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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ       

(Corporate Governance Policy) 

(ฉบบัทบทวนครงัที ) 

  
 คณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครงัท ี / -  วนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  เหน็ควรให้กําหนดนโยบาย

เกยีวกบัการไปดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัหรอืองคก์รอนืของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ/หรอืผูบ้รหิาร เพอืใหอ้ยู่ภายใต้

การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทัอนัจกัสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกจิการทยีอมรบักนัโดยทวัไป จงึใหเ้พมิเตมิขอ้ 

. ในหมวดท ี . บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ และใหม้ผีลตงัแต่วนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  

เป็นต้นไป 

 

                                                                
    (ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)                                                (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 

       ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ                                  ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ                                                               

 (Corporate Governance Policy) 

(ฉบบัทบทวนครงัที ) 
ตามทคีณะกรรมการฯ ในการประชุมครงัที /  เมอืวนัท ี  มิถุนายน พ.ศ.  ได้

พจิารณาและเหน็ชอบใหใ้ชน้โยบายการกํากบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครงัท ี ) ตงัแต่วนัท ี  มถุินายน พ.ศ. 

 นัน ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ได้ประกาศใช้หลกัการกํากบั

ดูแลกิจการทดีีสําหรบับรษิัทจดทะเบียนปี  เมอืวนัที  สงิหาคม พ.ศ.  ซึงมคีวามแตกต่างจาก

หลกัการเดมิทบีรษิทัฯใช้เป็นฐานในการจดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครงัท ี ) ประกอบ

กบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้กําหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิความยงัยนืของบรษิทัจดทะเบยีนในมิติ

ต่างๆ บรษิัทฯจงึเหน็สมควรทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครงัท ี ) นีให้

สอดคล้องกบัหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดีฯและหลกัเกณฑ์การประเมินความยงัยนืของบรษิัทจดทะเบียน

ดงักล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี เนือหาส่วนใหญ่ของทัง  หมวดยงัคงเดิม ส่วนข้อความตอนใดทีมีการแก้ไข

เพมิเติมโดยนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครงัท ี ) จะมเีชงิอรรถระบุไว ้

คณะกรรมการฯ สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ มกีารกํากบัดแูลกจิการทดีเีพอืประกนัการบรหิารจดัการ

ทมีปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้อกีทงัจะช่วยสรา้งความมนัใจต่อผูถ้ือหุ้น นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยี

ทุกฝ่าย อนัทําให้บรษิัทฯมคีวามมนัคงและมกีารเติบโตอย่างยงัยนืตลอดจนสร้างมูลค่าเพมิแก่ผูล้งทุนในระยะ

ยาว นโยบายการกํากบัดูแลกจิการจงึเป็นเครอืงมอีทสีําคญัทกํีาหนดการกํากบัดูแลกจิการทมีปีระสทิธภิาพใน

ดา้นต่างๆ และมุ่งหมายใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนผูกพนัและปฏบิตัิตามนโยบายนีอย่าง

เคร่งครดั เพอืให้การปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการเป็นไปอย่างต่อเนืองและมปีระสทิธภิาพ คณะ

กรรมการฯมอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการเป็นผูกํ้ากบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายนีและรายงาน

ต่อคณะกรรมการฯทุกไตรมาส 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครงัท ี / -  เมอืวนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  ไดพ้จิารณา

และเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครังที ) นี ตังแต่วนัที 1 ตุลาคม พ.ศ.       

เป็นตน้ไป 

         

                   (ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)                                       (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 

           ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ                           ประธานคณะกรรมการบรษิัท 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ                                                                                    

 
(Corporate Governance Policy)        

(ฉบบัทบทวนครงัที ) 

 
คณะกรรมการบรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ไดป้ระกาศนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ พรอ้มกบั

จรรยาบรรณแนวปฏิบตัทิดีใีนการประกอบธุรกจิ และนโยบายการให้ขอ้มูลการกระทําความผดิและการทุจรติ การสอบสวน 

และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู มผีลตงัแต่วนัท ี  กุมภาพนัธ ์  

บริษัทฯ เห็นสมควรปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการในองค์รวม โดยยังคงใช้โครงสร้างตาม

หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการทีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนดซึงแบ่งเป็น  หมวด ส่วนในด้านเนือหาได้

เพมิเติมนโยบายการกํากบัดูแลกิจการบางประการใหส้อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard 

(ASEAN CG Scorecard) และจดัทํานโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนัเพมิขนึเป็นหมวดท ี . กบันําสาระสําคญับางส่วนทเีป็น

เรอืงของการกํากบัดูแลกจิการของนโยบายการให้ขอ้มลูการกระทําความผดิและการทุจรติ การสอบสวน และการคุม้ครองผูใ้ห้

ขอ้มูล (ซึงเดมิเป็นนโยบายแยกต่างหาก) มาบรรจุในนโยบายการกํากบัดูแลกจิการเป็นหมวดท ี . ทําให้นโยบายการกํากบั

ดูแลกจิการทปีรบัปรุงใหม่ครงันีประกอบด้วย  หมวด พรอ้มทงัปรบัปรุงจรรยาบรรณแนวปฏบิตัทิดีใีนการประกอบธุรกจิ ให้

เหมาะสมยงิขนึทงัในดา้นความสอดคลอ้งกนักบันโยบายหมวดต่างๆ และเนือหารายละเอยีด 

คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีดีเพือประกันการบริหารจัดการทีมี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อกีทงัจะช่วยสรา้งความมนัใจต่อผู้ถอืหุ้น นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย อนัทําให้

บรษิัทฯมีความมนัคงและมีการเติบโตอย่างยงัยนืตลอดจนสร้างมูลค่าเพิมแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว นโยบายการกํากบัดูแล

กิจการจงึเป็นเครอืงมอีทสีําคญัทกีําหนดการกํากบัดูแลกจิการทมีปีระสทิธภิาพในดา้นต่างๆ และมุ่งหมายให้คณะกรรมการ 

ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนผูกพนัและปฏิบตัิตามนโยบายนีอย่างเคร่งครดั เพอืให้การปฏบิตัิตามนโยบายการกํากับดูแล

กจิการเป็นไปอย่างต่อเนืองและมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการฯมอบหมายใหค้ณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการเป็นผู้กํากบัดแูล

การปฏบิตัติามนโยบายนีและรายงานต่อคณะกรรมการฯทุกไตรมาส 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครงัท ี /  เมอืวนัท ี  มถิุนายน พ.ศ.  ไดพ้จิารณาและเหน็ชอบให้

ใชน้โยบายการกํากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครงัท ี ) นี ตงัแต่วนัท ี  มถุินายน พ.ศ.  เป็นตน้ไป 

       

        (ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)                                                                   (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 

      ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ                                                ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

(Corporate Governance Policy) 

 

คณะกรรมการของบรษิทั นําตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ตระหนักถงึความรบัผดิชอบทพีงึมี

ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย ภายใตก้รอบของจรรยาบรรณทางธุรกจิ จงึเหน็ควรใหม้กีารประมวลและ  จดัทํา 

“นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ” ขนึ เพอืเป็นแนวทางในการบรหิารองคก์ร ทําใหเ้กดิความเชอืมนัว่าการ

ดําเนินการใดๆ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม และคํานึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุ้น 

ทงันีคณะกรรมการฯ ยดึมนัในหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความจรงิใจและซือสตัย์สุจรติ มีการ

กําหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดําเนินงาน และการประเมนิผล ตลอดจนการดําเนินงาน และการ

กํากบัดแูลเรอืงการบรหิารความเสยีงอย่างโปร่งใส่ และตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการฯ มุ่งมนัในการดําเนินธุรกจิตามนโยบายกํากบัดูแลกจิการอย่างต่อเนือง ควบคู่ไป

กบัการรบัผดิชอบต่อสงัคม ทงันีกเ็พอืผลประโยชน์ต่อผูม้สีว่นเกยีวขอ้ง และสงัคมโดยรวม 

นโยบายกํากบัดูแลกจิการฉบบันี มผีลตงัแต่วนัท ี 3 กุมภาพนัธ ์  เป็นตน้ไป 

       

          ( ศ.ดร.วรภทัร โตธนะเกษม )                                                 ( นายมนู เลยีวไพโรจน์ ) 

      ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ                                           ประธานคณะกรรมการบรษิทั   
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หมวดที . การต่อต้านการคอรร์ปัชนั      22 

หมวดที . การให้ข้อมูลการกระทาํผิดและการทุจริต    24 
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หมวดที 1 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

หลกัการ  

ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของบรษิทัฯโดยควบคุมบรษิทัฯผ่านการแต่งตงัคณะกรรมการ

บรษิทัฯใหท้ําหน้าทแีทนตนและมสีทิธใินการตดัสนิใจเกยีวกบัการเปลยีนแปลงทสีําคญัของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯจงึสง่เสรมิใหผู้้ถอืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน  

 

นโยบาย 

1. บรษิทัฯเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกีําหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั โดยจะปฏบิตัิ

ตามอย่างเคร่งครดั และกําหนดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามแนวทางการกํากบักจิการทดี ี

