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เอกสารแนบ 5.8 : รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชันแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการกํ ากับ
ดูแลกิจการ โดยมีกรรมการจํานวน 5 คน ประกอบด้ วย
1. พล.ต.อ.สมชาย
ประภัสภักดี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
2. นางแก้ วตา
องค์สรณะคม
3. นางพัชรา
พงษ์ วิจารณ์
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
4. นายสุมิตร
ขอไพบูลย์
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
5. นางวรวรรณ
ตันตระเศรษฐี
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํ ากับดูแลกิ จการได้ ป ฏิ บัติหน้ าที ตามที ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง
กํ าหนดไว้ ใน กฎบัต รของคณะกรรมการกํ ากับ ดูแ ลกิ จ การ โดยมีห น้ าที รั บ ผิ ด ชอบด้ านการกํ ากับ ดูแ ลการ
ดําเนิ น งานของบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตามหลัก การกํ ากับ ดูแลกิ จ การที ดี มีก ารบริ ห ารจัด การอย่ างโปร่ งใส เปิ ด เผย
ตรวจสอบได้ มีความเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ และมีการเจริ ญเติบโตอย่างยังยืน
ในปี 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีการประชุมเพือปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายรวมทัง
สิน 9 ครัง สรุ ปได้ ดงั นี
1. ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการกํ ากับ ดูแ ลกิ จ การ เพื อให้ แ นวทางในการปฏิ บัติห น้ าที
สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และมีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบนั
2. ทบทวนหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที ดีของบริ ษัท ซึงประกอบด้ วยข้ อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการ
กํ ากับ ดูแ ลกิ จ การ หลัก การกํ ากับ ดูแ ลกิ จ การ จริ ย ธรรมในการดําเนิ น ธุ รกิ จ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานให้ เป็ น ไปตามแนวทาง “หลัก การกํ ากับ ดูแลกิ จการที ดี
สํ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2555” ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และสอดคล้ อ งกับ
หลั ก เกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนให้ ความเห็ น ชอบการจั ด ทํ า แบบประเมิ น
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล และการทําแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ทัง 7 คณะ
3. ดูแลและสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ซึงส่งผลให้ บริ ษัทฯได้ รับ
ผลการประเมินการกํ ากับดูแลกิ จการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2559 และได้ รับการจัดอันดับบริ ษัทจดทะเบี ยนทีมีผลการประเมิน
การกํากับดูแลกิ จการที ดีในระดับ Top Quartile ของบริ ษัทที มีมูลค่าหลักทรั พย์ ตามราคาตลาด
ระหว่าง 1, - , ล้ านบาท
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4. กํากับดูแลและสนับสนุนให้ มีการบริ หารความเสียงด้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยการประเมินความเสียง
ด้ านทุจริ ตคอร์ รัป ชัน รวมทังมีก ารทบทวนมาตรการบริ ห ารความเสี ยงด้ านทุจ ริ ตคอร์ รัป ชันให้
เพียงพอ โดยแบ่งระดับความเสียงออกเป็ น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้ อย และน้ อยมาก
5. พิจารณาให้ ความเห็นชอบข้ อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน หลักเกณฑ์ ปฏิบัติในการ
สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ ง หลั ก เกณ ฑ์ ปฏิ บั ติ ใ นการบริ จาคเพื อการกุ ศ ลและ
สาธารณประโยชน์ หลักเกณฑ์ ปฏิ บัติในการรับหรื อให้ ของขวัญ ของกํ านัล และการเลียงรับรอง
หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิในการให้ และรับเงินสนับสนุน หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจด้ านการขาย
และการตลาด และหลัก เกณฑ์ ป ฏิ บัติใน การดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ด้ านจัดซื อ จัด จ้ าง จัด หา เพื อเป็ น
แนวทางสํ าหรั บ กรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร และพนักงานทุ ก คน ยึ ดถื อปฏิ บัติใ ห้ ส อดคล้ องกับ
นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันของบริ ษัท และเป็ นการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีจะไม่ยอมรับการ
คอร์ รัปชันทุกรู ปแบบทังทางตรงและทางอ้ อม และมีความโปร่ งใสในการดําเนินธุรกิจ
6. จัดทําแบบประเมินตนเองเกียวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน และได้ รับรองสถานะเป็ นสมาชิกแนว
ร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC) เมือวันที 14 ตุลาคม 2559 ซึงการได้ รับรองดังกล่าวแสดง
ให้ เห็นว่า บริ ษัทฯมีนโยบายและขันตอนการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมต่อความเสียงด้ านการคอร์ รัปชัน
ทีอาจจะเกิดขึน และเพื อให้ การดําเนิ นงานสามารถสร้ างความมันใจต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
บริ ษั ท ฯมุ่ ง เน้ นการปฏิ บั ติ อ ย่ า งจริ งจั ง ในทุ ก ส่ ว นขององค์ ก ร เพื อให้ ระบบและกระบวนการ
ดําเนินงานต่างๆ รวมทังกระบวนการตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเชือมันว่าบริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
และมุ่งมันทีจะพัฒนาด้ านการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนือง ซึงจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีสนับสนุนการดําเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจจากผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็ นรากฐานให้
เติบโตอย่างยังยืนในระยะยาว

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี
(พลตํารวจเอกสมชาย ประภัสภักดี)
ประธานกรรมการกํากับดูแล
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