ร่ืองสําคัญท่ี จะดํา เ นินการใ ห ้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงานรับทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจอยา่งจริงจงั หากกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีกระทาํการฝ่าฝืน หรือยินยอมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 



88 

ฝ่าฝืนคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจา้ง  

การใหช้ดเชยความเสียหาย และโทษตามกฎหมาย 

 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการธรรมาภิบาล กาํหนดให้ทบทวนคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจาํทุกปี 
 

6. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดง

ความเห็น และแจง้เบาะแสการกระทาํผิดกฎหมาย หรือกรณีพบพฤติกรรมท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติั 

ตามคู่มือการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกาํหนดให้สํานักตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีเป็น

หน่วยงานรับขอ้ร้องเรียนดา้นการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

6.1  ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

    6.1.1 ทางไปรษณีย:์   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

    อาคารพญาไทพลาซ่า เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  

    เขตราชเทว ีกทม. 10400 

            หรือ    สํานักตรวจสอบภายใน  บริษัท นํ้ าตาลบุ รีรัมย์ จ ํากัด (มหาชน) 

อาคารพญาไทพลาซ่า เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกทม. 10400 

   6.1.2 กล่องรับความคิดเห็น  

6.2  กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน  

6.2.1  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะดาํเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่

ปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจนั้นดว้ยตนเอง 

6.2.2  ผู ้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวน  ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ี

สอบสวนขอ้เท็จจริง ประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการ

จัดการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ือง โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้ ง 

จากคณะกรรมการบริษทั 

6.2.3   ผูรั้บขอ้ร้องเรียนนาํเสนอคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขอ้เทจ็จริง และกาํหนด            

    มาตรการดาํเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

   และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความเสียหายโดยรวมทั้งหมด 

6.2.4 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหน้าท่ีรายงานผลให้ผูร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง             

ทั้ ง น้ี  ใ นก ร ณี ท่ี เ ป็ น เ ร่ื อ ง สํ า คัญ ใ ห้ ร า ย ง า น ผ ล ต่ อค ณ ะ ก ร รม ก า ร ตร ว จ ส อ บ  

และคณะกรรมการบริษทัทราบ  
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6.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทีใ่ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

  กลุ่มบริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

6.3.1 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่

เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นวา่การเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภยั แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง 

ก็จะทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถรายงานความคืบหนา้และช้ีแจงขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ  

6.3.2 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง กลุ่มบริษทัฯ จะไม่

เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุผูร้้องเรียนได้ และดาํเนินการ

สอบสวนขอ้เทจ็จริง 

   6.3.3 ผูรั้บข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น  

โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนเสียหายของผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให ้

ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3.4 กรณีผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเห็นว่าอาจได้รับ

ความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้กลุ่มบริษทัฯ

กาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้หรืออาจกาํหนดมาตรการคุม้ครอง หากเห็นวา่

มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความไม่ปลอดภยั หรือความเดือดร้อนเสียหาย 

6.3.5 ผูท่ี้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายตามกระบวนการ 

ท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม 

 

7.  วนัิย 

กลุ่มบริษทันํ้ าตาลบุรีรัมย ์ถือวา่คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นวินยัอยา่งหน่ึง 

กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงาน  จึงมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจ ยอมรับ  ระมัดระว ัง  

และหลีกเล่ียงมิใหมี้การประพฤติผดิ โดยกรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และตอ้งปฏิบติั

ตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจน้ีอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว 

รวมถึงข้อบังคบับริษทั และกฎระเบียบอ่ืนของกลุ่มบริษทัฯ จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามท่ีกําหนดไวใ้น 

“ระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั” 

 ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (“คู่มือ CG”) 

1. ทาํความเขา้ใจเน้ือหาสาระของคู่มือ CG ฉบบัน้ี 

2. เรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตน 

3. ทบทวนความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของคู่มือ CG ฉบบัน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

4. ให้ความรู้ความเขา้ใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มบริษทัฯ หรืออาจเกิด

ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัฯ  
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5. เ ม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตามคู่ มือ  CG ให้ปรึกษาผู ้บังคับบัญชา 

และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และ/หรือบุคคลท่ีกลุ่มบริษัทฯ กาํหนดให้มีหน้าท่ี

รับผดิชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือ CG 

6. แจ้ งให้ ผู ้บั งคับบัญชาหรื อผู ้ ท่ี รั บผิ ดชอบทราบ  เ ม่ื อพบเห็ นการฝ่ า ฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติ 

ตามคู่มือ CG 

7. ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ กบัหน่วยงานหรือบคุคลท่ีกลุ่มบริษทัฯ 

มอบหมาย 

8. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นผูน้าํและแบบอย่างในการปฏิบติัตามคู่มือ CG ตลอดจนส่งเสริม