 .  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พงึมสีทิธดิงัต่อไปนี คอื 

 .  การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ให้

ขอ้เสนอแนะและร่วมพจิารณาตดัสนิใจในประเดน็ทสีําคญัต่างๆ อนัรวมถงึ 

- สทิธใินการแต่งตงั หรอืถอดถอนกรรมการบรษิทัฯ 

- อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ โดยบรษิทัฯจะนําเสนอค่าตอบแทนทุกรูปแบบทจีะขอ

อนุมตั ิอนัรวมถงึค่าตอบแทนประจํา เบยีประชุม โบนสั/บําเหน็จ และสทิธปิระโยชน์

อนื (หากม)ี 

- การใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตงัผูส้อบบญัช ี

- ไดร้บัสว่นแบ่งผลกําไรของบรษิทัฯ ในรูปเงนิและ/หรอืหุน้ปันผล 

- อนุมตักิารแกไ้ขเปลยีนแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอื

ขอ้กําหนดอนืๆ ในลกัษณะเดยีวกนั 

- อนุมตักิารเพมิทุน หรอืลดทุน การเปลยีนแปลงมลูค่าหุ้นจดทะเบยีน 

- อนุมตัริายการพเิศษอนืๆทมีใิช่รายการทเีกดิขนึตามปกตทิบีรษิทัฯเหน็ควรใหท้ี

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณา 

2.2 สทิธิในการได้รบัสารสนเทศทีมนีัยสําคญัของบรษิัทฯอย่างสมําเสมอและภายใน

กําหนดเวลาดว้ยรปูแบบทเีหมาะสม เช่น ขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทบีรษิทัฯส่งไป เวบ

ไซตข์องบรษิทัฯ เป็นต้น 

.  สทิธอินืนอกเหนือจากขา้งต้นตามทกีําหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

 3. บรษิัทดํารงคุณสมบตัิเรอืงการกระจายการถอืหุ้น (Free Float) โดยต้องมจีํานวนผู้ถือหุ้น

สามญัรายย่อยและสดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าทีกําหนดไว้ในหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยทเีกยีวขอ้ง 
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แนวปฏิบติั 

1. บรษิทัฯจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล วนัเวลา สถานทแีละวาระการประชุม ตลอดจน ขอ้มูลทงัหมด

ทเีกยีวขอ้งกบัเรอืงทตี้องตดัสนิใจในทปีระชุม ใหก้บัผู้ถอืหุ้นทุกคนไดร้บัทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อย

กว่ า 30 วันก่ อนวันประชุม  รวมทัง เผยแพ ร่ข้อมู ลดังกล่ าวไว้ ใน  website ของบริษัท ฯ คือ  

www.kslgroup.com ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. บริษัทฯ กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีตามทีกฎหมายและ

กฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกําหนดและสอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนโดยทวัไป  

3. บรษิทัฯ อํานวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นได้ใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมเองหรอืมอบฉันทะ

ใหแ้ก่บุคคลอนืหรอืกรรมการอสิระทบีรษิทัฯระบุใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ และออกเสยีงอย่างเต็มท ีโดยจดั

ประชุมในวนัทําการทีโรงแรม หรอืสถานทีการจดัประชุมอนืๆ ซงึอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล มี

การคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถอืหุ้น จดัให้มบุีคลากรและเทคโนโลยอีย่างเพยีงพอ สําหรบั

การตรวจสอบเอกสารและจดัใหม้อีากรแสตมป์ สําหรบัตดิในใบมอบฉนัทะ 

4. บรษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆทจีะใชใ้นการประชุมก่อน และจดัสรรเวลาและ

ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นมโีอกาสในการแสดงความคดิเหน็ และตังคําถามต่อทปีระชุมในเรอืงทเีกียวข้องกบั

บรษิทัฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

5. กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ และร่วมตอบขอ้ซกัถาม

ต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

6. ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัทราบรายงานการประชุมทางเวบไซต์ของบรษิทัฯ ภายในสบิสวีนัภายหลงั

การประชุม 

7. ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯได้ทางเวบไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย 

8. ผูถ้อืหุน้มโีอกาสเยยีมชมกจิการของบรษิทัฯ หรอืเขา้ร่วมการอบรมสมัมนาทบีรษิทัฯจดัขนึ 

 

หมวดที 2 

การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 

หลกัการ 

 ผูถ้อืหุ้นทุกรายทงัทเีป็นผู้บรหิารและทไีม่เป็นผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย รวมทงัผู้ถอืหุ้นต่างชาต ิ

จะได้รบัการปฏิบตัิทเีท่าเทียมกนัและเป็นธรรม กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานจะไม่กระทําการใดทีเป็น

การเอาเปรยีบผูถ้อืหุ้นดว้ยการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ 

 

นโยบาย  

1. ผู้ถือหุ้นมสีิทธิเสนอวาระการประชุมของทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาตามแนวปฏิบัติ

ขา้งทา้ยนโยบายในหมวดนี  
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.  ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอชอืบุคคลเขา้รบัการเลอืกตงัเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์

ขา้งทา้ยนโยบายในหมวดนี 

 3.  คณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สทิธใินการแต่งตงักรรมการของบรษิัทฯเป็น

รายคน และจดัใหม้กีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีง เพอืความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

4. บรษิทัฯห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัใชข้อ้มลูภายใน (Inside 

Information) ของกลุ่มบรษิทัทมีสีาระสาํคญั และยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลกัเกณฑท์ตี้อง

ปฏบิตัเิพอืประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้นื  

. กรรมการและผูบ้รหิารบางตําแหน่ง มหีน้าทตี้องรายงานการถอืหลกัทรพัยท์อีอกโดยบรษิทั

ฯทเีป็นส่วนของตน ของคู่สมรส และของบุตรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะ และรายงานการเปลยีนแปลงการถอื

หลกัทรพัย์ทอีอกโดยบรษิัทฯทุกครงั เมอืมกีารซอื ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัย์นัน ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนด และต้องรายงานการถอื

หลกัทรพัยต์่อคณะกรรมการดว้ย  

.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทล่ีวงรู้ข้อมูลภายใน (inside information) ของบรษิัทฯ 

ตอ้งงดการซอืขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั ในช่วงระยะเวลาหนึงเดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิหรอื

ผลการดําเนินงานรายไตรมาสจนถึงวนัทบีรษิัทฯเปิดเผยงบการเงนิหรอืผลการดําเนินงานรายไตรมาส

ให้แก่สาธารณชน ทงันี บรษิัทฯจะแจ้งแก่บุคคลโดยเฉพาะหรอืประกาศเป็นการทวัไปไปยงักรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงานไดร้บัทราบขอ้จํากดันี 

 

แนวปฏิบติั 

1. บรษิทัฯ กําหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอวาระการประชุมของทปีระชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ ดงันี  

.  ผู้ถอืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายซงึถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละหา้ ของจาํนวนสทิธิ

ออกเสยีงทงัหมดของบรษิัทฯ มสีทิธเิสนอเรอืงต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพอืใหพ้ิจารณาบรรจุเขา้เป็น

วาระการประชุมของทปีระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปีนันได้ โดยจดัทําเป็นหนังสอื ซงึต้องมรีายละเอยีด

ของขอ้มลูดงัต่อไปนี 

1.1.1 ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศพัท ์ทตีดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ รวมทงัจํานวนหุน้ทถีอื 

                      . .   เรอืงทเีสนอขอใหค้ณะกรรมการพจิารณาบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมดงักล่าว

เป็นเรอืงเสนอเพอือนุมตัหิรอืเพอืพจิารณา รายละเอยีดเกยีวกบัเรอืงทเีสนอเพอืประกอบการพจิารณา

ของคณะกรรมการ เช่น ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผล ประเดน็พจิารณา และขอ้มลูอนืๆ เป็นตน้ 

1.1.3 ขอ้มลูอนืๆ ทผีูถ้อืหุน้เหน็ว่าจาํเป็นเพอืประกอบการพจิารณา 

1.2 คณะกรรมการฯ สงวนสทิธ ิทีจะไม่บรรจุเรืองทีผู ้ถ ือหุ ้นส่งมาเข ้าเป็นวาระการ

ประชุมของทีประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ได ้หากเรอืงดงักล่าวมลีกัษณะดงัต่อไปนี  

1.2.1 เป็นเรอืงทเีกยีวกบัการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และขอ้กล่าวอ้างของผูถ้อื

หุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัควรสงสยัเกยีวกบัความไม่ปกตขิองเรอืงดงักล่าว 
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1.2.2 เป็นเรอืงทอียู่นอกเหนืออํานาจทบีรษิทัฯจะดาํเนินการได ้

1.2.3 เป็นเรอืงทผีูถ้ือหุ้นไดเ้คยเสนอต่อทปีระชุมผู้ถอืหุน้เพอืพจิารณาในรอบสบิสอง 

เดอืนทผี่านมา และได้รบัมตสินับสนุนด้วยเสยีงทน้ีอยกว่ารอ้ยละสบิ ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทงัหมด 

โดยทขีอ้เทจ็จรงิยงัไม่ไดม้กีารเปลยีนแปลงอย่างมนีัยสําคญั 

1.2.4 เป็นเรอืงทคีณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่า ไม่มคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งบรรจุ

เป็นวาระ ซงึคณะกรรมการฯ ต้องมเีหตุผลทสีมควรและสามารถอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจได ้

