
จรรยาบรรณธุรกจิ  
 

จรรยาบรรณต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

1.1     การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ตามนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: “CSR”) ของกลุ่มบริษทั
น ้ าตาลบุรีรัมย์ ซ่ึงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่กับการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรชาวไร่ออ้ยและชุมชนขา้งเคียงให้ดีข้ึน กลุ่มบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
ท่ียึดหลกัแนวคิดตั้งแต่เร่ิมด าเนินธุรกิจในปี 2507 คือ“การพฒันาธุรกิจควบคู่กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และสร้าง 
ความเจริญใหก้บัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื” ภายใตก้รอบปณิธาน ดงัน้ี 

    CECS รับผดิชอบ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ยัง่ยนื 
    C - Commitment “มุ่งมัน่รับผดิชอบ” 
    E – Environment “รักษาส่ิงแวดลอ้ม” 
    C - Community “สู่จุดหมายพร้อมชุมชน” 
    S – Sustainable “อยูด่ว้ยกนัอยา่งย ัง่ยนื” 

 พนัธกจิ 
 กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์เล็งเห็นถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคู่กบัชุมชน 
และสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยมีกระบวนการบริหารจัดการด้านวตัถุดิบ และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
ในกระบวนการปลูกออ้ย อนัจะน ามาซ่ึงความมัน่คงดา้นผลผลิตออ้ย และสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ เพื่อน ามาผลิต
น ้ าตาลและพลงังานทดแทนท่ีไดม้าตรฐาน ทั้งดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นไป
ตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งการน าผลพลอยไดม้าจดัการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้
บรรลุนโยบายดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ จะด าเนินการ ดงัน้ี 

1. สร้างกระบวนการท าความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าทนั 
2. ร่วมสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร 
3. สนบัสนุนส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามร่วมกบัชุมชน 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา 
5. พฒันาและส่งเสริมการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
6. จดัการเผยแพร่ข่าวสารต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง 
7. เฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิและการใชแ้รงงานเด็ก 

 
1.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

  กลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุ รี รัมย์ มีความมุ่ งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี  
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการทุกราย 
อย่างมั่นคงและย ัง่ยืน ทั้ งน้ี จึงได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร  
และพนกังาน ถือปฏิบติัสืบไป  



1. ปฏิบัติหน้า ท่ีและประกอบธุร กิจด้วยความ ซ่ือสัตย์สุ จ ริต  ตัด สินใจด า เ นินการใด  ๆ  
ดว้ยความสุจริตใจ และเป็นธรรม ต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายยอ่ย โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นส าคญั 

2. ตัดสินใจด าเนินการใด ๆ บนพื้นฐานข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทั้ งทางตรง 
และทางอ้อม กระท าด้วยความสุจริตใจ และไม่ด าเนินการในลักษณะใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งด าเนินการภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ 

3. บริหารกิจการใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื โดยยดึถือหลกัการธรรมาภิบาล  
4. ท าหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความระมดัระวงัเยี่ยงผู ้ท่ีมีความรู้ประสบการณ์ และความช านาญ

พึงกระท า 
5. จดัการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ สูญค่าหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์  

รวมทั้งสูญหายโดยมิชอบ ตลอดจนด าเนินการใหมี้ระบบควบคุมภายใน และการจดัการความเส่ียง
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. แจง้และรายงานขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และผลการด าเนินงานตามความเป็นจริงอยา่งสม ่าเสมอ 
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้ งรายงานแนวโน้มทั้ งด้านบวก  
และดา้นลบของกลุ่มบริษทัฯ บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล และความน่าเช่ือถือ และมีขอ้มูล
สนบัสนุนเพียงพอ โดยแจง้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายทราบโดยเท่าเทียมกนั 

7. ไม่เปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของกลุ่มบริษทัฯ ต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ โดยเฉพาะต่อคู่แข่งขนัทางการคา้ 
8. จดัหาขอ้มูลและค าอธิบายขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 
9. ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศภายในท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย ์ 

ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยผูล้งทุนทัว่ไป เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
10. อ านวยความสะดวก และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นซ่ึงมาติดต่อกับกลุ่มบริษทัฯ ด้วยความเสมอภาค  

โดยไม่ชกัชา้ อยา่งเตม็ใจ และเตม็ความสามารถ 
11. เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารกิจการ ตลอดจนให้ความเห็น 

และขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินกิจการอยา่งเท่าเทียม 
12. จัดให้มีช่องทางท่ีหลากหลายและสะดวกส าหรับผู ้ถือหุ้น ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

และการเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการบริหารกิจการ การน าเสนอวาระการประชุม 
ผูถื้อหุน้ และการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

13. จดัให้มีช่องทางส าหรับการแจง้เบาะแสการกระท าทุจริต การคอร์รัปชัน่ และขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ 
ส าหรับผู ้ถือหุ้น และบุคคลทั้ งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ งกระบวนการรับเร่ือง  
การตอบกลบัผูร้้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน และแจง้ผลการสอบสวนและการด าเนินการแก่ 
ผูร้้องเรียนอยา่งมีระบบและยติุธรรม 

 
 



1.3 นโยบายปฏิบัติต่อพนักงาน 
กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์ถือวา่พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จ 

จึงมุ่งมัน่ในการพฒันา เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีม  
เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ การไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกัน 
อยา่งสุภาพ และเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการท างาน มีสวสัดิการ
ท่ี ดี ให้ กับพนัก ง าน  และสนับส นุน ส่ ง เส ริมก ารจัดหานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสมัย ใหม่ ม า ใ ช ้
ในการท างาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. กลุ่มบริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการกรณีมีการท าผิดกฎหมาย หรือผิด 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บความคุม้ครอง กลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถ 
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน  
สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง (มาตรา 89/2) อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้
เบาะแสเก่ียวกบัการท าผดิกฎหมายหรือการผดิจรรยาบรรณ 

2. กลุ่มบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด 
เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผวิ ศาสนา และการศึกษา 

3. กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์คุณภาพแก่กลุ่มบริษทัฯ 
จึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง เป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่า เทียม 
และเสมอภาค ทั้งในเร่ืองการจา้งงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย และการพฒันาศกัยภาพ
ควบคู่กับการพฒันาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีของสังคม  
กลุ่มบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดหลกัการปฏิบติัต่อพนกังานดงัน้ี 

3.1. ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

3.2. ปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรี 
ของความเป็นมนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

3.3. คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนแสดง
ความสามารถอย่างเต็มท่ี โดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ในการ
ท างาน ทั้งในรูปเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการท่ีเหมาะสมตามระเบียบของกลุ่มบริษทัฯ 
อีกทั้งใหโ้อกาสบุคลากรไดมี้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3.4. จดัเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน 
ท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

3.5. การแต่งตั้ งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ต้องกระท า 
ด้วยความ เสมอภาค  สุจ ริต  และตั้ งอยู่บนพื้ นฐานของความ รู้  ความสามารถ  
และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท าหรือการกระท าหรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ 



3.6. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการท างานให้พนักงานมีความปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพยสิ์น รวมถึงมีสุขอนามยัท่ีดี 

3.7. ให้ความส าคญักบัการพฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาส 
ใหพ้นกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

3.8. กลุ่มบริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน 

3.9. ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานและสถานภาพของกลุ่มบริษทัฯ ให้พนักงาน
รับทราบ อยา่งสม ่าเสมอ 

3.10. สร้างจิตส านึกท่ีดีใหพ้นกังานรู้จกัการเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสังคม 

3.11. จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือแจง้ 
เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไ้ข รวมถึง 
มาตรการคุม้ครองพนกังานผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

3.12. กลุ่มบริษทัฯ และตวัแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน  
ดว้ยความเป็นกลาง 

3.13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบติังาน  
และ/หรือขอ้ตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี 
ในการท างานร่วมกนั ภายใตว้ฒันธรรมองคก์รท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายใน 
องคก์ร 

3.14. ส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
และสังคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร ตามความเหมาะสม 
และดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชา 

3.15. การเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงตั้ งอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพของ
พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

3.16. มีช่องทางให้พนกังานสามารถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบและกฎหมายได ้โดยมี
มาตรการป้องกนัพนกังานผูท่ี้แจง้ 

 

1.4 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 
1. ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ได้ตอ้งรีบเจรจากบัลูกคา้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิด 
ความเสียหาย 



2. สนองความพึงพอใจ และความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ

ดีเลิศและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยัในราคาท่ีเหมาะสม เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

รวมทั้งยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

3. ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าหรือผูบ้ริโภค รวมถึงให้การดูแล 

กลุ่มผูท่ี้ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ โดยการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั 

4. สนับสนุนการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเป็นประโยชน์  

และลดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  เช่น การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาติ ยอ่ยสลายง่าย 

เป็นตน้ 

5. ด าเนินการดา้นการตลาดท่ีเป็นธรรม เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น 

ถูกตอ้ง ทนัเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมถึงการปฏิบติัทางสัญญาท่ีเป็นธรรมแก่ลูกคา้ 