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหพ้นกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจวา่การปฏิบติัตามคู่มือ CG เป็นส่ิง

ท่ีถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถอา้งไดว้า่ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดไว้

ในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี   

พนกังานทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และส่งเสริมให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

และจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี ทั้งน้ี การกระทาํต่อไปน้ีถือว่าเป็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายผิดกฎเกณฑ์ท่ีระบุในคู่มือ 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (“คู่มือ CG”) 

1. ไม่ปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

2. แนะนาํส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG 

3. ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามคู่ มือ  CG ในกรณีท่ีตนทราบ 

หรือควรทราบ เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบังานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของตน 

4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบการฝ่าฝืน 

หรือการไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG  

5. การกระทําอันไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เน่ืองจากการท่ีผูน้ั้ นรายงานการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ CG  

ทั้งน้ี ผูท่ี้ทาํผดิคู่มือ CG จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยั ตามระเบียบท่ีกลุ่มบริษทัฯ กาํหนด

ไว ้นอกจากน้ี อาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั้นเป็นความผดิตามกฎหมาย 

บุคคลท่ีมีหน้าท่ีดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจ (“คู่มือ CG”) 

1. กรรมการบริษัท  มีหน้า ท่ี รับผิดชอบในการจัดทํา คู่ มือ  CG ทบทวนและปรับปรุงให้ มี 

ความเหมาะสมเป็นประจาํทุกปี รวมทั้งจดัใหมี้การประเมินการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว  

2. ผูบ้ริหารทุกระดบั มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

2.1. ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามคู่มือ CG และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

2.2. ถ่ายทอดนโยบายและวธีิปฏิบติั รวมถึงรับฟังความเห็นอยา่งเปิดกวา้งเก่ียวกบัการปฏิบติั 

ตามคู่มือ CG  
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2.3. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ และจัดให้มีระบบจัดการท่ีสอดคล้องกับ

กฎหมาย กฎระเบียบของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

และจรรยาบรรณธุรกิจ  

2.4. กาํกบัดูแลใหก้ารปฏิบติังานของหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือหน่วยงานท่ีดูแลด้านทรัพยากรบุคคล มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ในการช้ีแจงพนกังานใหท้ราบถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามคู่มือ CG 

4. สาํนกัตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีสอบทานขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกรณีมีเหตุเช่ือถือไดว้า่จะเกิดการฝ่าฝืน

กฎระเบียบ และคู่มือ CG เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบติัตาม ดูแล และส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบติัตามคู่มือการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ อีกทั้งเสนอแนะขอ้คิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบติัตาม

คู่มือ CG ต่อผูบ้ริหารหรือสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อนําเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

 

 

 



 

ภาคผนวก  

 

 

ใบลงนามรับทราบและถอืปฏิบัต ิ

 

  ข้าพเจ้าได้ รั บและอ่ านคู่ มื อการกํากับดูแลกิ จการท่ี ดี  และจรรยาบรรณธุ รกิ จ 

ของกลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์แลว้ โดยไดรั้บทราบ อ่านอยา่งเขา้ใจ และจะยดึถือเป็นแนวปฏิบติั 

ในการดาํเนินงานสืบไป 

 

 

 

             ลงช่ือ : .................................................................. 

                          (................................................................) 

          ตาํแหน่ง : ............................................................ 

          หน่วยงาน : .......................................................... 

          วนัท่ี : ...................../..................../....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(สําเนา) 

 

ใบลงนามรับทราบและถอืปฏิบัต ิ

 

  ข้าพเจ้าได้ รั บและอ่ านคู่ มื อการกํากับดูแลกิ จการท่ี ดี  และจรรยาบรรณธุ รกิ จ 

ของกลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์แลว้ โดยไดรั้บทราบ อ่านอยา่งเขา้ใจ และจะยดึถือเป็นแนวปฏิบติั 

ในการดาํเนินงานสืบไป 

 

 

 

             ลงช่ือ : .................................................................. 

                          (................................................................) 

          ตาํแหน่ง : ............................................................ 

          หน่วยงาน : .......................................................... 

          วนัท่ี : ...................../..................../....................... 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริษัทนํา้ตาลบุรีรัมย์ 

บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) (BRR) 

บริษทั โรงงานนํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (BSF) บริษทั บุรีรัมย์วจิัยและพฒันาอ้อย จํากดั (BRD) 

บริษทั บุรีรัมย์พลงังาน จํากดั (BEC)  บริษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากดั (BPC) 

บริษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์พลสั จํากดั (BPP) บริษทั ปุ๋ ยตรากญุแจ จํากดั (KBF) 

บริษทั โรงงานนํา้ตาลชํานิ จํากดั (CSF) บริษทั นํา้ตาลทุนบุรีรัมย์ จํากดั (BSC) 

บริษทั ชูการ์เคน อโีคแวร์ จํากดั (SEW) 
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