
 

การกาํกับดูแลกิจการ 

การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

 คณะกรรมการได้มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการจดัทําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ชึ่งบริษัทได้มีการจดัทําเพ่ือให้

สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนีบ้ริษัทมีการดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 

หลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั รวมถึงแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ได้วางไว้ ซึ่งหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1) ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557 

เมื่อวนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์  2557 และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ จัดทําหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้เพ่ือกําหนดเป็นหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบบัใหม่เพ่ือใช้แทน    

ฉบบัเดิม ประกอบด้วย 

• นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

• หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ 

หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ นําองค์กรท่ี

สร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 2 กําหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสทิธิภาพ 

หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

หลกัปฏิบตัิ 5 การสง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 7 รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

หลกัปฏิบตัิ 8 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

• จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

• จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

 ซึง่หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบัใหม ่สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุ

สมัพนัธ์ : การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” 
 โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 8 หลกัปฏิบตัิ มาปรับใช้ให้เหมาะสม

กบัธุรกิจซึง่ครอบคลมุเนือ้หาหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 5 หมวด ดงันี ้

 

 



 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ไม่มีการกระทําใดๆ อนัเป็นการละเมิด

หรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย หรือ          

ผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทัง้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้ น และสิทธิอ่ืนๆ นอกเหนือสิทธิขัน้พืน้ฐาน เพ่ือกําหนด            

ทิศทางการดําเนินงานและตดัสนิใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัตอ่บริษัท ดงันี ้

 

 1.1  สิทธิขัน้พืน้ฐาน 

 ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีสว่นแบ่งในกําไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิในการ

รับทราบข้อมลูข่าวสารของกิจการท่ีเพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน   

สิทธิในการเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

1.2  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาํคัญ   

 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีช่องทางท่ีจะได้รับ

ข่าวสารของบริษัทฯได้มากขึน้ เช่น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินลงทุน         

การเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุม และการซือ้ขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต่อการตดัสินใจของ         

ผู้ ถือหุ้น 

1.3  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

โดยบริษัทกําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท โดยกําหนดวนั 

เวลา สถานท่ีและวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดแูลผลการดําเนินงานของ

บริษัท และในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคับท่ีต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเชิญประชุมวิสามญั           

ผู้ ถือหุ้ นเป็นกรณีไป โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 1 ครัง้ และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น                  

มีรายละเอียดดงันี ้  

 ก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

  ในปี 2562 บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 40 เมื่อวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 

(1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธนัวาคม 2561 

ได้จดัทําหลกัเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท  พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคล

เพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

(2) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 40 ให้ทราบล่วงหน้า 36 วนัก่อนวนัประชุม คือ     

ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

จดัสรรเวลาในการเข้าร่วมประชมุ 



 

(3) เผยแพร่หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ ซึง่มีข้อมลูเดียวกนักบัท่ีบริษัทสง่ให้ผู้ ถือหุ้น

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 เป็นการลว่งหน้า 36 วนัก่อนวนัประชมุ 

(4) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จดัสง่

เอกสารเชิญประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นการลว่งหน้าในวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 22 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลา

ศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ 

(5) หนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนงัสือพิมพ์รายวนัเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และเป็นเวลาก่อน

วนัประชมุ 12 วนั คือ ในวนัท่ี 10 – 11, 17 เมษายน 2562  

 

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม           

ผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่วันท่ี 18 มีนาคม 2562 ถึง 17 เมษายน 2562 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และนําส่งขัน้ตอน               

การดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วพร้อมเอกสารเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยในปี 2562 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้ามาท่ีบริษัทก่อนวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(7) เอกสารท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชุมผู้ ถือหุ้นซึง่มีรายละเอียดวาระการประชุมท่ีมี

ข้อเท็จจริงและเหตผุล รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ พร้อมกบัเอกสารประกอบการประชุมท่ีใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ รายงานประจําปี ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็น         

ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วม

ประชุมต้องนํามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุและระเบียบปฏิบตัิในการประชุม ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนงัสือ       

มอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ ซึง่สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัท 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจําปีภายใน 120 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุรอบบญัชี (31 ธันวาคม) ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ (วนัท่ี 18 มีนาคม 2562) และจดัสง่รายงานประจําปีในรูปแบบQR Code ให้กบัผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วนัท่ี 1 เมษายน 2562) 

 วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

(1) กําหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการจดัประชุมท่ีสะดวกและเหมาะสมต่อการเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 บริษัทฯ  

จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในวันอังคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยเร่ิมรับ

ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.00 น.  

(2) เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง และ

สามารถลงทะเบียนได้ต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอสําหรับการลงทะเบียน   

เข้าประชุม  พร้อมกบัจดัเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน  อีกทัง้   

มีการแจกปา้ยคะแนนและบตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรับผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้ในการลงคะแนนเสยีง 

 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบัผู้ อ่ืนมาประชมุผู้ ถือหุ้นแทน บริษัทฯ ได้ให้สทิธิและปฏิบตัิตอ่ผู้ รับมอบฉนัทะ

เสมือนกบัเป็นผู้ ถือหุ้น  

(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครัง้     

หากไมต่ิดภารกิจสาํคญัหรือเจ็บป่วย 



 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 คน จาก 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ซึ่งรวม

ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะเข้าร่วมประชมุ นอกจากนี ้กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสงูสดุด้าน

บญัชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 

และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector  โดยเชิญตวัแทนจากสํานกังานสอบบญัชี บริษัท สํานกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 

และสาํนกังานท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จํากดั เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ  เพ่ือให้การประชมุ

เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท  

(4) ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม  รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและ

วิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณีผู้ ถือหุ้นรายใดเข้ามา 

ภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยงัให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยูท่ี่ยงัไม่ได้มีการพิจารณาและ

ลงมต ิโดยนบัเป็นองค์ประชมุ 

(5) ในการประชุมประธานท่ีประชุมดําเนินการประชุมเรียงตามลําดบัวาระท่ีกําหนดในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  

โดยไมม่ีการเพ่ิมวาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูสาํคญัท่ีไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  พร้อมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

มีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อยา่งเต็มท่ีในทกุวาระ 

   สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2562 ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากท่ี

นําเสนอในท่ีประชมุ 

(6) บริษัทฯ ได้นําระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  พร้อมทัง้แสดงผลการลงมติดงักลา่ว