1.3 ในการเสนอเรอืงให้คณะกรรมการฯ พจิารณาเพอืบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของที

ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ให้ผู้ถอืหุ้นจดัทําเป็นหนังสอืและจดัส่งให้เลขานุการบรษิทั เพอืใหไ้ดท้ราบว่าเป็น

การเสนอ เรือ งจากผู้ ถื อ หุ้ น รายใด  ห รือผู้ ถื อหุ้ น อ าจ เสนอ เรือ ง ผ่ าน  website ขอ งบริษัท ฯ 

www.kslgroup.com อย่างไม่เป็นทางการก่อน แลว้จงึจดัทาํเป็นหนังสอืส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั 

1.4 ผูถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะเสนอเรอืงใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาเพอืบรรจุเขา้เป็นวาระการ

ประชุมของทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ จะต้องส่งเรอืงใหเ้ลขานุการบรษิทั ในระหว่างวนัท ี 1 ตุลาคม ถงึ 31 

ธนัวาคม ของทุกปี  

1.5 เมือคณะกรรมการฯ ได้พ ิจารณาเรืองทีผู ้ถ ือหุ ้นเสนอมาให้บรรจุเป็นวาระการ

ประชุมของทีประชุมสามญัผู้ถอืหุน้แลว้ เหน็ว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมของทปีระชุม

สามญัผู้ถือหุ้น ในหนังสอืนัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการฯ ระบุเป็นความเห็นในวาระการ

ประชุมดงักล่าวว่าเป็นเรอืงทเีสนอโดยผู้ถือหุ้น ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าเรอืงทีผู้ถือหุ้นเสนอมาไม่

สมควรจะบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของทปีระชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการฯแจ้งให้ ผู้ถอืหุ้น

ทราบ  พ ร้อมทังเหตุ ผลที ไ ม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม  ผ่ านทาง website ของบริษัทฯ 

www.kslgroup.com รวมทงัแจ้งการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยก่อน และแจง้ต่อทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพอืทราบในวนัประชุม 

. บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชอืบุคคลเข้ารบัการเลือกตงัเป็น

กรรมการ ดงันี  

.  ผู้ถอืหุ้นรายเดยีวหรอืหลายราย ซึงถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ของจาํนวนสทิธิ

ออกเสียงทงัหมดของบรษิัทฯ มสี ิทธิเสนอรายชือบุคคลทีเห ็นสมควรให ้ทีประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้น

พิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบรษิัทฯต่อคณะกรรมการฯ เพอืพจิารณาได้ โดยทําเป็นหนังสอื ซึง

ตอ้งมรีายละเอยีดของขอ้มูลดงันี 

2.1.1 ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศพัท ์ทตีดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ รวมทงัจํานวนหุน้ทถีอื 

2.1.2 รายชอืของบุคคลทีต้องการเสนอให้พิจารณารวมทงัประวตัิการศึกษา ประวตัิ

การทํางาน ประสบการณ์การทํางาน ความรู้ความเชยีวชาญพิเศษ ผลงานดีเด่น การถือหุ้นในบรษิัท 

รายชือบริษัททีเป็นกรรมการหรอืผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบรษิัทฯ และขอ้มูลอืนเกยีวกบับุคคลดงักล่าวทีผู้ถอืหุ้นเห็นสมควรให้ เพอืประกอบการ

พจิารณาของคณะกรรมการฯ 
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2.1.3 ข้อมูลอนืๆ เกยีวกบับุคคลทไีด้รบัการเสนอชอืทคีณะกรรมการฯเหน็ว่าจําเป็น 

เพอืประกอบการพจิารณา ซงึคณะกรรมการฯจะตอ้งชแีจงเหตุผลทจีําเป็นตอ้งขอขอ้มลูดงักล่าว 

2.1.4  หนังสอืแสดงความยนิยอมของบุคคลดงักล่าวว่ายนิดีจะรบัดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บรษิทัฯ 

 

2.2 คณะกรรมการฯ สงวนสทิธทิจีะไม่นําชอืบุคคลดงักล่าวเสนอให้ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ถ้าหากบุคคลทผีูถ้อืหุน้เสนอชอืมานนั มลีกัษณะดงัต่อไปนี 

2.2.1 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามทจีะเป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบียน

ตามทกีําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอนื 

2.2.2 ถ้าได้รบัเลือกให้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ บุคคลนันอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในการปฏิบตัหิน้าทกีรรมการ เช่น บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารหรอืผู้ถอืหุ้น

ใหญ่ในบรษิทัทเีป็นคู่แขง่ทางธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืเป็นลูกคา้หรอืคู่คา้ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

  2.2.3 เป็นผู้ทีคณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่เหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่ง

กรรมการ ซงึคณะกรรมการฯตอ้งมเีหตุผลทสีมควร และสามารถอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจได ้

2.3 ในการเสนอรายชือบุคคลทีเห็นสมควรให้ทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกเป็น

กรรมการของบรษิทัฯใหผู้ถ้อืหุ้นจดัทําเป็นหนังสอื และจดัส่งใหเ้ลขานุการของบรษิทั เพอืใหไ้ดท้ราบว่า

เป็นการเสนอจากผู้ถือหุ้นรายใด ผู้ถือหุ้นอาจเสนอรายชือบุคคลดงักล่าวผ่าน website ของบรษิัทฯ 

www.kslgroup.com อย่างไม่เป็นทางการก่อน แลว้จงึจดัทําเป็นหนงัสอืส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั 

2.4 ผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะเสนอรายชือบุคคลทีเห็นสมควรให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัฯ จะต้องส่งรายชอืให้เลขานุการบรษิัทในระหว่างวนัท ี  ตุลาคม ถงึ 

 ธนัวาคมของทุกปี เพอืใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯมเีวลา

เพยีงพอในการพจิารณาว่า สมควรจะเสนอรายชอืของบุคคลดงักล่าวใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา

เลอืกเป็นกรรมการของบรษิทัฯหรอืไม่ 

2.5 ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถ้าคณะกรรมการฯเห็นสมควรให้เสนอรายชือ

บุคคลดงักล่าวใหท้ปีระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นพจิารณา  ให้คณะกรรมการฯระบุในหนังสอืนัดประชุมสามญัผู้

ถอืหุ้นเป็นความเหน็ในวาระการเลอืกกรรมการว่า เป็นบุคคลทผีูถ้อืหุน้เสนอ ถ้าคณะกรรมการฯ เหน็ว่า

ไม่สมควรเสนอรายชอืบุคคลดงักล่าวให้ทปีระชุมสามญัผู้ถือหุน้พจิารณาให้คณะกรรมการฯ แจง้ใหผู้ถ้ือ

หุ้นทราบ พร้อมทงัเหตุผลทไีม่เสนอผ่านทาง website ของบรษิทัฯ www.kslgroup.com รวมทงัแจง้การ

เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก่อน และแจ้งต่อที

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพอืทราบในวนัประชุม  
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หมวดที 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

หลกัการ 

บรษิทัฯตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม และจกัส่งเสรมิใหเ้กดิการบรหิารจดัการทดีี

เพอืใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและยงัยนื 

 

นโยบาย   

 . บรษิัทฯ จัดให้มีการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้กิจการของบรษิัทฯดําเนินไปด้วยความ

โปร่งใส ซอืสตัยส์ุจรติ ตรวจสอบได ้มคีุณธรรม  

. บรษิัทฯ ประกอบกิจการโดยให้ความสําคัญกบัการรกัษาสงิแวดล้อมและการพัฒนาสงัคม

ควบคู่ไปกบัการกํากบัดแูลกจิการทดี ี

. บรษิัทฯประเมนิความเสยีงและผลกระทบทางด้านสงิแวดล้อมและความปลอดภยัก่อนทจีะ

ลงทุนในกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายทีเกยีวข้องกับสงิแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ และบรหิาร

จดัการกระบวนการผลติใหม้ผีลกระทบต่อสงิแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตน้ิอยทสีุด 

. บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทังปวงทีมีตามกฎหมายที

เกยีวข้องหรอืทีพงึจะได้รบั  ทงัผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บรหิาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี  ตลอดจนสาธารณชน

และสงัคมโดยรวมอย่างเหมาะสม  

 

แนวปฏิบติั 

. บรษิัทฯ สร้างความรบัรู้และการปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการในกลุ่มกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงาน และสรา้งความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ กบักลุ่มบรษิทั และผูม้สีว่นไดเ้สยีอนืๆ 

. บรษิัทฯ ใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานอย่างประหยดั รกัษาคุณภาพของสงิแวดล้อม 

ไม่ปลดปล่อยของเสยีหรอืมลภาวะสูชุ่มชน 

. บรษิทัฯสง่เสรมิใหอ้อกแบบและพฒันากระบวนการผลติ เครอืงจกัร อุปกรณ์ ใหส้ามารถ

ควบคุมและ/หรอืลดมลภาวะไดด้ยีงิขนึ ตลอดจนสง่เสรมิการใชว้ตัถุดบิและผลติภณัฑท์เีป็นมติรกบั

สงิแวดลอ้ม 

. บรษิัทฯ ใช้ระบบการจดัการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, 

SQF 2000, GMP, HACCP, HALAL เป็นต้น เพอืสรา้งความพงึพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ในดา้นคุณภาพและ

