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หน้า 1

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
(Corporate Governance Policy)
(ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 3)
คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2561-2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เห็นควรให้กาหนดนโยบาย
เกีย่ วกับการไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั หรือองค์กรอืน่ ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ/หรือผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้อยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษทั อันจักสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ จึงให้เพิม่ เติมข้อ
13. ในหมวดที่ 5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ และให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562
เป็ นต้นไป

(ดร.วรภัทร โตธนะเกษม)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริษทั

นโยบายการกากับดูแลกิจการ บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2562)

หน้า 2

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
(Corporate Governance Policy)
(ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2)
ตามที่คณะกรรมการฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้
พิจารณาและเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.
2558 นัน้ ต่อมา สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศใช้ หลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีความแตกต่างจาก
หลักการเดิมทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็ นฐานในการจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั ง้ ที่ 1) ประกอบ
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินความยังยื
่ นของบริษทั จดทะเบียนในมิติ
ต่างๆ บริษัทฯจึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) นี้ให้
สอดคล้องกับ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ฯและหลักเกณฑ์การประเมินความยังยื
่ น ของบริษัทจดทะเบียน
ดังกล่ าวข้างต้น อย่างไรก็ดี เนื้ อหาส่วนใหญ่ ของทัง้ 7 หมวดยังคงเดิม ส่วนข้อความตอนใดที่ม ีการแก้ไข
เพิม่ เติมโดยนโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2) จะมีเชิงอรรถระบุไว้
คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ประกันการบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทัง้ จะช่วยสร้างความมันใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกฝ่ าย อันทาให้บริษทั ฯมีความมันคงและมี
่
การเติบโตอย่างยังยื
่ นตลอดจนสร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผลู้ งทุนในระยะ
ยาว นโยบายการกากับดูแลกิจการจึงเป็ นเครือ่ งมีอทีส่ าคัญทีก่ าหนดการกากับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิภาพใน
ด้านต่างๆ และมุ่งหมายให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนผูกพันและปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้อย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ คณะ
กรรมการฯมอบหมายให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการเป็ นผูก้ ากับดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้และรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯทุกไตรมาส
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2559-2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้พจิ ารณา
และเห็นชอบให้ใช้นโยบายการก ากับดู แลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2) นี้ ตัง้ แต่ ว ันที่ 1 ตุ ลาคม พ.ศ. 2560
เป็ นต้นไป

(ดร.วรภัทร โตธนะเกษม)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริษทั

นโยบายการกากับดูแลกิจการ บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2562)

หน้า 3

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
(Corporate Governance Policy)
(ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1)
คณะกรรมการบริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ได้ประกาศนโยบายการกากับดูแลกิจการ พร้อมกับ
จรรยาบรรณแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการประกอบธุรกิจ และนโยบายการให้ขอ้ มูลการกระทาความผิดและการทุจริต การสอบสวน
และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
บริษั ท ฯ เห็ น สมควรปรับ ปรุ งนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิจ การในองค์ ร วม โดยยังคงใช้โ ครงสร้า งตาม
หลักเกณฑ์การกากับ ดูแ ลกิจการที่ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทยกาหนดซึ่งแบ่งเป็ น 5 หมวด ส่วนในด้านเนื้อหาได้
เพิม่ เติมนโยบายการกากับดูแลกิจการบางประการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) และจัดทานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันเพิ
่ ม่ ขึน้ เป็ นหมวดที่ 6. กับนาสาระสาคัญบางส่วนทีเ่ ป็ น
เรือ่ งของการกากับดูแลกิจการของนโยบายการให้ขอ้ มูลการกระทาความผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุม้ ครองผูใ้ ห้
ข้อมูล (ซึง่ เดิมเป็ นนโยบายแยกต่างหาก) มาบรรจุในนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นหมวดที่ 7. ทาให้นโยบายการกากับ
ดูแลกิจการทีป่ รับปรุงใหม่ครัง้ นี้ประกอบด้วย 7 หมวด พร้อมทัง้ ปรับปรุงจรรยาบรรณแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการประกอบธุรกิจ ให้
เหมาะสมยิง่ ขึน้ ทัง้ ในด้านความสอดคล้องกันกับนโยบายหมวดต่างๆ และเนื้อหารายละเอียด
คณะกรรมการฯ สนั บ สนุ น ให้ บ ริษั ท ฯ มีก ารก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดีเ พื่อ ประกัน การบริห ารจัด การที่ม ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทัง้ จะช่วยสร้างความมันใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย อั นทาให้
บริษัทฯมีความมันคงและมี
่
การเติบโตอย่างยังยื
่ นตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว นโยบายการกากับดูแล
กิจการจึงเป็ นเครื่องมีอทีส่ าคัญทีก่ าหนดการกากับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในด้านต่างๆ และมุ่งหมายให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนผูกพันและปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแล
กิจการเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯมอบหมายให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการเป็ นผูก้ ากับดูแล
การปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้และรายงานต่อคณะกรรมการฯทุกไตรมาส
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้พจิ ารณาและเห็นชอบให้
ใช้นโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป

(ดร.วรภัทร โตธนะเกษม)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริษทั

นโยบายการกากับดูแลกิจการ บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2562)

หน้า 4

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
(Corporate Governance Policy)
คณะกรรมการของบริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพ่ งึ มี
ต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ จึงเห็นควรให้มกี ารประมวลและ จัดทา
“นโยบายการกากับดูแลกิจการ” ขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารองค์กร ทาให้เกิดความเชื่อมันว่
่ าการ
ดาเนินการใดๆ กระทาด้วยความเป็ นธรรม และคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้คณะกรรมการฯ ยึดมันในหลั
่
กการดาเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการ
กาหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดาเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดาเนินงาน และการ
กากับดูแลเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งอย่างโปร่งใส่ และตรวจสอบได้
คณะกรรมการฯ มุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจตามนโยบายกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไป
กับการรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ นี้กเ็ พื่อผลประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง และสังคมโดยรวม
นโยบายกากับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้นไป

( ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม )
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