บนหน้าจอในห้องประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันที

หลงัจากจบการพิจารณาแตล่ะวาระ ซึง่บริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีสาํคญั คือ การแตง่ตัง้กรรมการ โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นคดัเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพ่ือความโปร่งใสได้จัดเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าวไว้ท่ีสํานกังานกรุงเทพฯ เพ่ือ

สามารถตรวจสอบได้ภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 40 เม่ือวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562  

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้

วาระที่ 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น % 

1 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

3 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

4 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

5.1 – 5.5 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

6 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

7 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

หมายเหต ุ :  บตัรเสยีไมม่ี 
 

 หลังวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

(1) เปิดเผยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ และบนเวบ็ไซต์ของบริษัทในวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 



 

(2) จัดทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ  ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย พร้อมทัง้บนัทึกประเด็นอภิปรายท่ีสําคญัและคําชีแ้จงไว้โดยสรุป 

และได้นําสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนั         

นบัจากวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ ถือหุ้น

รับทราบ และสามารถตรวจสอบข้อมลูได้โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถดัไป พร้อมทัง้ดําเนินการนําสง่ต่อกระทรวง

พาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

(3) จดัให้มีการบนัทกึวิดีทศัน์การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่ให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ 

(4) หลงัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ีประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่าย         

เงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกบันายทะเบียนบริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวา่จะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอยา่งถกูต้องและครบถ้วน รวมถึงมีการลงพิมพ์

โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์รายวนัเป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนั คือ ในวนัท่ี 7 - 9 พฤษภาคม 2562 

จากการให้ความสําคญัต่อการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมาอย่างต่อเน่ืองทําให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน

คณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

  บริษัทฯ มุ่งมัน่สร้างความเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมให้เกิดกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้น

รายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือนกัลงทนุสถาบนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1  การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้ากอ่น

วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จดัทําหลกัเกณฑ์

และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้

ในช่วงเวลาดงักลา่วไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง 

และไมม่ีหุ้นใดท่ีมีสทิธิพิเศษท่ีจะจํากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

(3) ในกรณีเป็นผู้ ถือหุ้นต่างชาติ  บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เอกสารประกอบการ

ประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ พร้อมทัง้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.snjinter.com)  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษก่อนการประชมุลว่งหน้า 30 วนั 

(4) ในกรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใด

บุคคลหนึ่ง  หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพ่ือเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับ

กรรมการตรวจสอบทัง้ 4 คน โดยแจ้งช่ือ อายุ ท่ีอยู่ ท่ีสง่ไปพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม รวมทัง้ได้ระบุเอกสารหลกัฐาน และ

คําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้อยา่งถกูต้องและไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วม

ประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 40 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 มีผู้ ถือหุ้น 9 รายถือหุ้น 31,911,138 หุ้น 

ได้มอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ออกเสยีงแทน 
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(5) การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย  มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนบั

คะแนนจะนบัเฉพาะผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วยและ/หรืองดออกเสยีงเทา่นัน้หลงัจากนัน้จะนํามาหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม

สว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการนบัคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอท่ีอยูใ่น

ห้องประชมุทนัทีเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.2  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและกําหนดไว้ใน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานไม่นําข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัท 

รวมถึงไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีไปแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน พร้อมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการดําเนินธุรกิจ

และเป็นหลกัปฏิบตัิในการทํางาน  

นอกจากนีใ้นระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทฯ ได้มีการกําหนดในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้กําหนด

บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย  ซึ่งในปี 2562 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด           

ไมป่รากฏกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

2.3  การกาํหนดการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

(1) บริษัทฯ มีการกําหนดเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทไว้ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้ง

ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบทกุไตรมาส  

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไมป่รากฏวา่มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ในช่วงเวลาท่ีห้ามมีการซือ้ขาย 

(2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59             

แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยบริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทของ

กรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะเป็นวาระประจําในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(3) คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท    

ตอ่เลขานกุารบริษัท อยา่งน้อย 1 วนัทําการก่อนการซือ้ขาย ซึง่ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วโดยได้

แจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบลว่งหน้า 4 - 6 วนัก่อนการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

2.4  การดาํเนินการกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ดําเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท 

เป็นท่ีตัง้ ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส  โดยกําหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และใน

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดแูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ในการทํารายการดงักล่าวท่ีเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน        

การตดัสินใจ จากนัน้บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้          



 

ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  โดยเปิดเผยช่ือและความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั นโยบายในการกําหนดราคา มลูค่าของรายการ และ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปในการทํา

ธุรกรรมระหวา่งบริษัทกบั กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เป็นประจําทกุปี 

2.5  การดูแลเร่ืองการซือ้ขายสินทรัพย์ 

 บริษัทฯ ดูแลการซือ้ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เร่ืองการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ โดยในการทํารายการดงักลา่ว กรรมการผู้มีสว่นได้เสียไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

และเป็นธรรม 

หมวดที่ 3 การคาํนึงถงึผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิไว้ใน

คู่มือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้

เสยี เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับการดแูลอยา่งเป็นธรรมทกุฝ่าย 

3.1  ผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามท่ีกําหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบงัคบั และจริยธรรมของบริษัท อีกทัง้

ยังมีกลไกท่ีทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่ว่าจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง  มีการควบคุมการทํารายการระหว่างกนั  มีมาตรการป้องกัน       

การขดัแย้งทางผลประโยชน์  และปอ้งกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุง่สร้างผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมํ่าเสมอ  

ในปี 2562  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561  ในอัตรา 1.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย            

เงินปันผลร้อยละ 50.02 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 นบัเป็นการจ่าย    

เงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 40 ซึง่ถือเป็นการสร้างความมัง่คัง่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุราย   

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระสาํคญัตา่ง ๆ โดยได้รับข้อมลูขา่วสารท่ี 

สําคญัในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หนงัสือเอกสาร และข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รายงานผลการดําเนินงาน

ของกิจการเป็นประจําทุกไตรมาส และเปิดเผยการทํารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย 

3.2  พนักงาน  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหวัใจท่ีสําคญัท่ีจะนําพา

องค์กรมุ่งไปสูค่วามสําเร็จ จึงกําหนดนโยบายให้บริษัทมุ่งมัน่สง่เสริมการอบรม การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่ง