มาตรฐานของผลติภณัฑ์สนิค้า การส่งมอบทตีรงเวลา และบรกิารในระดบัโลก และรกัษาความลบัของ

ลูกคา้อย่างเคร่งครดั 

. บรษิัทฯให้โอกาสทเีท่าเทียมกนัในการว่าจ้าง แต่งตงั ประเมนิและโยกย้ายพนักงาน โดย

พจิารณาบนพนืฐานของคุณภาพพนักงาน ความเหมาะสมกบัสภาพงาน คุณธรรม กฎหมายและระเบยีบ
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ขอ้บงัคบั  และประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทัฯ  บรษิทัฯจะไม่เลอืกปฏบิตัติ่อบุคคลหนึงบุคคลใดเนืองจากเชอื

ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ  อายุ สถานภาพทางการสมรส ความพกิาร ความดอ้ยโอกาส โดยบรษิทัฯ จดั

ใหม้ขีอ้บงัคบัการทาํงานซงึรวมถงึการจา้ง การเลกิจา้งหรอืไมเ่ลกิจา้งทเีป็นลายลกัษณ์อกัษร1  

. บริษัทฯ ส่งเสริมความก้าวหน้าและเสรมิสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน โดยการจัดอบรม

พนักงานเองหรอืสนับสนุนให้พนักงานเข้ารบัการอบรมภายนอกตามความเหมาะสมแก่ตําแหน่งและ

หน้าท ี

. บรษิัทฯ ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชีวติ สุขอนามยั และ

ทรพัย์สินของพนักงานอยู่เสมอ จดัหาสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ทีเหมาะสมกับตําแหน่งงาน และ

ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครดั  

. บรษิทัฯไม่ใช้แรงงานบงัคบัในรปูแบบใดๆ และจะไม่ว่าจา้งแรงงานเดก็ทมีอีายุตํากว่าเกณฑ์

ทเีป็นการต้องห้ามกฎหมายแรงงานหรอืกฎหมายอนื ในกรณีทมีกีารจา้งแรงงานกลุ่มเพศและวยัต่างๆ 

บรษิทัฯจะถอืปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครดั  

. บรษิทัฯ ใหค้่าตอบแทนแก่พนกังานตามผลการประเมนิทถีูกต้องและเป็นธรรม โดยไม่เลอืก

ปฏบิตัแิละให้โอกาสทเีท่าเทยีมกนั และปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดดา้นค่าจ้างแรงงาน บรษิทัฯ

จะบรหิารจดัการค่าจา้ง เงนิเดอืน และผลประโยชน์ในระดบัทแีข่งขนัได้เพอืจูงใจบุคลากรมาร่วมงานและ

สามารถรกัษาบคุลากรทมีคีวามรูค้วามสามารถไวก้บับรษิทัฯ2  

. บรษิัทฯ ยดึมนัในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สทิธิเลือกตังตาม

รฐัธรรมนูญ และไม่ปิดกนัการใช้สทิธทิางการเมอืงของพนักงานเป็นการส่วนบุคคล ทงันี บรษิัทฯ ไม่มี

นโยบายทีจะให้การสนับสนุนทางการเงนิหรอืทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมแก่นักการเมอืง

หรอืพรรคการเมอืงใดๆ เพอืผลประโยชน์ของนกัการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงนันๆ 

. บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงทีมีกับเจ้าหนี ทังในแง่การชําระหนี การให้และรักษา

หลกัประกนั และเงอืนไขอนืๆ ทกีําหนด เช่น รายงานขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัฯทถูีกต้อง แก่เจา้หนี 

การรกัษาอตัราส่วนหนีสนิและทุน เป็นต้น ในกรณีทบีรษิทัฯไม่สามารถชําระหนีตามกําหนดได ้บรษิทัฯ

จะแจง้เจา้หนีเพอืร่วมกนัหาทางแกไ้ขบนพนืฐานการเจรจาตกลงกนั 

. บริษัทฯ สนับสนุนการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรม ความเสมอภาคในการ

ดาํเนินธุรกจิและผลประโยชน์ร่วมกนั การจดัซอืจดัจา้งอย่างโปร่งใสและยุตธิรรม บรษิทัฯกําหนดคุณสมบตัิ

ของคู่ค้าทีมีสทิธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ให้ข้อมูลและเงอืนไขการจดัซือจดัจ้างที

ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าทมีสีทิธิเสนอราคาโดยวธิทีเีปิดเผยและเท่าเทยีมกนั รกัษาข้อมูลการเสนอราคาที

ได้รบัจากคู่คา้ไวเ้ป็นความลบัไม่เปิดเผยแก่คู่ค้าทเีสนอราคารายอนื ไม่เรยีก ไม่รบัผลประโยชน์ใดๆ จากคู่

คา้เพอืแลกเปลยีนกบัการไดท้ําสญัญาจดัซอืจดัจ้างกบับรษิทัฯ 

. บรษิทัฯ เคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอนืและจะใชค้วามระมดัระวงัมใิหเ้กดิ

ขอ้กล่าวหาหรอืเสยีงต่อขอ้กล่าวหาว่าละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้นื 

 
1 แนวปฏิบตัิ . นีแกไ้ขเพมิเติมโดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (ฉบบัทบทวนครังที  พ.ศ. ) 
2 แนวปฏิบตัิ . นีแกไ้ขเพมิเติมโดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (ฉบบัทบทวนครังที  พ.ศ. ) 
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. บรษิทัฯสนับสนุนและเคารพสิทธมินุษยชนทงัภายในบรษิัทฯและห่วงโซ่อุปทาน (supply 

chain) และดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฏิญญาและอนุสัญญาของ

สหประชาชาต ิและขอ้ตกลงระหว่างประเทศอนืๆ ทีประเทศไทยเป็นภาค ีและจะไม่มสี่วนร่วมกบัการ

กระทําใดๆทีขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชน โดยจะติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนีภายในบรษิัทฯ และ

ตรวจสอบคู่คา้และลูกคา้ในประเดน็การไม่ละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างสมําเสมอ3  

. บรษิทัฯให้การสนับสนุนการจดักจิกรรมหรอืมสี่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมทเีกียวข้องกับ

การ กุศลหรอืการพฒันาชุมชน เพอืสร้างความสมัพนัธ์ทดีกีบัชุมชนและช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของ

ชุมชนโดยเฉพาะในพนืททีบีรษิทัฯประกอบกิจการ การสนับสนุนนีอาจกระทําในรูปการบรจิาคเงนิหรอื

สงิของตามความเหมาะสมแก่กิจกรรมโดยคํานึงถงึความต้องการของผู้รบัการสนับสนุนและตามจารตี

ประเพณี ทงันี บรษิทัฯจะพจิารณาดว้ยว่าการสนับสนุนของบรษิทัฯจะต้องไม่เสยีงกบัการถูกกล่าวหาว่า

เป็นการใหส้นิบนหรอืประโยชน์แก่ผูอ้นืเพอืแลกเปลยีนกบัประโยชน์ทบีรษิทัฯจะไดร้บัโดยมชิอบ  

 . บรษิทัฯ รบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยี และเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ

สามารถมสีว่นร่วมกบับรษิทัในกจิกรรมทมีคีวามเหมาะสมกบัสถานะการมสีว่นไดเ้สยีนันๆ4  

 

หมวดที 4 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 

หลกัการ 

 บรษิัทฯ เปิดเผยข้อมูลทมีีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทวัถึง สมําเสมอ และทนัเวลาทงั

สารสนเทศทางการเงนิและทีไม่ใช่ทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน และขอ้มูลอนืทเีกยีวขอ้ง เพอืให้นัก

ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียได้รบัข้อมูลสําค ัญทีอาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการ

ตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้ขอบเขตทีกําหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ

กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรฐัทเีกยีวข้อง และข้อบงัคบัของบรษิัทฯได้ โดยผ่านช่องทางและสอืการ

เผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ตามแต่กรณี  

 

นโยบาย 

1. บรษิทัฯโดยหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) สอืสารขอ้มูลทเีป็นประโยชน์

แก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิคราะห์ จดัประชุมแถลงผลการดําเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสใหแ้ก่นัก

ลงทุน นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ โดยมผีู้บรหิารทเีกยีวขอ้งร่วมประชุม ชแีจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน 

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทุน ตลอดจนผูท้สีนใจ ไดซ้กัถามขอ้มลูต่างๆ  

 
3 แนวปฏิบตัิ . นีแกไ้ขเพมิเติมโดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (ฉบบัทบทวนครังที  พ.ศ. ) 
4 แนวปฏิบตัิ . นีแกไ้ขเพมิเติมโดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (ฉบบัทบทวนครังที  พ.ศ. ) 
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2. บรษิัทฯ โดยสํานักเลขานุการบรษิัทและกฎหมายเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามกฎเกณฑ์ทเีกยีวขอ้ง

เช่น การทาํรายการทเีกยีวโยงกนั รายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์การไดม้าซงึทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

3. คณะกรรมการฯและผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัส่วนไดส้่วนเสยีและผูเ้กยีวขอ้ง เพอืให้

คณะกรรมการฯไดพ้จิารณาธุรกรรมของบรษิทัฯทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และตดัสนิใจเพอื