( นายมนู เลียวไพโรจน์ )
ประธานคณะกรรมการบริษทั

นโยบายการกากับดูแลกิจการ บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2562)
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หมวดที่ 1
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
หลักการ
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็ นเจ้าของบริษทั ฯโดยควบคุมบริษทั ฯผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริษทั ฯให้ทาหน้าทีแ่ ทนตนและมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั ฯ
บริษทั ฯจึงส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
นโยบาย
1. บริษทั ฯเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยจะปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่งครัด และกาหนดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ตามแนวทางการกากับกิจการทีด่ ี
2. ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พึงมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี้ คือ
2.1 การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และได้ ร ับ โอกาสในการแสดงความคิด เห็ น ให้
ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาตัดสินใจในประเด็นทีส่ าคัญต่างๆ อันรวมถึง
- สิทธิในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการบริษทั ฯ
- อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษทั ฯจะนาเสนอค่าตอบแทนทุกรูปแบบทีจ่ ะขอ
อนุมตั ิ อันรวมถึงค่าตอบแทนประจา เบีย้ ประชุม โบนัส/บาเหน็จ และสิทธิประโยชน์
อื่น (หากมี)
- การให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
- ได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรของบริษทั ฯ ในรูปเงินและ/หรือหุน้ ปั นผล
- อนุมตั กิ ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือ
ข้อกาหนดอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
- อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน หรือลดทุน การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ จดทะเบียน
- อนุมตั ริ ายการพิเศษอื่นๆทีม่ ใิ ช่รายการทีเ่ กิดขึน้ ตามปกติทบ่ี ริษทั ฯเห็นควรให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณา
2.2 สิทธิในการได้รบั สารสนเทศที่มนี ั ยสาคัญ ของบริษัทฯอย่างสม่ าเสมอและภายใน
กาหนดเวลาด้วยรูปแบบทีเ่ หมาะสม เช่น ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีบ่ ริษทั ฯส่งไป เวบ
ไซต์ของบริษทั ฯ เป็ นต้น
2.3 สิทธิอ่นื นอกเหนือจากข้างต้นตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
3. บริษัทดารงคุณ สมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจานวนผู้ถือหุ้น
สามัญ รายย่อยและสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
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แนวปฏิ บตั ิ
1. บริษทั ฯจัดส่งเอกสาร ข้อมูล วันเวลา สถานทีแ่ ละวาระการประชุม ตลอดจน ข้อมูลทัง้ หมด
ทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ให้กบั ผู้ถอื หุ้นทุกคนได้รบั ทราบเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่ า 30 วั น ก่ อนวั น ประชุ ม รวมทั ้ง เผยแพ ร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไว้ ใ น website ของบริ ษั ท ฯ คื อ
www.kslgroup.com ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริษัท ฯ ก าหนดระเบีย บวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี ตามที่ก ฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดและสอดคล้องกับวิธปี ฏิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนโดยทัวไป
่
3. บริษทั ฯ อานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุม เองหรือมอบฉันทะ
ให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯระบุให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัด
ประชุมในวันทาการที่โรงแรม หรือสถานที่การจัดประชุมอื่นๆ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มี
การคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถอื หุ้น จัดให้มบี ุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สาหรับ
การตรวจสอบเอกสารและจัดให้มอี ากรแสตมป์ สาหรับติดในใบมอบฉันทะ
4. บริษทั ฯ แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆทีจ่ ะใช้ในการประชุมก่อน และจัดสรรเวลาและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ คาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บริษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอ
5. กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และร่วมตอบข้อซักถาม
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
6. ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ทราบรายงานการประชุม ทางเวบไซต์ของบริษทั ฯ ภายในสิบสีว่ นั ภายหลัง
การประชุม
7. ผู้ถือ หุ้น เข้าถึงข้อ มูล และข่าวสารของบริษัท ฯได้ท างเวบไซต์ข องตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย
8. ผูถ้ อื หุน้ มีโอกาสเยีย่ มชมกิจการของบริษทั ฯ หรือเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทีบ่ ริษทั ฯจัดขึน้