ทัว่ถึง พร้อมกับสร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนกังานมี   

สว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพฒันา ควบคู่ไปกบัการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลเร่ืองค่าตอบแทนโดยให้

ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน     

ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ       

“โครงสร้างการจดัการ” เร่ือง บคุลากร) 

บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการแก่พนกังาน เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ เช่น กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

เงินบําเหน็จเกษียณให้กบัพนกังาน  ห้องพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  สวสัดิการซือ้สินค้าราคาพิเศษ  เคร่ืองแบบพนกังาน 

โครงการเงินกู้ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ฯลฯ  อีกทัง้ยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในการบริหาร



 

งานด้านสวสัดิการ รวมทัง้มีการสง่เสริมจดัทํากิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือให้พนกังานมีสว่นร่วม เช่น โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน โครงการธรรมะ

สบายใจ การจดักิจกรรมปีใหม ่เป็นต้น 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคํานึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกําหนดเป็น

นโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีรายละเอียดดงันี ้

1.  ปฏิบตัิตามกฎหมายด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงข้อตกลงทางธุรกิจท่ี

เป็นปัจจบุนัและท่ีอาจมีขึน้ในอนาคต 

2.  บริหารจัดการเพ่ือมุ่งมั่นป้องกันการบาดเจ็บและลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์รวมถึงปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยั 

3.  มุง่มัน่พฒันาระบบการจดัการสมรรถนะด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง 

4.  สนบัสนนุทรัพยากรในการบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ เพ่ือควบคมุและปอ้งกนัการเกิดอนัตรายจากการทํางานต่อ

ผู้ปฏิบตัิงาน 

5.  ปลกูจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบตัิงานทุกคนตระหนกัเร่ืองความปลอดภยัในการทํางานโดยให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีหลกัของ

ผู้ปฏิบตัิงานทกุคน 

ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทและผู้ ปฏิบัติงานภายนอกปฏิบัติงานด้วย                 

ความปลอดภยัและลดความเสีย่งจากการเกิดอบุตัิเหตหุรือเกิดโรคจากการทํางาน เพ่ือให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

พร้อมทัง้จดัตัง้คณะกรรมการและหนว่ยงานด้านความปลอดภยัในการทํางานขึน้เพ่ือดแูลงานด้านนีโ้ดยเฉพาะ รวมทัง้ติดตามผลการ

ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบตัิเหตุจากการทํางาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ

ฝึกอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยั ทัง้หมด 21 หลกัสตูร เช่น หลกัสตูร “อบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางานสําหรับ

พนกังานใหม ่หวัหน้างานใหม ่และผู้บริหารใหม”่ หลกัสตูร “การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉิน Boiler ระเบิด และไฟไหม้ถงัเก็บ LPG” หลกัสตูร 

“การจดัการสารเคมีร่ัวไหล” หลกัสตูร”การดบัเพลงิขัน้ต้น และขัน้สงู”  ”สปัดาห์ 5ส. ปลอดภยัใสใ่จสิ่งแวดล้อม” รวมทัง้มีการสร้าง

ความตระหนกัและจิตสํานึกด้านความปลอดภยัให้แก่พนกังาน โดยมีการจดัทําแผนการตรวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินและค้นหาความเสีย่ง

ในการปฏิบตัิงาน จดัให้มีโครงการสถานประกอบการปลอดภยั เช่น โครงการลดปัจจยัเสี่ยงของการเกิดโรคจากการทํางาน  โครงการ

รณรงค์จิตสํานึกความปลอดภัย หยั่งรู้ระวังภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ KYT  โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร  

โครงการพนกังานดีเดน่ด้านความปลอดภยั และโครงการพืน้ท่ีดีเดน่ด้านความปลอดภยั (Safety working area) เป็นต้น 

อตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน LOST TIME INJURY FREQUENCY RATE (LTIFR) 

 การปรับปรุงแผนงานด้านความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีเปา้หมายให้อตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บเน่ืองจาก

การทํางาน (LTIFR) เทา่กบั 2.0 ภายในปี 2022 

 การพฒันาพนกังานและหวัหน้าให้มีสว่นร่วมในการการเสริมสร้างความปลอดภยัเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายขององค์กรใน

การลดอตัราการเกิดอบุตัิเหตจุากการทํางาน 

บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําปี 2562 เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานจัดทํา

แผนปฏิบตัิการ และดําเนินการให้บรรลถุึงเปา้หมาย ดงันี ้

1.  ไมเ่กิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานเกิน 3 วนั สะสมตอ่เน่ือง 1,400  วนั 

 ผลการดําเนินงาน  ไมเ่กิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานเกิน 3 วนั สะสมตอ่เน่ือง 1,216  วนั 

2.  ไมเ่กิดการเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน  0 ราย 

ผลการดําเนินงาน อตัราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (กรณีถึงขัน้หยดุงาน) เป็น  0 ราย 



 

  จากนโยบายดงักลา่วสง่ผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดเีดน่ ระดบัประเทศด้าน

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานปีท่ี 3 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนีย้งัได้รับรางวลั

อ่ืนๆ อีก สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี  2562  หวัข้อ รางวลัแหง่ความภาคภมูิใจ” 

3.3  ลูกค้า  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่ความพงึพอใจและความเช่ือมัน่ของลกูค้าเป็นกญุแจสาํคญั อนันําไปสูค่วามสาํเร็จของ

บริษัทอยา่งยัง่ยืน บริษัทฯ ได้กําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ โดยยดึถือความซื่อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไมก่ระทําการใดๆ 

ท่ีเป็นการละเมิดสทิธิของลกูค้า  บริษัทฯ เน้นการให้บริการท่ีประทบัใจโดยการสร้างความพงึพอใจในสนิค้าและบริการให้แกล่กูค้าด้วย

การเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพและราคา นอกจากนีบ้ริษัทฯ 

ดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่พฒันาสินค้าและบริการ คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ิมคุณค่าแก่สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง พร้อมกบัให้ข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การตดัสินใจโดยไมปิ่ดบงั หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนีด้้านการ

ผลิตสินค้าและบริการจะต้องปลอดภยัต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง้รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า โดยไม่

นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ ตลอดจนเอาใจใสแ่ละดําเนินการอยา่งเป็นธรรมตอ่คําร้องเรียนของลกูค้า  