ประโยชน์ของบรษิทัฯโดยรวม ทงันี กรรมการและผูบ้รหิารทมีสี่วนไดส้ว่นเสยีกบัธุรกรรมททีํากบับรษิทัฯ 

ตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจทําธุรกรรมดงักล่าว โดยใหเ้ป็นไปตามขนัตอนหรอืมาตรการการอนุมตัิ

การทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ  

4. ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเสนอข้อมูลทีจําเป็นและเพียงพอแก่คณ ะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพอืใหค้ณะกรรมการแต่ละชุดสามารถปฏบิตัหิน้าทไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

แนวปฏิบติั 

1. สารสนเทศและขอ้มลูทเีปิดเผย รวมถงึ 

1.1 ขอ้มูลทวัไปของธุรกจิอนัประกอบด้วย ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ สภาวะ

ตลาด สภาวะการแข่งขนั ปัจจยัความเสยีง (Material Foreseeable Risk Factors) รายงานของประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ  

1.2 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis / 

MD&A) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ รายงานของผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาต งบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงนิสด งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถ้อื

หุน้รวม หมายเหตุประกอบงบการเงนิ และผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ  รายการระหว่างกนั  

1.3 รายชอืและประวตักิรรมการ กรรมการชุดต่างๆ  รวมทงัอํานาจหน้าท ีรวมทงัค่าตอบแทน 

และการทํางานตามหน้าท ีของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 

. . จํานวนครงัทกีรรมการ และ/ หรอื กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคณะ  

1.5 การควบคุมภายใน และการบรหิารจดัการความเสยีง 

. . การกํากบัดูแลกจิการ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ และ

นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชนั รวมทงัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  รายงานการถอืหลกัทรพัย์

ของกรรมการและผูบ้รหิาร และของคู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะตลอดจนการเปลยีนแปลงการ

ถอืหลกัทรพัยด์งักล่าว  

1.7 รายงานการทํารายการระหว่างกนัและการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการบรษิทัฯหรอืของ

บุคคลทมีคีวามเกยีวขอ้งในสว่นทเีกยีวกบับรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 

1.8 ข้อมูลอืนๆตามทีกําหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับทีเกียวข้องหรือทีบริษัทฯ

เหน็สมควร 
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2. วธิีการและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยสารสนเทศทีระบุไว้ข้างต้นหรอืข้อมูล

อนืๆ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขทกีฎหมายหรอืขอ้กําหนดของหน่วยงานทกีํากบั

ดูแลในเรอืงนนัๆ เช่น ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการตลาดทุน เป็นต้น กําหนด เช่น แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 

- ) รายงานประจําปี เวบไซต์ของหน่วยงานกํากับดูแล หนังสือหรือรายงานแจ้ง ในกรณีทีไม่มี

ขอ้กําหนดภายนอก บรษิทัฯอาจเปิดเผยขอ้มูลใดๆทเีหน็ว่าเหมาะสมได้ภายใต้นโยบายการกํากบัดูแล

กจิการทางสอืทเีหมาะสม เช่น เวบไซตข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 

หมวดที 5 

บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

หลกัการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทสําคญัในฐานะเป็นผูนํ้าองคก์รทตีอ้งกํากบัดูแลใหบ้รษิทัฯมกีาร

บริหารจัดการทีดีและสร้างคุณ ค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน แสดงความรับผิดชอบตามหน้าท ี

(Accountability) ของคณะกรรมการบรษิัทฯทีมีต่อบรษิัทฯและผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระต่อฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯปฏบิตัหิน้าทแีละใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจ ในเรอืงต่างๆ 

ทงัจากฝ่ายบรหิารและผู้ถอืหุ้น โดยกรรมการแต่ละคนมหีน้าทแีละอสิระทจีะตงัคําถาม แสดงความคดิเหน็ 

หรอืคดัค้านในกรณีทมีคีวามเหน็ขดัแย้งในเรอืงทมีผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น หรอืผู้มสี่วนได้

เสยี5  

  

นโยบาย 

. กรอบบทบาทและความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ กํากับดูแลกิจการให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยงัยืน โดย

ครอบคลุมถงึผลประกอบการทดีใีนระยะยาว การประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวาม

รบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยี เป็นประโยชน์ต่อสังคม มุ่งมนัพฒันาหรือลดผลกระทบต่อ

สงิแวดลอ้ม และสามารถปรบัตวัไดภ้ายใต้ปัจจยัสําคญัทเีปลยีนแปลงไป6  

 

. กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

บริษัทฯจดัให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบรษิัททรีะบุองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ 

คุณสมบัติของกรรมการบรษิัทฯ อํานาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ การ

 
5 หลกัการนีแกไ้ขเพมิเติมโดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (ฉบบัทบทวนครังที  พ.ศ. ) 
6 นโยบาย . นีแกไ้ขเพิมเติมโดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (ฉบบัทบทวนครังที  พ.ศ. ) 
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ดําเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทฯ การเขา้สู่ตําแหน่งและการพ้นตําแหน่ง การประเมนิผลงาน และ

เรอืงอนืๆ ทจีาํเป็นและสมควร7 

3. คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

 กรรมการอิสระต้องมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามทกีําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ

ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถ ือหุ ้นทุกรายได้เท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ นอกจากนันยงัต้องสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯโดยให้ความเหน็อย่าง

เป็นอสิระได ้

กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี 

.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจํานวนหุ้นทมีสีิทธิออกเสยีงทงัหมดของบริษัทฯ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทงัน ีใหน้ับรวมการถอืหุน้ของ

ผูท้เีกยีวขอ้งของกรรมการอสิระรายนันๆ ดว้ย 

.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรกึษาทีได้

เงนิเดอืนประจํา หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการอสิระ  

.   ไม่เป็นบุคคลทีมคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใน

ลกัษณะ ทเีป็น บดิามารดา คู่สมรส พน้ีองและบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตรของผู้บรหิาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯหรอื

บรษิทัย่อย 

.   ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นราย

ใหญ่หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท ในลักษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ

ของตน รวมทงัไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นทมีนีัยสําคญั หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้มีคีวามสมัพนัธ์ทาง

ธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะได้

พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการอสิระ   

.   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

หรอืผู้มอํีานาจควบคุมบรษิทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นทมีนียัสาํคญั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานัก

งานสอบบัญชี ซึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที

ไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการอสิระ 

3.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นทปีรกึษา

กฎหมายหรอืทปีรกึษาทางการเงนิ ซึงไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัยสําคญั ผู้มี

 
7 นโยบาย . นีแกไ้ขเพิมเติมโดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (ฉบบัทบทวนครังที  พ.ศ. ) 
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อํานาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนันด้วย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการอสิระ 

3.7 ไม่เป็นกรรมการทไีด้รบัการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของ บรษิทัฯ ผู้ถือ

หุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึงเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

3.8 ไม่ประกอบกิจการทมีีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมนีัยกบักิจการของ

บรษิัทฯหรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนทมีนีัยสําคญัในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการทมีสี่วนร่วม

บรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทปีรกึษาทรีบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึง ของจํานวนหุน้ที

มสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทัอนื ซงึประกอบกจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทมีี

นยักบักจิการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 

3.9 ไม่มีลักษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกับการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

 
. ประธานกรรมการบริษัทฯและกรรมการผู้จดัการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน   

บริษัทฯ แบ่งแยกหน้าทีความร ับผดิชอบของประธานกรรมการบรษิ ัทฯ และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ เพอืให้มกีารถ่วงดุลอํานาจโดยแยกหน้าทกีารกํากบัดูแลและการบรหิารงานออกจากกนั 

กล่าวคอื 

ประธานกรรมการบรษิทัฯ เป็นกรรมการอสิระ เป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูนํ้าของคณะกรรมการ

บรษิทัฯททีําหน้าทตีดิตามดูแลการบรหิารงานของฝ่ายจดัการใหบ้รรลุผลสําเรจ็ตามแผนงานทไีดก้ําหนดไว ้

นอกจากนี ยงัมหีน้าทใีนฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุน้  

ประธานกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทเป็นผู้นําของคณะกรรมการ และมหีน้าทดีงัต่อไปนี8 

(1) กํากับ ติดตาม และดูแลให้มนัใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าทขีองคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2) ดูแลให้มันใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีมี

จรยิธรรมและการกํากบัดแูลกจิการทดี ี

(3) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ และมี

มาตรการทดีูแลใหเ้รอืงสําคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(4) จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทฝ่ีายจดัการจะเสนอเรอืงและมากพอทีกรรมการจะอภิปราย

ปัญหาสําคญักนัอย่างรอบคอบโดยทวักนั การส่งเสรมิให้กรรมการมกีารใช้ดุลยพนิิจทรีอบคอบ การให้

ความสนใจกบัประเดน็ทุกเรอืงทนํีาสูท่ปีระชุม รวมทงัประเดน็การกํากบัดแูลกจิการ 

(5) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 
8 แกไ้ขเพิมเติมโดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (ฉบบัทบทวนครังท ี  พ.ศ. ) 
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กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นหวัหน้าคณะผู้บริหารของบรษิัทฯ (ซงึอาจเรยีกชอืตําแหน่งเป็น

อย่างอืน เช่น ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น) และเป็นประธานคณะ