หมวดที่ 2
การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หลักการ
ผูถ้ อื หุ้นทุกรายทัง้ ที่เป็ นผู้บริหารและที่ไม่เป็ นผู้บริหาร ผูถ้ อื หุ้นส่วนน้ อย รวมทัง้ ผู้ถอื หุ้นต่างชาติ
จะได้รบั การปฏิบตั ทิ ่เี ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะไม่กระทาการใดที่เป็ น
การเอาเปรียบผูถ้ อื หุน้ ด้วยการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ
นโยบาย
1. ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเสนอวาระการประชุม ของที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามแนวปฏิบตั ิ
ข้างท้ายนโยบายในหมวดนี้
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2. ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์
ข้างท้ายนโยบายในหมวดนี้
3. คณะกรรมการฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการของบริษัทฯเป็ น
รายคน และจัดให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
4. บริษทั ฯห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside
Information) ของกลุ่มบริษทั ทีม่ สี าระสาคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ทต่ี อ้ ง
ปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื
5. กรรมการและผูบ้ ริหารบางตาแหน่ ง มีหน้าทีต่ ้องรายงานการถือหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั
ฯทีเ่ ป็ นส่วนของตน ของคู่สมรส และของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือ
หลักทรัพย์ท่อี อกโดยบริษทั ฯทุกครัง้ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นัน้ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด และต้องรายงานการถือ
หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการด้วย
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน (inside information) ของบริษัทฯ
ต้องงดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษทั ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินหรือ
ผลการดาเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทฯเปิ ดเผยงบการเงินหรือผลการดาเนินงานรายไตรมาส
ให้แก่สาธารณชน ทัง้ นี้ บริษัทฯจะแจ้งแก่บุคคลโดยเฉพาะหรือประกาศเป็ นการทัวไปไปยั
่
งกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบข้อจากัดนี้
แนวปฏิ บตั ิ
1. บริษทั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุมของทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ดังนี้
1.1 ผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายซึง่ ถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ มีสทิ ธิเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้พจิ ารณาบรรจุเข้าเป็ น
วาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี นัน้ ได้ โดยจัดทาเป็ นหนังสือ ซึ่งต้องมีรายละเอียด
ของข้อมูลดังต่อไปนี้
1.1.1 ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ทีต่ ดิ ต่อได้ของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จานวนหุน้ ทีถ่ อื
1.1.2 เรือ่ งทีเ่ สนอขอให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมดังกล่าว
เป็ นเรื่องเสนอเพื่ออนุ มตั หิ รือเพื่อพิจารณา รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นๆ เป็ นต้น
1.1.3 ข้อมูลอื่นๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เห็นว่าจาเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณา
1.2 คณะกรรมการฯ สงวนสิท ธิที่จ ะไม่บ รรจุเ รื่อ งที่ผู ้ถ ือ หุ ้น ส่ง มาเข้า เป็ น วาระการ
ประชุมของที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ หากเรือ่ งดังกล่าวมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1.2.1 เป็ นเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และข้อกล่าวอ้างของผูถ้ อื
หุน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรือ่ งดังกล่าว
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1.2.2 เป็ นเรือ่ งทีอ่ ยู่นอกเหนืออานาจที่บริษทั ฯจะดาเนินการได้
1.2.3 เป็ นเรื่องที่ผถู้ อื หุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุน้ เพื่อพิจารณาในรอบสิบสอง
เดือนทีผ่ ่านมา และได้รบั มติสนับสนุ นด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
โดยทีข่ อ้ เท็จจริงยังไม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
1.2.4 เป็ นเรือ่ งทีค่ ณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องบรรจุ
เป็ นวาระ ซึง่ คณะกรรมการฯ ต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจได้
1.3 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมของที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้ผถู้ อื หุน้ จัดทาเป็ นหนังสือและจัดส่งให้เลขานุ การบริษทั เพื่อให้ได้ทราบว่าเป็ น
การเสน อ เรื่ อ งจากผู้ ถื อ หุ้ น รายใด ห รื อ ผู้ ถื อ หุ้ น อ าจเสน อเรื่ อ งผ่ า น website ขอ งบ ริ ษั ท ฯ
www.kslgroup.com อย่างไม่เป็ นทางการก่อน แล้วจึงจัดทาเป็ นหนังสือส่งให้เลขานุการบริษทั
1.4 ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการ
ประชุมของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ จะต้องส่งเรือ่ งให้เลขานุการบริษทั ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31
ธันวาคม ของทุกปี
1.5 เมื่อ คณะกรรมการฯ ได้พ จิ ารณาเรื่อ งที่ผู ้ถ ือ หุ ้น เสนอมาให้บ รรจุเ ป็ น วาระการ
ประชุมของที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แล้ว เห็นว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมของทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือนัดประชุมสามัญ ผู้ถอื หุ้น ให้คณะกรรมการฯ ระบุเป็ นความเห็นในวาระการ
ประชุมดังกล่าวว่าเป็ นเรื่อ งที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าเรื่อ งที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาไม่
สมควรจะบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ให้คณะกรรมการฯแจ้งให้ ผู้ถอื หุ้น
ทราบ พ ร้ อ มทั ้ง เหตุ ผลที่ ไ ม่ บ รรจุ เ ข้ า เป็ นวาระการประชุ ม ผ่ า นทาง website ของบริษั ท ฯ
www.kslgroup.com รวมทัง้ แจ้งการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลัก ทรัพย์
แห่งประเทศไทยก่อน และแจ้งต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อทราบในวันประชุม
2. บริษัทฯ ก าหนดหลัก เกณฑ์การให้ผู้ถือ หุ้น มีส ิทธิเสนอชื่อ บุ ค คลเข้ารับการเลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการ ดังนี้
2.1 ผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายราย ซึง่ ถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ฯ มีส ทิ ธิเ สนอรายชื่อ บุค คลที่เ ห็น สมควรให้ที่ป ระชุม สามัญ ผู ้ถ ือ หุ ้น
พิจารณาเลือ กเป็ น กรรมการของบริษ ัท ฯต่อ คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาได้ โดยทาเป็ นหนังสือ ซึ่ง
ต้องมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้
2.1.1 ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ทีต่ ดิ ต่อได้ของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จานวนหุน้ ทีถ่ อื
2.1.2 รายชื่อของบุคคลที่ต้องการเสนอให้พจิ ารณารวมทัง้ ประวัตกิ ารศึกษา ประวัติ
การทางาน ประสบการณ์ การทางาน ความรูค้ วามเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานดีเด่น การถือหุ้นในบริษัท
รายชื่อ บริษัท ที่เป็ น กรรมการหรือ ผู้บ ริห าร หรือ ผู้ถือ หุ้ น ใหญ่ ความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ ง
กรรมการของบริษัทฯ และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวที่ผู้ถอื หุ้นเห็นสมควรให้ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ
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2.1.3 ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อที่คณะกรรมการฯเห็นว่าจาเป็ น
เพื่อประกอบการพิจารณา ซึง่ คณะกรรมการฯจะต้องชีแ้ จงเหตุผลทีจ่ าเป็ นต้องขอข้อมูลดังกล่าว
2.1.4 หนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลดังกล่าวว่ายินดีจะรับดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษทั ฯ
2.2 คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่นาชื่อบุคคลดังกล่าวเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
พิจารณาเลือกเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ถ้าหากบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อมานัน้ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.2.1 ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามที่จะเป็ นกรรมการของบริษทั จดทะเบียน
ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น
2.2.2 ถ้าได้รบั เลือ กให้เป็ นกรรมการของบริษัทฯ บุค คลนัน้ อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในการปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการ เช่น บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้น
ใหญ่ในบริษทั ทีเ่ ป็ นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษทั ฯ หรือเป็ นลูกค้าหรือคู่คา้ ของบริษทั ฯ เป็ นต้น
2.2.3 เป็ นผู้ท่คี ณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะดารงต าแหน่ ง
กรรมการ ซึง่ คณะกรรมการฯต้องมีเหตุผลทีส่ มควร และสามารถอธิบายให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจได้
2.3 ในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจ ารณาเลือกเป็ น
กรรมการของบริษทั ฯให้ผถู้ อื หุน้ จัดทาเป็ นหนังสือ และจัดส่งให้เลขานุ การของบริษทั เพื่อให้ได้ทราบว่า
เป็ นการเสนอจากผู้ถือ หุ้นรายใด ผู้ถือ หุ้นอาจเสนอรายชื่อ บุค คลดังกล่าวผ่ าน website ของบริษัท ฯ
www.kslgroup.com อย่างไม่เป็ นทางการก่อน แล้วจึงจัดทาเป็ นหนังสือส่งให้เลขานุการบริษทั
2.4 ผู้ถือ หุ้ น ที่ป ระสงค์จ ะเสนอรายชื่อ บุ ค คลที่เ ห็น สมควรให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น
พิจารณาเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ฯ จะต้องส่งรายชื่อให้เลขานุ การบริษทั ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง
31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯมีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาว่า สมควรจะเสนอรายชื่อของบุคคลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
เลือกเป็ นกรรมการของบริษทั ฯหรือไม่
2.5 ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถ้าคณะกรรมการฯเห็นสมควรให้เสนอรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา ให้คณะกรรมการฯระบุ ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ เป็ นความเห็นในวาระการเลือกกรรมการว่า เป็ นบุคคลที่ผถู้ อื หุน้ เสนอ ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่า
ไม่สมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาให้คณะกรรมการฯ แจ้งให้ผถู้ อื
หุน้ ทราบ พร้อมทัง้ เหตุผลทีไ่ ม่เสนอผ่านทาง website ของบริษทั ฯ www.kslgroup.com รวมทัง้ แจ้งการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยก่อน และแจ้งต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อทราบในวันประชุม
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หมวดที่ 3
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
หลักการ
บริษทั ฯตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัก ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสมและยังยื
่ น
นโยบาย
1. บริษัท ฯ จัดให้ม ีก ารก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดี เพื่อ ให้กิจการของบริษัท ฯดาเนิน ไปด้ว ยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม
2. บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยให้ค วามสาคัญ กับ การรักษาสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาสังคม
ควบคู่ไปกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
3. บริษัทฯประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยก่อนที่จะ
ลงทุนในกิจการ ปฏิบตั ิต ามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับสิง่ แวดล้อ มและทรัพยากรธรรมชาติ และบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้อยทีส่ ุด
4. บริษัท ฯ ประกอบกิจ การโดยค านึ งถึงสิ ท ธิข องผู้ม ีส่ ว นได้เสีย ทัง้ ปวงที่ม ีต ามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหรือที่พงึ จะได้รบั ทัง้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชน
และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม
แนวปฏิ บตั ิ
1. บริษทั ฯ สร้างความรับรูแ้ ละการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการในกลุ่มกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ กับกลุ่มบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ
2. บริษทั ฯ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด รักษาคุณภาพของสิง่ แวดล้อม
ไม่ปลดปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน
3. บริษทั ฯส่งเสริมให้ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครือ่ งจักร อุปกรณ์ ให้สามารถ
ควบคุมและ/หรือลดมลภาวะได้ดยี งิ่ ขึน้ ตลอดจนส่งเสริมการใช้วตั ถุดบิ และผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
4. บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดการคุ ณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000,
SQF 2000, GMP, HACCP, HALAL เป็ นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้าในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์สนิ ค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก และรักษาความลับของ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้าง แต่งตัง้ ประเมินและโยกย้ายพนักงาน โดย
พิจารณาบนพืน้ ฐานของคุณภาพพนักงาน ความเหมาะสมกับสภาพงาน คุณธรรม กฎหมายและระเบียบ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2562)
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ข้อบังคับ และประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ฯ บริษทั ฯจะไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากเชือ้
ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ความพิการ ความด้อยโอกาส โดยบริษทั ฯ จัด
ให้มขี อ้ บังคับการทางานซึง่ รวมถึงการจ้าง การเลิกจ้างหรือไม่เลิกจ้างทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร1
6. บริษัท ฯ ส่ งเสริม ความก้าวหน้ า และเสริม สร้างความรู้ให้แก่ พ นัก งาน โดยการจัด อบรม
พนักงานเองหรือสนับสนุ นให้พ นักงานเข้ารับการอบรมภายนอกตามความเหมาะสมแก่ตาแหน่ งและ
หน้าที่
7. บริษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ สุขอนามัย และ
ทรัพ ย์ส ินของพนัก งานอยู่เสมอ จัดหาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ท่เี หมาะสมกับต าแหน่ งงาน และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด
8. บริษทั ฯไม่ใช้แรงงานบังคับในรูปแบบใดๆ และจะไม่ว่าจ้างแรงงานเด็กที่มอี ายุต่ ากว่าเกณฑ์
ทีเ่ ป็ นการต้องห้ามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอื่น ในกรณีท่มี กี ารจ้างแรงงานกลุ่มเพศและวัยต่างๆ
บริษทั ฯจะถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด
9. บริษทั ฯ ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลการประเมินที่ถูกต้องและเป็ นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบตั แิ ละให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน และปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดด้านค่าจ้างแรงงาน บริษทั ฯ
จะบริหารจัดการค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์ในระดับทีแ่ ข่งขันได้เพื่อจูงใจบุคลากรมาร่วมงานและ
สามารถรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถไว้กบั บริษทั ฯ2
10. บริษัทฯ ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตย และส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ตาม
รัฐธรรมนู ญ และไม่ปิดกัน้ การใช้สทิ ธิทางการเมืองของพนักงานเป็ นการส่วนบุคคล ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่ม ี
นโยบายที่จะให้การสนับสนุ นทางการเงินหรือทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมือง
หรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนัน้ ๆ
11. บริษั ท ฯ ปฏิบ ัติต ามข้อ ตกลงที่ม ีกับ เจ้า หนี้ ทัง้ ในแง่ก ารช าระหนี้ การให้ แ ละรัก ษา
หลักประกัน และเงือ่ นไขอื่นๆ ทีก่ าหนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯทีถ่ ูกต้อง แก่เจ้าหนี้
การรักษาอัตราส่วนหนี้สนิ และทุน เป็ นต้น ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯไม่สามารถชาระหนี้ตามกาหนดได้ บริษทั ฯ
จะแจ้งเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขบนพืน้ ฐานการเจรจาตกลงกัน
12. บริษัทฯ สนับสนุ นการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม ความเสมอภาคในการ
ดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซือ้ จัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุตธิ รรม บริษทั ฯกาหนดคุณสมบัติ
ของคู่ค้าที่มสี ทิ ธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น ให้ข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่
ถูกต้องครบถ้วนแก่ค่คู ้าที่มสี ทิ ธิเสนอราคาโดยวิธที ่เี ปิ ดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่
ได้รบั จากคู่คา้ ไว้เป็ นความลับไม่เปิ ดเผยแก่ค่คู า้ ทีเ่ สนอราคารายอื่น ไม่เรียก ไม่รบั ผลประโยชน์ใดๆ จากคู่
ค้าเพื่อแลกเปลีย่ นกับการได้ทาสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างกับบริษทั ฯ
13. บริษทั ฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่นและจะใช้ความระมัดระวังมิให้เกิด
ข้อกล่าวหาหรือเสีย่ งต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
1
2
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14. บริษทั ฯสนับสนุ นและเคารพสิทธิมนุ ษยชนทัง้ ภายในบริษทั ฯและห่วงโซ่อุปทาน (supply
chain) และด าเนิ น ธุ รกิจ ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก การและเจตนารมณ์ ข องปฏิญ ญาและอนุ ส ัญ ญาของ
สหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ประเทศไทยเป็ นภาคี และจะไม่มสี ่วนร่วมกับการ
กระทาใดๆที่ขดั ต่อ หลัก สิทธิมนุ ษ ยชน โดยจะติดตามการปฏิบตั ิต ามนโยบายนี้ภายในบริษัทฯ และ
ตรวจสอบคู่คา้ และลูกค้าในประเด็นการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างสม่าเสมอ3
15. บริษทั ฯให้การสนับสนุ นการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การ กุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ชุมชนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ท่บี ริษทั ฯประกอบกิจการ การสนับสนุ นนี้อาจกระทาในรูปการบริจาคเงินหรือ
สิง่ ของตามความเหมาะสมแก่กจิ กรรมโดยคานึงถึงความต้องการของผู้รบั การสนับสนุ นและตามจารีต
ประเพณี ทัง้ นี้ บริษทั ฯจะพิจารณาด้วยว่าการสนับสนุ นของบริษทั ฯจะต้องไม่เสีย่ งกับการถูกกล่าวหาว่า
เป็ นการให้สนิ บนหรือประโยชน์แก่ผอู้ ่นื เพื่อแลกเปลีย่ นกับประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯจะได้รบั โดยมิชอบ
16. บริษทั ฯ รับฟั งความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสีย และเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
สามารถมีส่วนร่วมกับบริษทั ในกิจกรรมทีม่ คี วามเหมาะสมกับสถานะการมีส่วนได้เสียนัน้ ๆ 4