โดยบริษัทฯ จดัให้มีบริการลกูค้าสมัพนัธ์ซึง่ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมลู แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง  ได้แก่   

ผา่นทางโทรศพัท์โดยตรงท่ีโทร. (02) 676-2727  โทรสาร. (02) 676-2726  หรือผา่นทาง E-Mail : sjoffice@snjinter.com  

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลความพงึพอใจของลกูค้า ซึง่เปรียบเทียบ ปี 2560 - 2562  ดงันี ้

 2562 2561 2560 

ลูกค้าในประเทศ 89% 83% 89% 

ลูกค้าต่างประเทศ 93% 84% 80% 

 

ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับความเช่ือมั่นจากลูกค้าและผู้บริโภค โดยได้รับรางวัล Best Selling ในด้านผลิตภัณฑ์ Hair 

Treatment และ Facial Foam For Men Dermaction Plus 

3.4  คู่แข่ง  

  คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายโดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

  1.  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและ

กฎหมายแขง่ขนัทางการค้าในประเทศตา่งๆ ท่ีบริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

  2.  ไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า 

  นอกจากนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริตหรือไม่

เหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้มีความมัน่คงและแข็งแรงยิ่งขึน้ ซึ่งตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทใดๆ กบัคูแ่ขง่ 
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3.5  คู่ ค้า   

 บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิ

ด้านจริยธรรมการดําเนินธุรกิจกบัคูค้่า ดงันี ้

 1.  มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย คํานึงถึงสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเด็ก ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า          

บนพืน้ฐานของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 

 2.  รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 3.  สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพฒันาและเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินค้า และ

บริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 

 4.  ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบเจรจากบัคู่ค้าเป็นการ

ลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 5.  ไมเ่รียกรับหรือยนิยอมท่ีจะรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายในการคดัเลือกคู่ค้าท่ีตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม สง่เสริมให้     

คู่ค้าพฒันากระบวนการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงสิทธิมนษุยชน การไม่ใช้แรงงานบงัคบั และคํานึงถึงสิทธิเด็ก ตลอดจนการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีคํานงึถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัต่อผู้บริโภค รวมทัง้มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

เพ่ือป้องกนัมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลงังานสิน้เปลือง และขจดัสภาพ

ความเสีย่งตอ่ความไมป่ลอดภยัในการทํางาน รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO9001:2015, ISO 14001:2015 

 เกณฑ์การเลอืกและการประเมินคูค้่า 

บริษัทฯ จัดทําระบบในการคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต ท่ีตอบสนองความต้องการ

ผลติภณัฑ์ของลกูค้า ความสามารถด้านคณุภาพของคูค้่า กําลงัการผลติ ระบบมาตรฐานตา่งๆ ความพร้อมของการบริการ การขนสง่ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงการดําเนินธุรกิจของคูค้่าท่ีตอบสนอง สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน

เบือ้งต้น และทําการตรวจติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่คูค้่าท่ีคดัเลอืกมีศกัยภาพเพียงพอ และเช่ือถือได้ 

ซึง่ในปี 2562 บริษัทฯ ไมม่ีกรณีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค้่า  

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี  2562  หวัข้อ  การบริหารหว่งโซอ่ปุทาน” 

3.6  เจ้าหนี ้ 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิต่อเจ้าหนีทุ้กกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีมีต่อ

เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา และในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย  

สําหรับเจ้าหนีก้ารค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวนัท่ี 1 ถึง 6 ของทกุเดือน และจ่ายชําระทกุวนัท่ี 25 

ของทกุเดือน โดยใช้วิธีการโอนเงินผา่นธนาคารในระบบ Media Clearing ซึง่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหนี ้

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กบัเจ้าหนีก้ารค้าตรงตาม Credit Term ท่ีได้ตกลงไว้ลว่งหน้า  โดยไม่มีการผิดนดัชําระ

แต่อย่างใด  บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ

กฎหมายอยา่งเคร่งครัด  



 

3.7  ชุมชนและสังคม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อชุมชนและสงัคม จึงกําหนดนโยบายให้มีการปลกูฝังจิตสาํนกึ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมให้เกิดขึน้ภายในบริษัท และพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการสนบัสนนุกิจกรรมอนั

เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม  

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

เอส แอนด์ เจ มุ่งหวังให้บริษัทเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทํางานตามหลกับรรษัทภิบาล ดําเนินกิจกรรมทางสงัคม           

ท่ีปราศจากการบงัคบั มีส่วนร่วมต่อสงัคมนอกเหนือจากการแสวงหากําไร เน้นความอยู่รอดของธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคณุค่า      

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีจากกระบวนการทกุภาคสว่นภายในองค์กร 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม

และกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางสงัคมท่ีสอดคล้องกบัการแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของสหประชาชาติ 17 GOALS 

ซึง่ครอบคลมุทัง้ CSR  IN PROCESS และ CSR AFTER PROCESS   

หมายเหตุ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี  2562  หวัข้อ  สงัคมดี” 

3.8  สิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพนัธกิจของบริษัท 

และได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงผลกระทบตอ่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังานเพ่ือปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดกฎหมาย

และระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 : 2015 พร้อมทัง้กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ         

ลดผลกระทบเชิงลบท่ีแหล่งกําเนิดตัง้แต่ในกระบวนการรวมไปถึง การกําจัดของเสียตามหลกั 3R ได้แก่ Reduce การลดการใช้

ทรัพยากร Reused การใช้ซํา้อย่างคุ้มคา่ Recycle การนํากลบัมาใช้ใหมด้่วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐาน ตลอดจนมีแผนการรองรับ

และฟืน้ฟใูนสถานการณ์ฉกุเฉิน 

นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) มุ่งเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ โดยมุ่งเน้น

ถึงความสาํคญัของความเสีย่งท่ีมผีลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร อนัเกิดจากแหลง่ท่ีมาของวตัถดุิบ กระบวนการ การผลติ 

การจดัเก็บ และการสง่มอบสนิค้า 

บริษัทฯ จึงมีความมุง่เน้นท่ีจะรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ภายใต้เจตจํานง ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดลกูค้า สนธิสญัญา และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีอาจจะมีขึน้