กรรมการบรหิารโดยตําแหน่ง รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทฯในการบรหิารจดัการงานของบรษิทัฯ 

เพอืใหบ้รรลุตามแผนทวีางไว ้และรายงานผลการบรหิารงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบรษิัทฯได้กําหนดอํานาจหน้าทขีองคณะกรรมการบรหิารเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร  

 

. เลขานุการบรษิทั  

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตงัเลขานุการบรษิัท มหีน้าทรีบัผดิชอบดําเนินการจดัทําและเก็บ

รักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบร ิษ ัทฯ รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษิ ัทฯ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รวมทงัรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบรษิ ัทฯและผู้บริหาร ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑต์่างๆทคีณะกรรมการบรษิัทฯพงึต้องทราบ ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัิตามมตคิณะกรรมการ

บรษิัทฯ รวมทงัตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการ 

และมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

. คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อย เพอืทําหน้าทีกํากบัการบรหิารงาน และ

แบ่งเบาภาระหน้าทขีองคณะกรรมการบรษิัทฯ  ทงันี คณะกรรมการบริษัทฯอาจแต่งตงัคณะกรรมการที

เรยีกชอือย่างอนืเพมิเตมิได้ตามความจาํเป็นและสมควร 

.  คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการอนือกีไม่

เกินสบิเอ็ดคน มีหน้าทีรบัผิดชอบบรหิารจดัการงานของบริษัทฯเพอืให้บรรลุตามแผนและกลยุทธ์ที

กําหนดไว ้โดยรายงานผลการบรหิารงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 

.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ทเีป็นกรรมการอสิระจํานวนสคีน คอื ประธาน

กรรมการและกรรมการอนือกีสามคน โดยในจาํนวนนีอย่างน้อยหนึงคนต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ใน

การสอบทานงบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมคีุณสมบตัิตามทกีําหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ

สามปี และสามารถไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการตรวจสอบอกีได ้แต่ไม่เกนิสามวาระตดิต่อกนั เวน้แต่

คณะกรรมการบรษิัทฯเห็นควรดํารงใหต้ําแหน่งต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตอํานาจหน้าที

ตามทกีําหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



นโยบายการกํากบัดแูลกจิการ บรษิทั นําตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัทบทวนครงัท ี  พ.ศ. ) หน้า 20 

 

.  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวนสคีน คอื  

ประธานกรรมการและกรรมการอกีสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอกีอย่างน้อยสองคนเป็น

กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และ

สามารถได้รบัการแต่งตังเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระ

ติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษ ัทฯ เห็นควรให้ดํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน มขีอบเขตและอํานาจหน้าทตีามทกีําหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

.  คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวนสีคน คือ ประธาน

กรรมการและกรรมการอกีสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอกีอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการ

อสิระ กรรมการกํากบัดูแลกจิการมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รบัการแต่งตงั

เป็นกรรมการกํากบัดูแลกิจการอกีได้ แต่ไม่เกินสามวาระตดิต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯเห็น

ควรใหด้ํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการมขีอบเขตและอํานาจหน้าทตีามทกีําหนดไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

 .  คณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

คณะกรรมการบริหารความเสียง ประกอบด้วยกรรมการจํานวนสีคน คือ ประธาน

กรรมการและกรรมการอกีสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอกีอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการ

อสิระ  กรรมการบรหิารความเสยีงมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และสามารถไดร้บัการแต่งตงั

เป็นกรรมการบรหิารความเสยีงอีกได้ แต่ไม่เกนิสามวาระตดิต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการบรษิ ัทฯเห็น

ควรใหด้ํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการบรหิารความเสยีงมขีอบเขตและอํานาจหน้าทเีป็นลายลกัษณ์

อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

 

. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิ ัทฯกําหนดให้มีการจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self- 

Assessment) โดยใช้แบบประเมนิผลการปฏิบตัิงานตนเองของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็น

แนวทาง เพอืใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าทีของคณะกรรมการบรษิ ัทฯอย่าง

สมําเสมอ โดยคณะกรรมการบรษิัทฯมคีวามเหน็ว่าการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิัทฯเป็น

ขนัตอนทีสําคัญขันตอนหนึงของการพัฒนาสู่การกํากับดูแลกิจการทีดี ทังนี  ในการประเมินผล

คณะกรรมการบรษิัทฯ จะเปรยีบเทยีบว่าได้ดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการทไีดอ้นุมตัไิว ้

และ/หรอื ตามแนวปฏบิตัทิดี ี(Good Practices) หรอืไม่ เพอืปรบัปรุงการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ

บรษิัทฯให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายทกีําหนดไว้ และเพอืเพมิประสทิธภิาพในการทํางาน โดยจดัให้มี

การประเมนิผลปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัทฯทงัคณะเป็นประจําทุกปีหลงัวนัสนิรอบบญัชขีองแต่

ละปี ทงันีเป็นการประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษิัทฯโดยรวม และรายบคุคล  
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คณะกรรมการบรษิ ัทฯประเมนิผลงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะโดยรวมจากรายงาน

การปฏิบัติงานแต่ละไตรมาสทีเสนอต่อคณะกรรมการบรษิ ัทฯ โดยพิจารณาจากอํานาจหน้าทีของ

คณะกรรมการชุดย่อยตามทกีําหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยนันๆ   

 

. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและผูบ้รหิาร 

ค่าตอบแทนกรรมการอสิระทีเป็นบุคคลภายนอกทไีม่เป็นพนักงานหรอืผู้บรหิารของบรษิัทฯ 

หรอืของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เบยีประชุม และ

สวสัดกิาร 

บรษิทัฯไดก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯและผูบ้รหิารตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี  

.  บรษิัทฯได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯให้อยู่ในระดบัเหมาะสม 

โดยพจิารณาเปรยีบเทียบกบัผลการสํารวจค่าตอบแทนทจีดัทําขนึโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และทําการปรบัปรุงเมือมีการเปลียนแปลง 

นอกจากนัน ยงักําหนดให้เหมาะสมกบัหน้าทีและความรบัผดิชอบ โดยจดัให้มคี่าตอบแทนเพิมเติมเมอื

กรรมการบรษิัทฯต้องรบัภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบในคณะกรรมการชุดย่อย   

.  ค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร ประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนัส และกองทุนสํารองเลียงชพี และสทิธิ

ประโยชน์อนืๆ ซงึค่าตอบแทนดงักล่าวจะเชอืมโยงกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯและผลการปฏบิตังิานของ

ผูบ้รหิารเป็นเกณฑ ์

 

. การพฒันากรรมการบรษิัทฯและผูบ้รหิาร 

 กรรมการบรษิ ัท ฯทีได้รับตําแหน่งใหม่แต่ละท่ านจะได้รับคู่มือกรรมการบร ิษ ัทฯ ซึง

ประกอบดว้ยขอ้มลูของบรษิทัฯ และขอ้มูลธุรกจิของบรษิทัทเีกยีวขอ้ง อํานาจหน้าทขีองกรรมการ ความ

รบัผดิของกรรมการ กฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งอย่างเพยีงพอก่อนปฏบิตัหิน้าท ีและบรษิทัฯ อาจจดัให้มกีาร

ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วยโดยคํานึงถงึความเหมาะสมด้านคุณวุฒแิละวยัวุฒขิองกรรมการใหม่ ทงันี 

บรษิัทฯสนับสนุนให้กรรมการบรษิัทฯได้รบัการอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือง โดยเฉพาะอย่าง

ยงิการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ทีจดัโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพอืช่วยให้กรรมการบรษิัทฯสามารถทําหน้าท ีและกํากบั

ดแูลกจิการของบรษิทัฯอย่างมปีระสทิธภิาพ 

. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 คณะกรรมการบริษ ัทฯทีไม่รวมกรรมการทีเป็นผู้บริหาร จะเป็นผู้ประเมินผลงานกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่เป็นประจําทุกปี โดยใช้บรรทดัฐานทีได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ทีเป็นรูปธรรม 

รวมทงัผลปฏบิตังิานทางการเงนิ และผลงานเกยีวกบัการปฏบิตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์  
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. การตดิต่อสอืสารกบัฝ่ายบรหิาร 

คณะกรรมการบรษิัทฯสนับสนุนให้ผูบ้รหิารเขา้ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการบรษิัทฯ โดย

เป็นผูนํ้าเสนอวาระทตีนรบัผดิชอบต่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพอืให้คณะกรรมการบรษิัทฯได้

รบัทราบข้อมูลความคดิเห็นจากผู้บรหิารทรีบัผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บรหิารก็มีโอกาสได้

เรยีนรูแ้ละทําความเขา้ใจมุมมองของคณะกรรมการบรษิัทฯ 

กรรมการบรษิัทฯสามารถเข้าถึงและตดิต่อสอืสารกบัฝ่ายบริหาร เลขานุการบรษิัท และ

เลขานุการคณะกรรมการบรษิัทฯได้โดยตรงตามความเหมาะสม โดยต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรอื

แทรกแซงการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

. การสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิาร 

 คณะกรรมการบรษิ ัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้

พิจารณาสรรหาผู้ทเีหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ในกรณีทีตําแหน่งว่างลง และ

