
นโยบายป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อให้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริษัทฯ”) มี
แนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างสุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวข้อง จึงได้ก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

1. เ ปิด เผยและน าส่งข้อมูล ส่วนได้เ สียของตนและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท  
ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการท าธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทนัทีท่ีมีการท ารายการ ทั้ งน้ี เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ  
มีการก ากบัดูแลและตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวเป็นประจ า จึงไดก้ าหนดให้เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ี
ส ารวจรายการท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกส้ินปี โดยการส ารวจจะด าเนินการทั้งกบักรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวข้อง รวมถึงผูจ้ดัการฝ่าย และพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
และน าเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  

2. หลีกเ ล่ียงการท ารายการ เ ก่ียวโยงกับตนเอง  และ /หรือ ผู ้ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ท่ีอาจก่อให้ เ กิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักลุ่มบริษทัฯ และไม่กระท าการในลกัษณะใด ๆ อนัเป็นการขดั
ต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ /หรือ  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3. กรรมการบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

4. การกระท าดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดรั้บประโยชน์ 
ทางการเ งิน อ่ืนนอกเหนือจาก ท่ีพึ งได้ตามปกติ  ห รือเ ป็น เหตุให้ ก ลุ่มบริษัทฯ  ได้ รับ 
ความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ  
อยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี  

(ก) การท า ธุ รกรรมระหว่า งก ลุ่มบริษัทฯ  กับกรรมการบริษัท  ผู ้บ ริหาร  ห รือผู ้ ท่ี 
เก่ียวขอ้ง โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

(ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ หรือหลัก
ปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 

 



5. กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินคา้ วตัถุดิบ ใหบ้ริการ หรือใหเ้งิน 
สนับสนุนการปลูกออ้ย (เงินเก๊ียว) เป็นตน้ กลุ่มบริษทัฯ สามารถท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแยง้ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวนั้น มีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
ในลักษณะท่ีวิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรอง
ทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส าคัญ ซ่ึงต้องจัดท าสรุปรายการดังกล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และให้ความเห็นทุกไตรมาสท่ีมี 
การท ารายการดงักล่าว 

6. กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ ก าหนดใหค้ณะกรรมการ 
ตรวจสอบเป็นผู ้พิ จารณาและให้ความเห็นเ ก่ียวกับความจ า เ ป็นในการเข้าท ารายการ  
และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะ
การคา้ขายปกติในตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก และเป็นไป
ตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการธุรกรรมอ่ืน ๆ ระหว่างกลุ่มบริษทัฯ 
กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเม่ือผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 
ซ่ึงข้ึนอยู่กับขนาดของรายการ โดยน าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใช้
บงัคับ โดยกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ลงมติในวาระนั้น ๆ  
ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ  
จะจดัใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี  

7. ก ากับดูแลและรับผิดชอบให้กลุ่มบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง  
และระบบป้องกนัการทุจริต และคอร์รัปชัน่อยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีท า
ให้มัน่ใจได้ว่า การด าเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ จะเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบับริษทั 
กฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับ 
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

8. คณะกรรมการบริษทัจะต้องก ากับดูแลให้กลุ่มบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในสาระสนเทศต่าง ๆ 
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 



9. จดัให้มีระบบงานท่ีชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษทัย่อย มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการท่ีมีนัยส าคญัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้
กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) (“BRR”) สามารถไดรั้บ
ขอ้มูลของบริษทัย่อย เพื่อติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหวา่ง
บริษทัย่อยกบักรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร และการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัของบริษทัย่อยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว 
ในบริษทัย่อย โดยให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภายใน ของ BRR 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว 
ให้กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารของ BRR รับทราบ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า 
บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

10. การค ้ าประกนัตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีเกิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
จะคงมีอยู่ต่อไป เน่ืองจากความจ าเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  เพื่อใช้ซ้ือ
วตัถุดิบและให้เงินสนับสนุนการปลูกออ้ยแก่เกษตกร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชย์ในการให้สินเช่ือธุรกิจ โดยท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะไม่มี
ค่าใชจ่้ายจากการรับการค ้าประกนัดงักล่าว 

11. การกู้ยืมเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง จะเกิดข้ึนตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ  
ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ จะให้มีการจดัท าสัญญากู้ยืมเงิน และก าหนดเง่ือนไขท่ีชัดเจน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายให้เงินกูย้ืม และ/หรือ
การค ้าประกนัหน้ีใด ๆ นอกเหนือจากเงินสนบัสนุนการปลูกออ้ยใหก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

12. รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น 
คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
และขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงการปฏิบติั
ตามกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ  

13. พึงหลีกเล่ียงการถือหุน้ การเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษา ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ 
ลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ หรือกิจการท่ีเป็นคู่แข่งทางการค้า ทั้ ง น้ี สามารถถือหุ้น  
เป็นกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืนได้ หากการถือหุ้นหรือการด ารง  
ต าแหน่งนั้น ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในกลุ่มบริษทัฯ  

 

(นโยบายป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นส่วนหน่ึงของคู่มือการก ากบัดูแลกจิการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกจิ) 

 