หมวดที่ 4
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หลักการ
บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถู กต้องครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึ
่ ง สม่ าเสมอ และทันเวลาทัง้
สารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และข้อมูลอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้นัก
ลงทุ น และผู้ม ีส่ ว นได้เสีย ได้รบั ข้อ มูล ส าคัญ ที่อ าจมีผ ลต่ อ ราคาหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ หรือ ต่ อ การ
ตัด สิน ใจลงทุ น หรือ ต่ อ สิท ธิป ระโยชน์ ของผู้ถือ หุ้น ภายใต้ข อบเขตที่ก าหนดโดยกฎหมาย ระเบีย บ
กฎเกณฑ์ของหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯได้ โดยผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ตามแต่กรณี
นโยบาย
1. บริษทั ฯโดยหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) สื่อสารข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ จัดประชุมแถลงผลการดาเนินงานอย่างน้อยเป็ นรายไตรมาสให้แก่นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ชี้แจง และเปิ ดโอกาสให้นักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทุน ตลอดจนผูท้ ส่ี นใจ ได้ซกั ถามข้อมูลต่างๆ
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2. บริษัทฯ โดยสานักเลขานุ การบริษัทและกฎหมายเปิ ดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
เช่น การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ เป็ นต้น
3. คณะกรรมการฯและผูบ้ ริหารเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้ส่วนเสียและผูเ้ กีย่ วข้อง เพื่อให้
คณะกรรมการฯได้พจิ ารณาธุรกรรมของบริษทั ฯทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ฯโดยรวม ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมทีท่ ากับบริษทั ฯ
ต้องไม่มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว โดยให้เป็ นไปตามขัน้ ตอนหรือมาตรการการอนุ มตั ิ
การทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
4. ฝ่ ายบริห ารของบริษั ท ฯเสนอข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ นและเพี ย งพอแก่ ค ณ ะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละชุดสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวปฏิ บตั ิ
1. สารสนเทศและข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย รวมถึง