ในอนาคต 

2.  บริหารจดัการเพ่ือมุ่งเน้นการป้องกนั การลด การใช้ซํา้ และการนํากลบัมาใช้ใหม่ รวมถึงการกําจดัสิ่งท่ีก่อให้เกิด

มลพิษตอ่สิง่แวดล้อม 

3.  มุง่มัน่ปรับปรุง และพฒันาสมรรถนะด้านสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม 

4.  สง่เสริมการพิจารณาวฏัจกัรชีวิต เพ่ือให้เกิดการนําทรัพยากรมาใช้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

5.  ปลกูจิตสาํนกึให้พนกังานทกุคนตระหนกั และการมีสว่นร่วมในการปอ้งกนัปัญหาท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 



 

มีมาตรการเฝา้ระวงัด้านสิง่แวดล้อม เช่น การตรวจวดัและติดตามคณุภาพอากาศ แสง เสยีง และนํา้เสยีภายในบริษัท 

โดยมีการจดัทํามาตรการเชิงรุก เช่นโครงการอนรัุกษ์พลงังาน เพ่ือลดการปลอ่ย CO2 และโครงการทางอ้อม ได้แก่ การติดตัง้ Solar 

roof  การปรับปรุงคุณภาพนํา้หลงับําบดัเพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม่ การปรับปรุงขัน้ตอนการผลิตเพ่ือลดการใช้พลงังานโดยไม่จําเป็น       

เป็นต้น ทัง้นีผ้ลการดําเนินงานและการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัตา่งๆ จะถกูจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และได้รับ          

การตรวจตดิตามผลจากฝ่ายความปลอดภยัและฝ่ายคณุภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนสําหรับชมุชนหากได้รับผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ซึง่ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบจากการดําเนินงานในด้านสิง่แวดล้อม 

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจําปี 2562 หัวข้อ การบริหารจัดการด้าน

สิง่แวดล้อม” 

3.9  การจัดทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคม 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม โดยจัดทําเป็น “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

(Sustainable Development Report) เพ่ือเปิดเผยแนวทางการดําเนินธุรกิจ ท่ีสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และ   

ผลการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ทัง้ด้านเศษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ ได้จัดทําตามมาตรฐานสากลของ Global Rrporting Initiatives 

Guidline : GRI ฉบบั G4 มีการวิเคราะห์ และเช่ือมโยงการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีสมัพนัธ์กบักลยทุธ์ และเปา้หมายการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยืนของบริษัท โดยเพ่ิมเติมการเผยแพร่นวตักรรมด้านธุรกิจและสงัคม รวมถึงการดําเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัแนวทางการรายงานของตลาดหลกัทรัพย์ 

จากการท่ีบริษัทฯมีความมุ่งมัน่และทํางานด้านนีอ้ย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวลัจากองค์กร

ตา่งๆ ดงันี ้

 รางวลั “Highly Commended Sustainability Excellence Awards 2019” หรือ รางวลับริษัทจดทะเบียนด้าน

ความยัง่ยืนดีเดน่ จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2019” หรือ หุ้นยัง่ยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึ่งเป็นรางวลัสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่บริษัทฯ ได้รับติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 5 

 บริษัทฯ ได้จัดส่ง รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี 2562 ไปยงัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมจดหมาย

เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 และเผยแพร่รายงานดงักลา่วสําหรับผู้ ท่ีสนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท www.snjinter.com 

ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ : เอกสารเผยแพร่” 

3.10  การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงคณุค่าของการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่   

ไปกบัการดําเนินธุรกิจ ซึง่หนึง่ในแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดขึน้ คือ “สง่เสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลติอยา่งประหยดัและมี

ประสทิธิภาพ” บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตสาํนกึประหยดัพลงังานอยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกบัแนวทางการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดความคุ้มคา่สงูสดุในทกุกิจกรรมขององค์กร ครอบคลมุทัง้การใช้พลงังานไฟฟา้ นํา้ กระดาษ และอปุกรณ์สิน้เปลอืงอ่ืนๆ 

http://www.snjinter.com/


 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการด้านการอนรัุกษ์พลงังานในหลายด้าน เช่น การนําพลงังานจาก Solar cell มาใช้ การนํา   

นํา้ทิง้จากกระบวนการผลิตกลบัมาผ่านกระบวนการบําบดัและผ่านการกรอง เพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม ่การปรับลดแรงดนันํา้ประปาลง 

สง่ผลให้การใช้นํา้ประปาลดลง และการนํานํา้เย็นท่ีเดรนจาก Chiller มาหลอ่เย็น Vacuum Pump เป็นต้น 

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจําปี 2562  หัวข้อ การบริหารจัดการด้าน

สิง่แวดล้อม” 

 3.11  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

   คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนกังานตระหนกัถึงความสําคญัของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจดัให้มีการเผยแพร่

ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย                 

การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตลอดจนสง่เสริมให้พนกังานเข้าอบรมเพ่ิมพนูความรู้ในเร่ืองสิง่แวดล้อม

อยา่งตอ่เน่ือง 

   ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการอบรมด้านสิง่แวดล้อม ดงันี ้

1.  ความรู้พืน้ฐานระบบ ISO14001/OHSAS18001 

2.  การประเมิน Aspect & Risk 

3.  หลกัสตูรการอนรัุกษ์พลงังานและการขดัแยกขยะด้วยหลกั 3Rs 

4.  ระเบียบปฏิบตัิด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 

 3.12  การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 

   บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากการดําเนินธุรกิจโดยไม่

สร้างผลกระทบทางลบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมแล้ว การมีสว่นร่วมและการชว่ยเหลอืสงัคมให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนไปพร้อมกนั ก็เป็นสิง่

ท่ีบริษัทได้ให้ความสําคญัและดําเนินการมาอยา่งตอ่เน่ือง จะเห็นได้จากนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดําเนินกิจกรรมท่ีได้กําหนดไว้

อยา่งชดัเจนในด้านตา่งๆ ดงันี ้

ด้านเดก็และเยาวชน 

3 โครงการ 
• โครงการสนบัสนนุของขวญัวนัเด็กแหง่ชาติ 

• โครงการพฒันาครูภาคตะวนัออกสูก่ารเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ 