เช่น ไม่เขา้ร่วมในการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการหลอกลวง ท าให้เขา้ใจผิด หรือไม่เป็นธรรม รวมถึง

ปกปิดขอ้มูลท่ีจ าเป็น 

6. ตั้ งมั่นในความซ่ือสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรมต่อลูกค้า รวมถึงไม่เรียก ไม่ รับ หรือไม่ให้

ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีทุจริตกบัลูกคา้ 

7. จดัระบบการป้องกนัก่อนการเกิดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค รวมถึงการก าหนดระบบ 

การส่ือสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ท่ีลูกคา้ร้องเรียนความไม่พอใจ และด าเนินการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ แกไ้ขปัญหาอยา่งดีท่ีสุดตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บ

การตอบสนองอยา่งรวดเร็วท่ีสุด พร้อมทั้งช้ีแจงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ 

8. กระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผดิปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 

9. ให้ความส าคัญในการปกป้องและรักษาข้อมูลความลับและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 

หรือผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

10. แสวงหาลู่ทางอยา่งไม่หยุดย ั้งท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เช่น การพฒันาคุณภาพ
สินคา้ใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

1.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี  
 เป็นธรรมต่อทั้ งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์       
 รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีไม่สามารถ
 ปฏิบติัได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน    
 ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 



2.   ด าเนินการอยา่งโปร่งใสในการท าธุรกิจกบัคู่คา้ โดยใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และพิจารณาคดัเลือก   
 คู่คา้ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม 

3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้ รวมทั้งวางตวัเป็นกลาง 
 ไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คา้ จนท าใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 

1.6 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทน 
 ท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ี 
 อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบติัได้ตอ้งรีบเจรจากบัเจา้หน้ีล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณา 
หาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

2.  ด าเนินธุรกิจเพื่อใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี 

3. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ 
 

1.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
  กลุ่มบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของ 
การแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
โดยจะรวบรวมและคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในระบบ
อินเทอร์เนต หรือการสอบถามท่ีไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า 
ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
 

1.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษทัฯ มีความห่วงใย และตระหนกัถึงความปลอดภยัของคุณภาพชีวิตของพนกังานท่ีอาจไดรั้บ

ผลกระทบจากการด าเนินงาน รวมถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จึงเห็นควรใหมี้การด าเนินการตามรายละเอียดดงัน้ี 
1. มุ่งมัน่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนกังานและสังคม เร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
2. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามยั ให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับ 

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
3. ด าเนินการป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการด าเนินการใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
4. จดัหาหลกัเกณฑ์การท างานท่ีปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน รวมถึงความเพียงพอ

และคุณภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม 
5. ก าหนดใหป้ฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามท่ี

กลุ่มบริษทัฯ ก าหนด 
6. ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังาน รวมทั้งสร้างความตระหนกัใหแ้ก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
7. ด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  



8. สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม อาทิ กิจกรรม 
ดา้นการลดการใช ้และน ากลบัมาใชใ้หม่ 
 

1.9 ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 
 การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์เร่ิมตน้จากภายในองค์กร
และขยายออกสู่ชุมชนใกลเ้คียงตลอดจนสังคมในระดบัประเทศ โดยมีกลยุทธ์หลกัในการด าเนินงาน  4 ประการ
ไดแ้ก่ 

1. สร้างส านึก จิตสาธารณะในพนกังาน และกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ
ของกลุ่มบริษทัฯ 

2. เนน้การท ากิจกรรมหรือโครงการ CSR กบัชุมชนในเชิงลึก 
3. ท าโครงการ CSR ร่วมกบัสถาบนัเอกชนหรือหน่วยงานราชการ องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 
และชุมชนรอบ ๆ บริเวณกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเป็นผูน้ าทางดา้นความคิดทางสังคม 

4. น าผลพลอยได้ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตน ้ าตาลทราย ไปท าโครงการด้าน CSR ให้เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อกลุ่มบริษทัฯ และสังคม 

  ในปี 2557-ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์มีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมให้ย ัง่ยืน 
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ การยอมรับ และความไวว้างใจจากชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชน 
และสังคม บนพื้นฐานแนวคิดนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ ยึดหลกัแนวปฏิบติั “การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษา
ส่ิงแวดล้อม และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ควบคู่
กบัการพฒันาสภาพชีวติความเป็นอยูข่องเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและชุมชนขา้งเคียงให้ดีข้ึน  จึงไดร่้วมจดัท าโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูน้ าด้านความคิด ซ่ึงเป็น
โครงการและกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ รวมถึงกลุ่มบริษทัฯ เอง  
ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 
 