1.1 ข้อมูลทัวไปของธุ
่
รกิจอันประกอบด้วย ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ สภาวะ
ตลาด สภาวะการแข่งขัน ปั จจัยความเสีย่ ง (Material Foreseeable Risk Factors) รายงานของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
1.2 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis /
MD&A) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื
หุน้ รวม หมายเหตุประกอบงบการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ รายการระหว่างกัน
1.3 รายชื่อและประวัตกิ รรมการ กรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้ อานาจหน้าที่ รวมทัง้ ค่าตอบแทน
และการทางานตามหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี
1.4. จานวนครัง้ ทีก่ รรมการ และ/ หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ
1.5 การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสีย่ ง
1.6. การกากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกากับดูแลกิจการ และ
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานการถือ หลักทรัพย์
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร และของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะตลอดจนการเปลีย่ นแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ดงั กล่าว
1.7 รายงานการทารายการระหว่างกันและการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษทั ฯหรือของ
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
1.8 ข้อ มู ล อื่น ๆตามที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือ ข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ย วข้อ งหรือ ที่ บ ริษั ท ฯ
เห็นสมควร
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2. วิธกี ารและช่องทางการเปิ ดเผยข้อ มูล การเปิ ด เผยสารสนเทศที่ระบุไว้ข้างต้นหรือข้อมูล

อื่นๆ จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ ฎหมายหรือข้อกาหนดของหน่ วยงานทีก่ ากับ
ดูแลในเรื่องนัน้ ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน เป็ นต้น กาหนด เช่น แบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี (แบบ
56-1) รายงานประจาปี เวบไซต์ ข องหน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ล หนังสือ หรือ รายงานแจ้ง ใน กรณี ท่ีไม่ ม ี
ข้อกาหนดภายนอก บริษทั ฯอาจเปิ ดเผยข้อมูลใดๆที่เห็นว่าเหมาะสมได้ภายใต้นโยบายการกากับดูแล
กิจการทางสื่อทีเ่ หมาะสม เช่น เวบไซต์ของบริษทั ฯ เป็ นต้น

หมวดที่ 5
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
หลักการ
คณะกรรมการบริษทั ฯมีบทบาทสาคัญในฐานะเป็ นผูน้ าองค์กรทีต่ อ้ งกากับดูแลให้บริษทั ฯมีการ
บริห ารจัด การที่ ดี แ ละสร้า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ กิ จ การอย่ า งยัง่ ยืน แสดงความรับ ผิ ด ชอบตามหน้ า ที่
(Accountability) ของคณะกรรมการบริษัท ฯที่มตี ่อ บริษัทฯและผู้ถือหุ้น และเป็ นอิสระต่อฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริษทั ฯปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ
ทัง้ จากฝ่ ายบริหารและผู้ถอื หุ้น โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าทีแ่ ละอิสระที่จะตัง้ คาถาม แสดงความคิดเห็น
หรือคัดค้านในกรณีท่มี คี วามเห็นขัดแย้งในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอื หุ้น หรือผู้มสี ่วนได้
เสีย5
นโยบาย
1. กรอบบทบาทและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลกิจการให้เกิดการสร้างคุ ณ ค่ าแก่กิจการอย่างยังยื
่ น โดย
ครอบคลุมถึงผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รับ ผิดชอบต่ อ ผู้ถือหุ้น และผู้มสี ่ว นได้เสีย เป็ นประโยชน์ ต่ อสังคม มุ่งมันพั
่ ฒ นาหรือลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยสาคัญทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป6
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
บริษัทฯจัดให้มกี ฎบัต รคณะกรรมการบริษัทที่ระบุ อ งค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ฯ
คุ ณ สมบัติของกรรมการบริษัทฯ อ านาจหน้ าที่และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ฯ การ

5
6

หลักการนี้แก้ไขเพิม่ เติมโดยนโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)
นโยบาย 1. นี้แก้ไขเพิม่ เติมโดยนโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2562)

หน้า 16

ดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ การเข้าสู่ตาแหน่ งและการพ้นตาแหน่ ง การประเมินผลงาน และ
เรือ่ งอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นและสมควร7
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ต้องสามารถดูแ ลผลประโยชน์ ข องผู้ถ ือ หุ้น ทุก รายได้เ ท่า เทีย มกัน และไม่ใ ห้เ กิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯโดยให้ความเห็นอย่าง
เป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อ ยละศูนย์จุดห้าของจานวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
3.2 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
3.3 ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะ ที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯหรือ
บริษทั ย่อย
3.4 ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยสาคัญ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
3.5 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นทีม่ นี ั ยสาคัญ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานัก
งานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผู้ส อบบัญ ชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี ก่อนวันที่
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
3.6 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มอี านาจควบคุ มของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นที่มนี ัย สาคัญ ผู้ม ี
7
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อานาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
3.7 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของ บริษทั ฯ ผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ั ยกับกิจการของ
บริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัย สาคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ง ของจานวนหุน้ ที่
มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ม ี
นัยกับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
3.9 ไม่ ม ีล ัก ษณะอื่น ใดที่ท าให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ นอิส ระเกี่ย วกับ การ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ
4. ประธานกรรมการบริษัทฯและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
บริษ ัท ฯ แบ่ง แยกหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของประธานกรรมการบริษ ัท ฯ และกรรมการ
ผู้จ ดั การใหญ่ เพื่อให้มกี ารถ่วงดุลอานาจโดยแยกหน้าที่การกากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน
กล่าวคือ
ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการ
บริษทั ฯทีท่ าหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลการบริหารงานของฝ่ ายจัดการให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนงานทีไ่ ด้กาหนดไว้
นอกจากนี้ ยังมีหน้าทีใ่ นฐานะเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ อื หุน้
ประธานกรรมการบริษทั ฯมีบทบาทเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการ และมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้8
(1) กากับ ติดตาม และดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่า การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(2) ดูแ ลให้ม นั ่ ใจว่ า กรรมการทุ ก คนมีส่ ว นร่ว มในการส่ งเสริม ให้เกิด วัฒ นธรรมองค์ก รที่ม ี
จริยธรรมและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(3) ก าหนดวาระการประชุ ม คณะกรรมการโดยหารือ ร่ว มกับ กรรมการผู้จ ดั การใหญ่ และมี
มาตรการทีด่ แู ลให้เรือ่ งสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุล ยพินิจที่รอบคอบ การให้
ความสนใจกับประเด็นทุกเรือ่ งทีน่ าสู่ทป่ี ระชุม รวมทัง้ ประเด็นการกากับดูแลกิจการ
(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ

8

แก้ไขเพิม่ เติมโดยนโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)
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กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นหัวหน้ าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งอาจเรียกชื่อตาแหน่ งเป็ น
อย่างอื่น เช่น ประธานเจ้าหน้ าที่บริห ารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นต้น ) และเป็ น ประธานคณะ
กรรมการบริหารโดยตาแหน่ ง รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษ ัท ฯในการบริหารจัดการงานของบริษทั ฯ
เพื่อให้บรรลุตามแผนทีว่ างไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษ ัท ฯได้กาหนดอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
5. เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั มีหน้าที่รบั ผิดชอบดาเนินการจัดทาและเก็บ
รัก ษาเอกสารทะเบีย นกรรมการ หนั ง สือ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริษ ัท ฯ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ รายงานประจาปี หนังสือ นัดประชุม ผู้ถือ หุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น
รวมทัง้ รายงานการมีส่ ว นได้เสียของกรรมการบริษ ัท ฯและผู้บริหาร ให้ค าแนะนาด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆทีค่ ณะกรรมการบริษ ัท ฯพึงต้องทราบ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ
และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
6. คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ ทาหน้ าที่กากับการบริหารงาน และ
แบ่งเบาภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท ฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษ ัท ฯอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นเพิม่ เติมได้ตามความจาเป็ นและสมควร
6.1 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการอื่นอีกไม่
เกินสิบเอ็ดคน มีห น้ าที่รบั ผิดชอบบริห ารจัดการงานของบริษัทฯเพื่อ ให้บรรลุ ตามแผนและกลยุทธ์ท่ี
กาหนดไว้ โดยรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ท่เี ป็ นกรรมการอิสระจานวนสี่คน คือ ประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นอีกสามคน โดยในจานวนนี้อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัตติ ามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกากับตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สามปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกิน สามวาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการบริษ ัท ฯเห็นควรดารงให้ตาแหน่ งต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจหน้าที่
ตามทีก่ าหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
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6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจานวนสีค่ น คือ
ประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็ น
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสามปี และ
สามารถได้รบั การแต่ งตัง้ เป็ น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนอีกได้ แต่ ไม่เกิน สามวาระ
ติดต่ อ กัน เว้น แต่ ค ณะกรรมการบริษ ัท ฯ เห็น ควรให้ดารงต าแหน่ งต่ อ ไป คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขตและอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.4 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิจ การ ประกอบด้ว ยกรรมการจ านวนสี่ค น คือ ประธาน
กรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็ นกรรมการ
อิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสามปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษ ัท ฯเห็น
ควรให้ดารงตาแหน่ งต่อไป คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีขอบเขตและอานาจหน้าที่ตามทีก่ าหนดไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
6.5 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง ประกอบด้ ว ยกรรมการจ านวนสี่ค น คือ ประธาน
กรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็ นกรรมการ
อิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสามปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกได้ แต่ไม่เกิน สามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษ ัท ฯเห็น
ควรให้ดารงตาแหน่ งต่อไป คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีขอบเขตและอานาจหน้าทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
7. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษ ัท ฯก าหนดให้ม ีการจัดท าแบบประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานตนเอง (SelfAssessment) โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเป็ น
แนวทาง เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษ ัท ฯอย่าง
สม่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษ ัท ฯมีความเห็นว่าการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท ฯเป็ น
ขัน้ ตอนที่ส าคัญ ขัน้ ตอนหนึ่ ง ของการพัฒ นาสู่ ก ารก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี ทัง้ นี้ ในการประเมิน ผล
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ จะเปรียบเทียบว่าได้ดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ได้อนุ มตั ไิ ว้
และ/หรือ ตามแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษ ัท ฯให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กาหนดไว้ และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน โดยจัดให้ม ี
การประเมินผลปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัท ฯทัง้ คณะเป็ นประจาทุกปี หลังวันสิน้ รอบบัญชีของแต่
ละปี ทัง้ นี้เป็ นการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯโดยรวม และรายบุคคล
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คณะกรรมการบริษ ัท ฯประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะโดยรวมจากรายงาน
การปฏิบ ัติงานแต่ ล ะไตรมาสที่เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท ฯ โดยพิจารณาจากอ านาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยตามทีก่ าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ
8. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่เป็ นบุคคลภายนอกที่ไม่เป็ นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และ
สวัสดิการ
บริษทั ฯได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและผูบ้ ริหารตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
8.1 บริษัทฯได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษ ัท ฯให้อยู่ในระดับเหมาะสม
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสารวจค่าตอบแทนที่จดั ทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และท าการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลง
นอกจากนัน้ ยังก าหนดให้เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ โดยจัดให้มคี ่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อ
กรรมการบริษัทฯต้องรับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย
8.2 ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และสิทธิ
ประโยชน์อ่นื ๆ ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดาเนินงานของบริษทั ฯและผลการปฏิบตั งิ านของ
ผูบ้ ริหารเป็ นเกณฑ์
9. การพัฒนากรรมการบริษัทฯและผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษ ัท ฯที่ ไ ด้ ร ับ ต าแหน่ ง ใหม่ แ ต่ ล ะท่ า นจะได้ ร ับ คู่ ม ือ กรรมการบริษ ัท ฯ ซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อมูลของบริษทั ฯ และข้อมูลธุรกิจของบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง อานาจหน้าทีข่ องกรรมการ ความ
รับผิดของกรรมการ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบตั หิ น้าที่ และบริษทั ฯ อาจจัดให้มกี าร
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วยโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒแิ ละวัยวุฒขิ องกรรมการใหม่ ทัง้ นี้
บริษทั ฯสนับสนุ นให้กรรมการบริษ ัท ฯได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จดั โดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบริษ ัท ฯสามารถทาหน้าที่ และกากับ
ดูแลกิจการของบริษทั ฯอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คณะกรรมการบริษ ัท ฯที่ไม่รวมกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร จะเป็ นผู้ประเมินผลงานกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เป็ น ประจาทุ ก ปี โดยใช้บรรทัด ฐานที่ได้ต กลงกันไว้ล่ ว งหน้ าตามเกณฑ์ท่ีเป็ นรูปธรรม
รวมทัง้ ผลปฏิบตั งิ านทางการเงิน และผลงานเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
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11. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริษ ัท ฯสนับสนุ นให้ผบู้ ริหารเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษ ัท ฯ โดย
เป็ นผูน้ าเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษ ัท ฯได้
รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ บริหารที่รบั ผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มโี อกาสได้
เรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริษัทฯสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร เลขานุ การบริษัท และ
เลขานุ การคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยตรงตามความเหมาะสม โดยต้องไม่เป็ นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
12. การสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน เป็ นผู้
พิจารณาสรรหาผู้ท่เี หมาะสมที่จะดารงต าแหน่ งกรรมการผู้จดั การใหญ่ ในกรณี ท่ตี าแหน่ งว่างลง และ
กาหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผูบ้ ริหารระดับสูง
กรรมการผู ้จ ดั การใหญ่ ม หี น้ า ที่ก าหนดแผนการสืบ ทอดต าแหน่ ง ผู ้บ ริห ารระดับ สูง ที่ม ี
ความสาคัญ ต่อ การดาเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้ กาหนดตัวผู้ส ืบทอดต าแหน่ งผู้บริหารระดับสูง
ตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกาหนด และจัดให้บุคคลดังกล่าวได้รบั การฝึ กอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอด
ตาแหน่งดังกล่าว
13. การเป็ นกรรมการในบริษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหาร
ในกรณีท่กี รรมการผู้จดั การใหญ่หรือผู้บริหารจะเป็ นกรรมการในบริษัทอื่นหรือในองค์กรอื่นใน
ฐานะตัว แทนของบริษัท ต้อ งได้รบั อนุ ม ตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท อาจ
มอบหมายให้ก รรมการผู้จ ดั การใหญ่ เป็ น ผู้อ นุ ม ตั ิให้ผู้บ ริห ารไปเป็ น กรรมการในบริษัท หรือ องค์ก ร
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม9