• โครงการปลกูต้นกล้ายาตราพทุธภมูิ ประเทศอินเดยี-เนปาล 

ด้านศาสนกุศล            

 4 โครงการ 
• โครงการสวดมนตร์ ทําวตัรเย็น 

• โครงการเร่ิมต้นดี ชีวิตด ี

• โครงการมหากฐิน 

• โครงการผ้าป่ามหากศุล 

ด้านสิ่งแวดล้อม            

1 โครงการ 
• โครงการปลกูป่าประชารัฐ 

ด้านชุมชนและผู้ด้อยโอกาส             

4 โครงการ 
• โครงการโรงเรียนผู้สงูอาย ุ

• โครงการ Look Good Feel Better 

• โครงการสารธารณะสขุเคลือ่นท่ี 

• โครงการสง่เสริมอาชีพชมุชน 



 

ด้านช้างและสัตว์ต่างๆ                      

2 โครงการ 
• โครงการไถ่ชีวิตช้าง 

• โครงการคลนิิกช้าง และโมบายสตัว์เคลือ่นท่ี 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2562 หวัข้อ สงัคมด”ี 

 3.13  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัสิทธิพืน้ฐานของมนุษยชน ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชน    

ไม่มีการเลือกปฏิบตัิทัง้การแบ่งแยกเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเร่ืองอ่ืนใด เช่น การจ้างงานคนพิการเพ่ือสง่เสริมให้

คนพิการได้มีงานทํา รวมทัง้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมด่ําเนินการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสทิธิมนษุยชน 

 บริษัทฯ มีการจดัทํานโยบายด้านสิทธิมนษุยชนและมีการเผยแพร่โดยจดัอบรมให้กบัพนกังานตัง้แตเ่ร่ิมเข้างาน ทัง้นี ้

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบตัิงานตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับพนกังาน และ

หลกัการเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานสากล และต้องสอดคล้องกบัระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2553 ท่ี

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบในระดบัสมบรูณ์ ขัน้สงูสดุ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วนัท่ี 20 

พฤษภาคม 2561 รับรองมีผลถึง วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวตัิหรือคดีขึน้ศาล

เก่ียวกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2562  หวัข้อ  คนด”ี 

 3.14  นโยบายและแนวปฏิบตัเิกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

   บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการ

ลอกเลียนแบบหรือนําทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไมไ่ด้รับอนญุาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพฒันาสินค้า และบริการ

ใหม่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานวิจยัและพฒันา มากกว่า 150 คน ร่วมกนัคิดค้นนวตักรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่ธุรกิจขององค์กร โดย

ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก จนกระทัง่บริษัทฯ สามารถนําไปจดสิทธิบตัรเพ่ือเป็นการคุ้มครอง

ผลงานอนัเกิดจากแนวคดิสร้างสรรค์ของบริษัท  

   นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานมีการสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านสินค้า ระบบการผลิต    

โดยผ่านโครงการ Small Group Activity หรือระบบข้อเสนอแนะ ท่ีจะช่วยเป็นกลไกในการสร้างนวตักรรมจากพนักงานในระดบั

ปฏิบตัิการ และได้นําสง่ผลงานนวตักรรมตา่งๆเข้าประกวดในโครงการประกวดนวตักรรมเครือสหพฒัน์อยา่งตอ่เน่ืองและได้รับรางวลั

เป็นประจําทกุปี 

  ในปี 2562 บริษัทฯ ไมเ่ก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดลขิสทิธ์ิ และ/หรือทรัพย์สนิทางปัญญาแตอ่ยา่งใด 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี 2562 หวัข้อ นวตักรรมทางธุรกิจและสงัคม” 

 3.15  นโยบายและแนวปฏิบตัเิกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทัง้กําหนด ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน         

การคอร์รัปชัน่ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิสําหรับ  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน โดยมุ่งเน้นการป้องกนัและการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นแก่เจ้าหน้าท่ี 

หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิสําหรับ

กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการคอร์รัปชั่น เพ่ือเป็นแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดการ

คอร์รัปชัน่  



 

โดยข้อปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและหลกัเกณฑ์ทัง้ 6 ฉบบั ได้รวบรวมมาเป็น “หลกัการและแนว

ปฏิบตัิด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน่” และได้แจกให้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานในองค์กร เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์

ปฏิบตัิในกรณีท่ีมีข้อสงสยัในเร่ืองการคอร์รัปชัน่  นอกจากนีไ้ด้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ในหวัข้อ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ : การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี : การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินตนเอง และผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น                   

ให้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (CAC) เพ่ือต่ออายกุารขึน้ทะเบียนรายช่ือบริษัทในโครงการ

ดงักลา่ว ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้รับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตสมยัท่ี 2 

เมื่อไตรมาส 3/2562  

การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น 

ในการประเมินความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบัคอร์รัปชัน่ บริษัทฯกําหนดให้หนว่ยงานซึง่มีธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสีย่ง

ในการคอร์รัปชั่นเป็นผู้ประเมินทัง้หมดทุกหน่วยงานท่ีมีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานวิศวกรรม ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน  แผนกพิธีการ เป็นต้น โดยบ่งชีส้าเหตแุละโอกาสท่ีจะเกิดการคอร์รัปชัน่ในแต่ละกระบวนการการดําเนินธุรกิจ เพ่ือหาปัจจยั

ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นท่ีมีร่วมกันทัง้องค์กร รวมทัง้จัดทําแนวปฏิบัติ ข้อกําหนด และระเบียบบริษัทท่ีใช้ในการควบคุม            

ความเสีย่งดงักลา่ว 

จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น พบว่าบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงท่ีมี

ประสทิธิภาพ เช่น การปอ้งกนั การแจ้งเบาะแส การควบคมุและติดตาม จึงทําให้โอกาสในการเกิดความเสีย่งด้านการคอร์รัปชัน่อยูใ่น

ระดับท่ีตํ่า อย่างไรก็ตามจากผลการประเมิน พบว่าบริษัทฯ มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการป้องกันการ

คอร์รัปชัน่ เช่น การให้ของขวญั การเลีย้งรับรอง การขายและการตลาด การจดัซือ้ จดัจ้าง จดัหา และบริษัทได้จดัทําหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ 

เพ่ิมเติมได้แก่ การสนบัสนุนช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล การให้และรับเงินสนบัสนุน อย่างไรก็ดีผู้บริหารและ

พนกังานมีการปฏิบตัิอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สืบทอดกันมาเป็นวฒันธรรมองค์กรมาโดยตลอด เพ่ือความชัดเจนและ      

การนําไปปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด  

การนํานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมาตรการไปปฏิบัติ 

• การสื่อสารนโยบาย และหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิเร่ืองการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร โดยผ่านช่องทางเสียงตามสายวนั

ละ 2 เวลา จัดทําบอร์ดประชาสมัพนัธ์เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ตามจุดต่างๆ ของบริษัท จัดทํา OR Code เก่ียวกบั

หลกัการและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ิมเนือ้หานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และการแจ้งเบาะแส 

ลงในคู่มือพนักงานสําหรับแจกให้กับพนักงานท่ีเข้าใหม่ และจัดทําแผ่นพับประชาสมัพนัธ์สําหรับบุคคลทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร ซึง่บคุคลภายนอกสามารถรับรู้ได้ถึงการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทท่ีชดัเจน 

• คณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้เข้าร่วมอบรม สมัมนาเร่ือง การต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ ท่ีจดัขึน้ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท เช่น 

1. การจดัอบรม “หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน” สําหรับ

กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายนอกมาจัดอบรมทัง้สํานกังานกรุงเทพฯ 

และศรีราชา 

2. การจัดอบรมหลกัสตูร “การต่อต้านการคอร์รัปชั่น สําหรับพนกังาน ประจําปี 2562” สําหรับพนกังาน ทัง้สํานกังาน

กรุงเทพฯและศรีราชา 

3. การปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ ซึ่งมีเนือ้หาเร่ืองนโยบาย และหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิสําหรับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

เพ่ือเป็นการปลกูฝังจิตสาํนกึตัง้แตเ่ร่ิมต้น 



 

4. การบรรยายพิเศษ “ขยายแนวร่วม(คู่ค้า) ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ สู.่..การพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน” สําหรับบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทคู่ค้า พร้อมทัง้ลงนามร่วมกันใน “คําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่” เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินธุรกิจของบริษัทตลอด Supply chain มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

• สื่อสารนโยบายไปยงัลกูค้า ร้านค้า และคู่ค้า โดยการส่งจดหมายแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ

บริษัท พร้อมขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หากพบบุคคลในองค์กรกระทําผิด นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จัดทําบนัทึก

ข้อตกลงไม่กระทําการอนัเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่สําหรับผู้กระทําการแทนบริษัท เพ่ือให้ลกูค้า ร้านค้า และคู่ค้าได้มีความ

ตระหนกัในการดําเนินธุรกิจกบับริษัทฯ อยา่งจริงจงั 

• บริษัทฯ ได้จดัทําจดหมายแจ้งนโยบายงดรับกระเช้าของขวญัหรือของขวญัปีใหมจ่ากร้านค้า เป็นประจําทกุปี 

การแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสียมีสว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ           

ท่ีเก่ียวข้อง หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้รายงานและร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ จึงกําหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทัง้     

จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้ความสําคญักับการเก็บรักษาข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลบั      

ซึง่จะรับรู้ในกลุม่บคุคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเทา่นัน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส  

บริษัทฯจัดให้มีช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจทําให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระทําผิด

กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเร่ืองท่ีผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถติดตอ่แจ้งเร่ืองได้

โดยตรงผา่นทางโทรศพัท์หรือ ทาง E-mail ดงันี ้ 

หน่วยงาน       เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address  

ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล (02) 676-2727 ตอ่ 2208 patchara@snjinter.com 

เลขานกุารบริษัท (02) 676-2727 ตอ่ 2812      sumit_k@snjinter.com 

หรือสง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ หรือ ผู้จดัการ

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือ หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานกุารบริษัท  

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุง่วดัดอน   เขตสาทร       

กรุงเทพมหานคร  10120 

กระบวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความเท่ียงธรรม โปร่งใส รอบคอบ ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่               

ผู้ถกูร้องเรียน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้



 

 

 

 

การคุ้มครองผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริตด้วยการปกปิดช่ือ หรือข้อมูลใดๆ ท่ี

สามารถระบตุวัผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นความลบัโดยจํากดัเฉพาะ

ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทา่นัน้ 

การคุ้มครองพนกังาน 

บริษัทฯ จะให้การดูแลและคุ้มครองพนกังานผู้ ท่ีได้ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และข้อปฏิบตัิ โดยใช้

มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงบริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมและ

คุ้มครองแก่บคุลากร โดยบคุลากรของบริษัท จะไม่ถกูลงโทษหรือ ลดตําแหน่งหากปฏิเสธการกระทําการคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการกระทํา

นัน้จะทําให้บริษัทฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ  

บริษัทฯ ได้กําหนดกระบวนการแจ้งเบาะแส การป้องกันผู้ แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ ถูกร้องเรียน การพิจารณา

บทลงโทษ กระทัง่การรายงานการแจ้งเบาะแส ไว้ใน “เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน่” อย่างชดัเจน โดยในปี 2562 มีข้อร้องเรียน

เร่ืองผิดข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน ท่ีมีมลูเหตจํุานวน 3 เร่ือง ซึง่ได้รับการสอบสวนเพ่ือหาสาเหตท่ีุแท้จริง โดยได้ดําเนินการพิจารณา

ทางวินยักบัผู้ เก่ียวข้องแล้ว และปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่   



 

การติดตาม ทบทวนและประเมินผล 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนมีการ

จดัทําแผนป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่และประสานงาน

กับหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบและนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานระบบ

ควบคมุภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีท่ีมีการทจุริตหนว่ยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั 

ในปี 2562 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้ทําการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริต

เพ่ือทบทวนการนํานโยบายและแนวปฏิบตัิไปใช้นัน้ ต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ โดยประสานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้

ดําเนินการตามแผนตรวจสอบประจําปี โดยได้ติดตามเก่ียวกับการนําแนวปฏิบตัิไปปฏิบตัิ พร้อมทัง้รายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท ตามลาํดบัเป็นรายไตรมาส 

3.16  ช่องทางในการติดต่อบริษัท 

 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่าน             

ช่องทางการสือ่สารได้ ดงันี ้

      ช่องทาง       เบอร์โทรศัพท์                    E-mail Address 

เลขานกุารบริษัท (02) 676-2727 ตอ่ 2812                 sumit_k@snjinter.com 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ (02) 676-2727 ตอ่ 2508                 sji_sec@snjinter.com 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล (02) 676-2727 ตอ่ 2208                 patchara_p@snjinter.com 

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)                               