กําหนดหลกัเกณฑใ์นการสบืทอดผูบ้รหิารระดบัสูง 

กรรมการผู ้จดัการใหญ่มหีน้าทีกําหนดแผนการสบืทอดตําแหน่งผู ้บรหิารระดบัสูงทีมี

ความสําคญัต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทงักําหนดตัวผู้สืบทอดตําแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง

ตงัแต่ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขนึไป ทงันีตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนกําหนด และจดัให้บุคคลดงักล่าวได้รบัการฝึกอบรมเพอืเตรยีมความพรอ้มในการสบืทอด

ตําแหน่งดงักล่าว 
 

 13. การเป็นกรรมการในบรษิทัอนืของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผูบ้รหิาร  

ในกรณีทกีรรมการผู้จดัการใหญ่หรอืผู้บรหิารจะเป็นกรรมการในบรษิัทอืนหรอืในองค์กรอนืใน

ฐานะตัวแทนของบริษัท ต้องได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทังนี คณะกรรมการบริษัทอาจ

มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อนุมัติให้ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทหรอืองค์กร

ดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม9 

 

หมวดที  

การต่อต้านการคอรร์ปัชนั  

 

หลกัการ 

บริษัทฯพึงต่อต้านและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รปัชนั เพอืลดหรอืขจดัการคอร์รปัชนัอนั

เป็นเหตุของความเหลอืมลําในการประกอบธุรกจิ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และบ่อน

ทําลายสงัคมและเศรษฐกจิโดยรวม 

 

 

 
9 แกไ้ขเพมิเตมิโดยนโยบายกํากบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครงัท ี  พ.ศ. ) 
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นโยบาย 

บรษิทัฯมนีโยบายห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานกระทําการคอรร์ปัชนั โดยนโยบายนีให้

ใชก้บัทุกหน่วยงานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัอนืทบีรษิทัฯมอีํานาจในการควบคุม 

และบุคคลทสีามทเีกยีวขอ้งทางธุรกิจในทุกประเทศทกีระทําธุรกจิ และให้มกีารประเมนิความเสียงจาก

การคอร์รปัชนั กับการสอบทานการปฏบิัตติามนโยบายหมวดนีอย่างสมําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว

ทางการปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการแต่ละส่วนเพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของ

กฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐานทยีอมรบักนัโดยทวัไป ตลอดจนธุรกจิของบรษิทัฯดว้ย 

 

ผูท้เีกยีวขอ้งในระดบัต่างๆ มหีน้าทคีวามรบัผดิชอบ ดงันี   

1. คณะกรรมการบรษิทัฯมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลให้

บรษิทัฯมรีะบบทสีนับสนุนการต่อต้านการคอรร์ปัชนัทมีปีระสทิธภิาพ 

2. กรรมการผู้จดัการใหญ่กบัผู้บรหิาร มหีน้าทีและความรบัผดิชอบในการจดัให้มรีะบบและ

กลไกในการบรหิารความเสยีงและการป้องกนัการคอร์รปัชนั มาตรการสง่เสรมิการต่อต้านการคอรร์ปัชนั 

แนวทางติดตามประเมนิผลการปฏิบัติตามนโยบายนี การสอืสารนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนัไปสู่

พนักงานทุกระดบัของบรษิัทฯและบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม การฝึกอบรมเพอืให้พนักงานมคีวามรู้และ

ปฏบิตักิารต่อตา้นการคอรร์ปัชนั  

3. สํานักตรวจสอบภายในมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ ความเพยีงพอ

และความเหมาะสมของมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัทมีอียู่ และรายงานตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกฝ่ายทุกระดบัต้องปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการ

คอรร์ปัชนัและจรรยาบรรณ โดยไม่กระทําหรอืสนับสนุนการคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบ 

 

ความหมายของคอรร์ปัชนัภายใต้นโยบายนี  

การคอรร์ปัชนั หมายถึง การให ้เสนอให ้สญัญาว่าจะให ้ใหค้ํามนัว่าจะให้ การรบั การเรยีกรอ้ง 

ซงึเงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ในรูปแบบอนืใด ไม่ว่าทางตรงหรอืผ่านบุคคลทสีามกบัเจา้หน้าทขีอง

รฐั หรอืหน่วยงานภายนอก ลูกค้า คู่ค้าของบรษิัทฯ หรอืผู้มหีน้าทใีนเรอืงหนึงๆ ไม่ว่าจะเป็นผูม้หีน้าที

โดยตรงหรอืทางอ้อม เพอืให้บุคคลดงักล่าวกระทําหรอืงดเว้นการกระทําใดอนัทําให้บรษิัทฯได้มาหรอื

คงไวซ้งึการอนุญาต การเหน็ชอบ หรอืสทิธปิระโยชน์อนืใดโดยมชิอบ หรอืเพอืให้บุคคลภายนอกได้รบั

สญัญาทางธุรกจิหรอืผลประโยชน์อนืใดจากบรษิทัฯโดยมชิอบ 
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แนวปฏิบติั 

1. บรษิทัฯจะนํานโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชนัไปสูก่ารรบัรูแ้ละการปฏบิตัขิองพนักงานได้

อย่างกว้างขวาง โดยจัดทําจรรยาบรรณเกียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คู่มือปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่างๆ  ในส่วนทเีกยีวกบันโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชนั เพอืใช้ในการอบรม การปฏบิตัิ หรอื

การเรยีนรูข้องพนักงานและเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ทเีหมาะสม 

2. บรษิทัฯจะใหค้วามคุ้มครองพนักงานทแีจง้เหตุหรอืเบาะแสการคอรร์ปัชนัภายใต้หลกัเกณฑ์

ทกีําหนดไวใ้นหมวดท ี . ต่อไป ตลอดจนระเบยีบและขอ้บงัคบัการทํางานทเีกยีวขอ้ง 

3. การคอร์รปัชนัถือเป็นการกระทําผิด และ/หรือการทุจริตตามแต่กรณี และผู้ทีกระทําการ

คอรร์ปัชนัถอืเป็นผูก้ระทาํผดิวนิยัอนัจะถูกลงโทษทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิทัฯ และอาจ

ถูกดาํเนินการตามกฎหมายในทางแพ่งและ/หรอืทางอาญา  

4. เพอืใหน้โยบายการต่อต้านคอร์รปัชนับงัเกดิการรบัรูแ้ละเป็นรากฐานของวฒันธรรมองคก์ร 

บรษิัทฯให้ความสําคญักบักระบวนการบรหิารงานบุคคล ตงัแต่การสรรหาหรอืคดัเลือกบุคลากร การ

เลอืนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏบิตัิงาน การให้ผลตอบแทน การคุ้มครองสทิธขิอง

พนักงาน โดยสายงานทรัพยากรบุคคลจะนํานโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯไป

ประกอบการบรหิารงานบุคคลในทุกขนัตอน 

5. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน พงึใหค้วามระมดัระวงัต่อการกระทําทอีาจมคีวามเสยีงใน

การเป็นการคอร์รปัชนั และจะต้องศึกษานโยบายการกํากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณเกียวกบัการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัชนัประกอบดว้ย  

 

หมวดที  

การให้ขอ้มูลการกระทาํผิดและการทุจริต 

 

หลกัการ 

 ผู้มีส่วนได้เสียทีคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯหรือผู้ได้รบัความเดือดร้อนเสียหายจากการ

กระทําของบรษิัทฯหรอืพนักงานของบรษิทัฯพงึมช่ีองทางทเีหมาะสมในการใหข้อ้มูลหรอืการรอ้งเรยีนที

เป็นประโยชน์ต่อการระงบัยบัยงัหรอืป้องกนัการกระทําผดิหรอืการทุจรติ และผูท้ใีห้ขอ้มูลหรอืรอ้งเรยีน

นันจกัได้รบัความคุ้มครองอย่างเหมาะสมไม่ให้ต้องได้รบัผลกระทบจากการให้ข้อมูลหรอืการร้องเรยีน

โดยสุจรติ 

 

นโยบาย  

1. บรษิทัฯมชี่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้มลูการกระทาํผดิและการทุจรติหรอืการรอ้งเรยีนที

หลากหลาย (whistle-blower hotline) เพอืใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีไดส้ามารถใหข้อ้มลูทเีป็นประโยชน์ต่อการ
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ตรวจสอบ การระงบัยบัยงั ตลอดจนการป้องกนัการกระทาํผดิหรอืการทุจรติ หรอืการรอ้งเรยีนเพอืไดร้บั

การเยยีวยาแกไ้ข 

2. ผูแ้จง้เบาะแสมสีทิธเิลอืกทจีะไม่เปิดเผยตนเองได ้ แต่ต้องระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอื

หลกัฐานทเีพยีงพอแก่การทบีรษิทัฯจะสามารถสบืหาขอ้เทจ็จรงิไดว้่ามกีารกระทําทเีป็นความผดิหรอืการ

ทุจรติหรอืฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

3. บรษิทัฯมมีาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสหรอืร้องเรยีนจากการกระทําทเีป็นผลเสยี

ต่อการดาํรงตําแหน่ง หรอืการปฏบิตัหิน้าทพีนกังาน หรอืจากการปฏบิตัทิไีม่เป็นธรรมอนืๆ เพอืสรา้ง

ความมนัใจแก่ผูท้ปีระสงคจ์ะใหข้อ้มลูทเีป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

 