หมวดที่ 6
การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
หลักการ
บริษัทฯพึงต่อต้านและสนับสนุ นการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพื่อ ลดหรือ ขจัดการคอร์รปั ชันอั
่ น
เป็ นเหตุของความเหลื่อมล้าในการประกอบธุรกิจ เป็ นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และบ่อน
ทาลายสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

9

แก้ไขเพิม่ เติมโดยนโยบายกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2562)
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นโยบาย
บริษทั ฯมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระทาการคอร์รปั ชัน่ โดยนโยบายนี้ให้
ใช้กบั ทุกหน่ วยงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม บริษทั อื่นที่บริษทั ฯมีอานาจในการควบคุม
และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกประเทศที่กระทาธุรกิจ และให้ มกี ารประเมินความเสี่ยงจาก
การคอร์รปั ชัน่ กับการสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายหมวดนี้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบตั ิและข้อ กาหนดในการดาเนินการแต่ ละส่ว นเพื่อให้ส อดคล้อ งกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ ตลอดจนธุรกิจของบริษทั ฯด้วย
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในระดับต่างๆ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ฯมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้
บริษทั ฯมีระบบทีส่ นับสนุนการต่อต้านการคอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. กรรมการผู้จดั การใหญ่ กบั ผู้บริหาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มรี ะบบและ
กลไกในการบริหารความเสีย่ งและการป้ องกันการคอร์รปั ชัน่ มาตรการส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
แนวทางติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิต ามนโยบายนี้ การสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันไปสู
่
่
พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม การฝึ กอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรูแ้ ละ
ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
3. สานัก ตรวจสอบภายในมีห น้ าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานต่างๆว่าเป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ ความเพียงพอ
และความเหมาะสมของมาตรการต่อต้า นการคอร์รปั ชันที
่ ่มอี ยู่ และรายงานตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกฝ่ ายทุกระดับต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รปั ชันและจรรยาบรรณ
่
โดยไม่กระทาหรือสนับสนุนการคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบ
ความหมายของคอร์รปั ชันภายใต้
่
นโยบายนี้
การคอร์รปั ชัน่ หมายถึง การให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ ให้คามันว่
่ าจะให้ การรับ การเรียกร้อง
ซึง่ เงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด ไม่ ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลทีส่ ามกับเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ หรือหน่ วยงานภายนอก ลูกค้า คู่คา้ ของบริษทั ฯ หรือผู้มหี น้าที่ในเรื่องหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ หี น้าที่
โดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรืองดเว้นการกระทาใดอันทาให้ บริษทั ฯได้มาหรือ
คงไว้ซง่ึ การอนุ ญาต การเห็นชอบ หรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดโดยมิชอบ หรือเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รบั
สัญญาทางธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่นื ใดจากบริษทั ฯโดยมิชอบ

นโยบายการกากับดูแลกิจการ บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2562)

หน้า 23

แนวปฏิ บตั ิ
1. บริษทั ฯจะนานโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันไปสู
่ ่การรับรูแ้ ละการปฏิบตั ขิ องพนักงานได้
อย่ า งกว้า งขวาง โดยจัด ท าจรรยาบรรณ เกี่ย วกับ การต่ อ ต้ า นการคอร์ร ปั ชัน่ คู่ ม ือ ปฏิบ ัติง านของ
หน่ วยงานต่างๆ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพื่อใช้ในการอบรม การปฏิบตั ิ หรือ
การเรียนรูข้ องพนักงานและเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
2. บริษทั ฯจะให้ความคุม้ ครองพนักงานทีแ่ จ้งเหตุหรือเบาะแสการคอร์รปั ชันภายใต้
่
หลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ในหมวดที่ 7. ต่อไป ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับการทางานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. การคอร์รปั ชันถื
่ อเป็ นการกระทาผิด และ/หรือการทุจริต ตามแต่กรณี และผู้ท่กี ระทาการ
คอร์รปั ชันถื
่ อเป็ นผูก้ ระทาผิดวินยั อันจะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทางานของบริษทั ฯ และอาจ
ถูกดาเนินการตามกฎหมายในทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
4. เพื่อให้นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันบั
่ งเกิดการรับรู้และเป็ นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทฯให้ความสาคัญ กับกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การ
เลื่อนตาแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ผลตอบแทน การคุ้มครองสิทธิของ
พนั ก งาน โดยสายงานทรัพ ยากรบุ ค คลจะน านโยบายด้า นการต่ อ ต้ า น คอร์ร ปั ชัน่ ของบริษั ท ฯไป
ประกอบการบริหารงานบุคคลในทุกขัน้ ตอน
5. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงให้ความระมัดระวังต่อการกระทาทีอ่ าจมีความเสีย่ งใน
การเป็ นการคอร์รปั ชัน่ และจะต้องศึกษานโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชันประกอบด้
่
วย

หมวดที่ 7
การให้ข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริ ต
หลักการ
ผู้มสี ่ วนได้เสียที่ค านึ งถึงประโยชน์ ของบริษัทฯหรือ ผู้ได้รบั ความเดือ ดร้อ นเสียหายจากการ
กระทาของบริษทั ฯหรือพนักงานของบริษทั ฯพึงมีช่องทางทีเ่ หมาะสมในการให้ขอ้ มูลหรือการร้องเรียนที่
เป็ นประโยชน์ต่อการระงับยับยัง้ หรือป้ องกันการกระทาผิดหรือการทุจริต และผูท้ ่ใี ห้ขอ้ มูลหรือร้องเรียน
นัน้ จักได้รบั ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมไม่ให้ต้องได้รบั ผลกระทบจากการให้ข้อมูลหรือการร้องเรียน
โดยสุจริต
นโยบาย
1. บริษทั ฯมีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริตหรือการร้องเรียนที่
หลากหลาย (whistle-blower hotline) เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียได้สามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
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ตรวจสอบ การระงับยับยัง้ ตลอดจนการป้ องกันการกระทาผิดหรือการทุจริต หรือการร้องเรียนเพื่อได้รบั
การเยียวยาแก้ไข
2. ผูแ้ จ้งเบาะแสมีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ แต่ตอ้ งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือ
หลักฐานทีเ่ พียงพอแก่การที่บริษทั ฯจะสามารถสืบหาข้อเท็จจริงได้ว่ามีการกระทาทีเ่ ป็ นความผิดหรือการ
ทุจริตหรือฝ่ าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ
3. บริษทั ฯมีมาตรการคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจากการกระทาทีเ่ ป็ นผลเสีย
ต่อการดารงตาแหน่ง หรือการปฏิบตั หิ น้าทีพ่ นักงาน หรือจากการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมอื่นๆ เพื่อสร้าง
ความมันใจแก่
่
ผทู้ ป่ี ระสงค์จะให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
แนวปฏิ บตั ิ
ในหมวดนี้
“ข้อมูลการกระทาผิด” หมายรวมถึง ข้อมูลการกระทาผิดหรือการทุจริต หรือเรือ่ งร้องเรียน หรือ
เบาะแสอันเกี่ยวกับการกระทาผิดหรือการทุจริต
“เรือ่ งร้องเรียน” หมายความรวมถึง การแจ้งข้อมูลการกระทาผิด
“ผูใ้ ห้ขอ้ มูล” หมายความรวมถึง ผูร้ อ้ งเรียน ผูใ้ ห้เบาะแส อันเกีย่ วกับการกระทาผิดหรือการ
ทุจริต
“สานักตรวจสอบภายใน” หมายถึง สานักตรวจสอบภายในของบริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน) และให้หมายรวมถึงสานักตรวจสอบภายในของบริษทั ในกลุ่มด้วย (หากมี)
“จรรยาบรรณ” หมายถึง จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)
1. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1.1 พนักงานมีหน้าทีร่ ายงานหรือให้ขอ้ มูลการกระทาผิดทีก่ ระทาโดยหรือกระทาต่อบริษทั ฯ
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริห าร และพนักงาน ให้ผู้บงั คับบัญ ชาในสายงานทราบและ/หรือตามช่อ งทางที่
กาหนดไว้ในนโยบายหมวดนี้โดยทันที
1.2 การรายงานหรือให้ขอ้ มูลการกระทาผิดจะต้องทาด้วยเจตนาสุจริต การจงใจให้ขอ้ มูลอัน
เป็ นเท็จหรือใส่ร้ายผู้อ่นื ทาให้บุค คลอื่นและบริษัทฯเสียหาย ถือเป็ นความผิดทางวินัยที่จะถูก บริษัทฯ
ลงโทษทางวินยั และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายได้
1.3 พนักงานต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่ ฝ่ ายบริหารหรือหน่ วยงานของบริษทั ฯ
ทีท่ าหน้าทีส่ อบสวนการกระทาผิดหรือการทุจริต
1.4 ผูบ้ ริหารเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ รวมทัง้ มีหน้าที่สอดส่องดูแล
และส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
1.5 ผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบส่งเสริมและจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและ
มีประสิทธิผล เพื่อป้ องกันการกระทาผิด การทุจริต ในส่วนงานทีต่ นเองรับผิดชอบอยู่
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1.6 ผูบ้ ริหารมีหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนและร่วมมือแก่ สานักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการสอบสวนการกระทาผิดหรือการ
ทุจริต
2. ช่องทางการให้ขอ้ มูล
2.1 เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทาผิดหรือการทุจริต
เกิดขึน้ เกี่ยวข้องกับบริษทั ฯหรือบริษทั ในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชาต้นสังกัด ตัง้ แต่ระดับผู้จดั การ
ทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร หากไม่ได้รบั การพิจารณาให้แจ้งต่อ ผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับ สู งขึ้น ไป ตามแบบการให้ข้อ มูล พบเห็น การกระท าผิด และการทุ จ ริต (เอกสารแนบ 1) ทัง้ นี้
พนักงานไม่ควรทีจ่ ะดาเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกีย่ วกับการกระทาทีส่ งสัยด้วยตนเอง
2.2 หากอยู่ในสถานการณ์ทไ่ี ม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจทีจ่ ะแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าว
หรือสงสัยว่าผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯเกี่ยวข้องกับการกระทาผิด พนักงานสามารถเลือก
ทีจ่ ะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
2.2.1 หัวหน้าสานักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092 ต่อ 122
หรือ e-mail: ia@kslgroup.com
2.2.2 ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-642-6092 ต่อ 969
หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com
2.2.3 ส่ง e-mail มาที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริษทั ฯ
2.2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของบริษทั ฯ ตามทีอ่ ยูด่ งั นี้
บริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com
2.2.5 ในกรณีทผ่ี บู้ ริหารระดับสูงทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารระดับฝ่ าย หรือเทียบเท่าขึน้ ไป หรือหัวหน้า
สานักตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่ วยงานทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับการ
กระท าผิ ด หรือ การทุ จ ริต ให้ แ จ้ ง ถึ ง ประธานคณ ะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตามช่องทางทีร่ ะบุใน 2.2.4 ข้างต้น10
ในการแจ้งดังกล่าว พนักงานควรเปิ ดเผย ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว้
อย่างไรก็ตามพนักงานสามารถเลือกทีจ่ ะเปิ ดเผยหรือไม่เปิ ดเผยชื่อของตนเองก็ได้
2.3 เมื่อบุคคลหรือหน่ วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รบั แจ้งว่ามีการกระทาผิดหรือการทุจริต ต้อง
รายงานต่อสานักตรวจสอบภายในทันที

10

แก้ไขเพิม่ เติมโดยนโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2560)
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2.4 สานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จดั ทาทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดทารายงาน
สรุปการรับเรือ่ งการแจ้งข้อมูลการกระทาผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
2.5 สานักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่า การกระทาผิด เกิดขึ้นในหน่ วยงานใด
และให้ส่งเรื่อ งร้อ งเรียนไปยังหน่ ว ยงานนัน้ เพื่อ ดาเนินการสอบข้อ เท็จจริงต่ อไป และติดตามผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานทีร่ บั เรือ่ งไปนัน้ เป็ นระยะ
2.6 การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินัย และการดาเนินคดีทางกฎหมาย
ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการนัน้ ๆ
2.7 เมื่อ การพิจารณาเรื่อ งร้องเรียนเสร็จสิ้น ให้หน่ ว ยงานที่เป็ นผู้ดาเนินการแจ้งผลการ
ดาเนินการต่อสานักตรวจสอบภายในเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ ต่อไป
3. การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3.1 บริษทั ฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดาเนินการต่างๆ จากการที่
พนักงานให้ขอ้ มูลการกระทาผิด หากผูใ้ ดกระทาการฝ่ าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินยั
3.2 บริษทั ฯ จะป้ องกันไม่ให้มกี ารข่มขู่ คุกคาม พนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูลการกระทาผิด รวมถึงผู้
ทีใ่ ห้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
3.3 บริษทั ฯ จะให้ความคุม้ ครองเพิม่ เติมเป็ นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณา
จากระดับความร้ายแรงและความสาคัญของเรือ่ งร้องเรียน ในกรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้
รายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อสังการให้
่
สายงานทรัพยากรบุคคลจัดหามาตรการการคุม้ ครอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมแก่กรณี
3.4 กรณีพ นักงานแจ้งเรื่อ งร้องเรียนหรือ ให้ข้อ มูล การกระทาผิดด้วยเจตนาสุจริต แม้ ว่า
บริษทั ฯจะไม่พบการกระทาผิดตามทีไ่ ด้รอ้ งเรียน บริษทั ฯจะไม่ดาเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่
ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าเรื่อ งร้องเรียนไม่มมี ูล ความจริง และได้ทาด้วย
เจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือให้ขอ้ มูลเท็จ บริษทั ฯจะพิจารณาดาเนินการลงโทษ
พนักงานทีใ่ ห้ขอ้ มูลตามข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน รวมทัง้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย

(จบเอกสาร)
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