แนวปฏิบติั  

ในหมวดนี 

“ขอ้มลูการกระทําผดิ” หมายรวมถงึ ขอ้มลูการกระทาํผดิหรอืการทุจรติ หรอืเรอืงรอ้งเรยีน หรอื

เบาะแสอนัเกยีวกบัการกระทาํผดิหรอืการทุจรติ  

“เรอืงร้องเรยีน” หมายความรวมถงึ การแจง้ขอ้มลูการกระทําผดิ 

“ผูใ้หข้อ้มลู” หมายความรวมถงึ ผูร้อ้งเรยีน ผูใ้หเ้บาะแส อนัเกยีวกบัการกระทําผดิหรอืการ

ทุจรติ 

“สาํนักตรวจสอบภายใน” หมายถงึ สาํนกัตรวจสอบภายในของบรษิทั นําตาลขอนแก่น จาํกดั 

(มหาชน) และใหห้มายรวมถงึสาํนักตรวจสอบภายในของบรษิทัในกลุ่มดว้ย (หากม)ี 

“จรรยาบรรณ” หมายถงึ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั 

(มหาชน) 

 

1. หน้าทแีละความรบัผดิชอบ 

.  พนกังานมหีน้าทรีายงานหรอืใหข้อ้มลูการกระทําผดิทกีระทําโดยหรอืกระทาํต่อบรษิทัฯ 

กรรมการบรษิัทฯ ผู้บรหิาร และพนักงาน ให้ผู้บังคบับัญชาในสายงานทราบและ/หรือตามช่องทางที

กําหนดไวใ้นนโยบายหมวดนีโดยทนัท ี   

.  การรายงานหรอืใหข้อ้มลูการกระทําผดิจะตอ้งทําดว้ยเจตนาสุจรติ การจงใจใหข้อ้มลูอนั

เป็นเท็จหรอืใส่ร้ายผู้อนืทําให้บุคคลอืนและบรษิัทฯเสยีหาย ถือเป็นความผิดทางวนิัยทีจะถูกบรษิัทฯ

ลงโทษทางวนิยัและอาจถูกดําเนินคดตีามกฎหมายได้     

.  พนักงานต้องให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืแก่ ฝ่ายบรหิารหรอืหน่วยงานของบรษิทัฯ 

ททีาํหน้าทสีอบสวนการกระทาํผดิหรอืการทุจรติ   

.  ผูบ้รหิารเป็นแบบอย่างทดีีในการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ รวมทงัมหีน้าทสีอดส่องดูแล 

และสง่เสรมิผูใ้ต้บงัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

.  ผูบ้รหิาร มหีน้าทรีบัผดิชอบสง่เสรมิและจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในทเีพยีงพอและ

มปีระสทิธผิล เพอืป้องกนัการกระทําผดิ การทุจรติ ในสว่นงานทตีนเองรบัผดิชอบอยู่  
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.  ผูบ้รหิารมหีน้าทใีหก้ารสนับสนุนและร่วมมอืแก่ สาํนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

สอบขอ้เทจ็จรงิ คณะกรรมการสอบสวน และหน่วยงานทเีกยีวขอ้งในการสอบสวนการกระทาํผดิหรอืการ

ทุจรติ 

 

. ช่องทางการใหข้อ้มลู 

2.1 เมอืพนักงานพบเห็นหรอืมีเหตุอนัควรเชอืโดยสุจรติว่ามกีารกระทําผดิหรอืการทุจรติ

เกดิขนึเกยีวขอ้งกบับรษิัทฯหรอืบรษิัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั ตงัแต่ระดบัผู้จดัการ

ทราบโดยทนัที ไม่ว่าดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร หากไม่ไดร้บัการพจิารณาใหแ้จง้ต่อ ผูบ้งัคบับญัชา

ระดับสูงขึนไป ตามแบบการให้ข้อมูลพบเห็นการกระทําผิดและการทุจริต (เอกสารแนบ ) ทังนี 

พนักงานไม่ควรทจีะดาํเนินการสอบสวน หรอืซกัถามใดๆ เกยีวกบัการกระทาํทสีงสยัดว้ยตนเอง 

2.2 หากอยู่ในสถานการณ์ทไีม่เหมาะสมหรอืไม่สะดวกใจทจีะแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว 

หรอืสงสยัว่าผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารของบรษิัทฯเกยีวขอ้งกบัการกระทําผดิ พนักงานสามารถเลอืก

ทจีะแจง้ผ่านช่องทาง ดงันี 

2.2.1 หวัหน้าสาํนักตรวจสอบภายใน โทร - -  ต่อ   

หรอื e-mail:  ia@kslgroup.com  

2.2.2 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล โทร - -  ต่อ   

หรอื e-mail: ampaporn@kslgroup.com 

2.2.3 ส่ง e-mail มาท ีia@kslgroup.com ใน Intranet ของบรษิทัฯ  

2.2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื คณะกรรมการของบรษิทัฯ ตามทอียู่ดงันี   

บรษิทั นําตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชนั  ถนนศรอียุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ  

                    หรอื e-mail:  sitti@kslgroup.com                   

 

2.2.5 ในกรณีทผีูบ้รหิารระดบัสูงทเีป็นผูบ้รหิารระดบัฝ่าย หรอืเทยีบเท่าขนึไป หรอืหวัหน้า

สํานักตรวจสอบภายใน หรอืหวัหน้าหน่วยงานทรพัยากรบุคคล   เกยีวข้องกบัการ

กระทําผิดหรือการทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตามช่องทางทรีะบุใน . .  ขา้งตน้10 

ในการแจ้งดงักล่าว พนักงานควรเปิดเผย ชอื ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว ้

อย่างไรกต็ามพนักงานสามารถเลอืกทจีะเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยชอืของตนเองกไ็ด ้ 

2.3 เมอืบุคคลหรอืหน่วยงานต่างๆ ขา้งต้นได้รบัแจ้งว่ามกีารกระทําผดิหรอืการทุจรติต้อง

รายงานต่อสาํนักตรวจสอบภายในทนัท ี

 
10 แกไ้ขเพมิเตมิโดยนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครงัท ี  พ.ศ. ) 
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2.4 สํานักตรวจสอบภายใน มหีน้าทจีดัทําทะเบยีนรบัเรอืงรอ้งเรยีน และต้องจดัทํารายงาน

สรุปการรบัเรอืงการแจง้ขอ้มลูการกระทําผดิ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครงัต่อไป  

.   สํานักตรวจสอบภายในพจิารณาในเบืองต้นว่าการกระทําผดิเกดิขนึในหน่วยงานใด 

และให้ส่งเรอืงร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานนันเพือดําเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไป และติดตามผลการ

ดาํเนินการของหน่วยงานทรีบัเรอืงไปนันเป็นระยะ 

.  การสอบขอ้เทจ็จรงิ การสอบสวน การลงโทษทางวนัิย และการดําเนินคดทีางกฎหมาย 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยการนันๆ  

.  เมอืการพิจารณาเรอืงร้องเรียนเสรจ็สนิ ให้หน่วยงานทีเป็นผู้ดําเนินการแจ้งผลการ

ดาํเนินการต่อสํานกัตรวจสอบภายในเพอืรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครงัต่อไป 

 

. การคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 

3.1 บรษิทัฯ จะไม่เลกิจ้าง พกังาน ลงโทษทางวนิัย หรอืขู่ว่าจะดําเนินการต่างๆ จากการที

พนักงานใหข้อ้มลูการกระทําผดิ หากผูใ้ดกระทาํการฝ่าฝืนดงักล่าว จะถูกลงโทษทางวนิยั 

.   บรษิทัฯ จะป้องกนัไม่ใหม้กีารข่มขู ่คุกคาม พนกังานผูใ้หข้อ้มลูการกระทําผดิ รวมถงึผู้

ทใีหค้วามร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืในการสอบสวนดว้ยเจตนาสุจรติ 

3.  บรษิทัฯ จะใหค้วามคุม้ครองเพมิเตมิเป็นพเิศษตามความเหมาะสม โดยจะพจิารณา

จากระดบัความรา้ยแรงและความสําคญัของเรอืงรอ้งเรยีน ในกรณีทผีูร้อ้งเรยีนถูกข่มขู ่คุกคาม ให้

รายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพอืสงัการใหส้ายงานทรพัยากรบุคคลจดัหามาตรการการคุม้ครอง

ผูใ้หข้อ้มลูทเีหมาะสมแก่กรณี 

3.  กรณีพนักงานแจ้งเรอืงร้องเรียนหรือให้ข้อมูลการกระทําผิดด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่า

บรษิทัฯจะไม่พบการกระทําผดิตามทไีด้ร้องเรยีน   บรษิทัฯจะไม่ดําเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนักงานที

ให้ข้อมูล    อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าเรอืงร้องเรยีนไม่มมีูลความจรงิ และได้ทําด้วย

เจตนาหรอืจงใจใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บุคคลอนื หรอืใหข้อ้มลูเทจ็   บรษิทัฯจะพจิารณาดําเนินการลงโทษ

พนักงานทใีหข้อ้มลูตามขอ้บงัคบัเกยีวกบัการทํางาน รวมทงัพจิารณาดาํเนินคดตีามกฎหมาย 

 

 

          (จบเอกสาร) 

 

 

 