เลขท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบรวบรวมเอกสารท่ีสง่ถึงคณะกรรมการและดําเนินการสง่ให้คณะกรรมการชดุยอ่ย

หรือกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะประเด็นตา่งๆ ทัง้หมดเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส โดย

ในปี 2562 ไมไ่ด้รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสยี 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงการเปิดเผยสารสนเทศสําคัญของบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทาง  

การเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถกูต้อง 

รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)                     

สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

รวมทัง้การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.snjinter.com) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนีย้งัมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัในเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส

ในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้

http://www.snjinter.com/


 

4.1  การกํากับดูแลกิจการ  บริษัทฯ ได้จัดทําและเปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลกัการกํากับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน รวมทัง้นโยบายและแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ทัง้ยงัจดัทําบอร์ดประชาสมัพนัธ์  

ในปี 2562 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบตัติามนโยบายกํากบัดแูลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 

รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

4.2  นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในพนัธกิจ (Mission)  นโยบายกํากบัดแูลกิจการและ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีบริษัทต้องปฏิบตัิตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม สาํหรับรายละเอียดการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วสามารถ

ดเูพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2562” 

4.3  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง  บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลมุในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทัง้กําหนดนโยบาย       

การบริหารความเสีย่ง ตามรายละเอียดในหวัข้อ “ปัจจยัความเสีย่ง” 

4.4  โครงสร้างการถือหุ้น  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไว้ในรายงาน

ประจําปีในหวัข้อ “ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น” และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.snjinter.com  เมนู   “นกัลงทุนสมัพนัธ์” หวัข้อ 

“ข้อมลูผู้ ถือหุ้น” หมวด“โครงสร้างผู้ ถือหุ้น” 

4.5  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึง

ความสําคญัของการจดัทํารายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง มีความน่าเช่ือถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เพ่ือให้นกัลงทนุใช้

ประกอบการตดัสนิใจจึงได้จดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่การจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่

กบัรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจําปี นอกจากนีใ้นปี 2562 งบการเงินของบริษัทยงัได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจาก

ผู้ สอบบัญชี และนําส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                

ตลาดหลกัทรัพย์ตรงตอ่เวลา โดยไมถ่กูสัง่แก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

4.6  การทําหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวนครัง้ของการประชมุ จํานวนครัง้ท่ีกรรมการบริษัทแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุในปี

ท่ีผา่นมา ตามรายละเอียดในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” และหวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” เร่ืองคณะกรรมการชดุยอ่ย 

4.7  การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น

บริษัทระหวา่งปีของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 

56-1) ตามรายละเอียดในหวัข้อ “ข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เร่ืองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์

ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

4.8  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทัง้

รูปแบบ ลกัษณะ และจํานวนคา่ตอบแทนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยเป็นรายบคุคล ตามรายละเอียดใน

หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 



 

4.9  นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและ

ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทรับทราบทกุครัง้ถงึการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้มี

การแต่งตัง้ หรือวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานดงักลา่ว โดยในปี 2562 กรรมการบริษัท และ

ผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด นอกจากนีใ้นการประชมุคณะกรรมการ กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีไมม่ีสว่นร่วมใน

การตดัสนิใจในวาระสาํคญั อีกทัง้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสยีของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดงักลา่วในจดหมายแจ้ง

มติท่ีประชมุตอ่ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4.10  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร    

ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้ บริหาร” และหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” หมวดท่ี 5                  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7 

4.11  การทํารายการระหว่างกัน  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้บริษัทต้องมีการปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยในกรณีท่ีเป็นการทํารายการระหว่างกนัท่ีสําคญั ถึงแม้ว่าจํานวนเงินท่ีอนุมตัิจะอยู่ในอํานาจท่ี

กรรมการบริหารท่ีกํากบัฝ่ายงานสามารถอนุมตัิได้ก็ตาม บริษัทฯ จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ     

และ/หรืออนมุตัิแลวัแต่กรณี หลงัจากนัน้จะนําเร่ืองท่ีมีขนาดรายการท่ีมีนยัสาํคญัเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลําดบั เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นท่ีแตกต่าง และทําให้กรรมการ

บริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดใน

หวัข้อ “รายการระหวา่งกนั” 

4.12  การรายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาส  ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีรายได้รวมหรือมกํีาไรสทุธิตามงบการเงินลา่สดุมี

การเปลีย่นแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคําอธิบายผลการดําเนินงานราย

ไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส จํานวน 3 ครัง้ 

4.13  การจัดการและการดาํเนินการทางภาษีของบริษัท  บริษัทมีนโยบายทางภาษีโดยมีการบริหารจดัการด้านภาษีท่ี

รัดกุม เพ่ือปกป้องช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัทในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัภาษี รวมทัง้ส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพ่ิมสงูสดุให้แก่             

ผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายภาษีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดบัสงูตามหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นโยบายภาษีของบริษัท  นโยบายภาษีของบริษัทยดึมัน่ในหลกัความซื่อสตัย์ โปร่งใส โดยการเสยีภาษีให้ถกูต้องตรง

เวลาตามกฎหมายกําหนด เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่บริษัท โดยดําเนินการให้มีการปฏิบตัิงานด้านภาษีท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 

และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั

ในการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและภาษีต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องรวมไปถึงตอ่สาธารณะ ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์ทาง

ธุรกิจท่ีวางไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ ถือหุ้น และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐและลกูค้า 

ขัน้ตอนการดําเนินการตามนโยบายภาษี  บริษัทมีการปฏิบตัิงานด้านภาษี และติดตามข่าวสารด้านภาษีและ

กฎหมายใหม่ๆ  อยา่งใกล้ชิด รวมถึงมีกระบวนการการสอบทานการปฏิบตัิงานโดยเจ้าหน้าท่ีอาวโุส ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน อยา่ง

สมํ่าเสมอตามแผนตรวจสอบภายในประจําปีท่ีวางไว้ เพ่ือติดตามการปฏิบตัิงาน รวมถึงการสอบทานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของ

บริษัทตามรอบการตรวจสอบ เพ่ือให้การดําเนินการด้านภาษีของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย 



 

บริษัทมีการกําหนด หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการบริจาคเพ่ือการกศุลและสาธารณประโยชน์ หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการรับ

หรือหรือการให้ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรอง หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการให้และการรับเงินสนบัสนนุ หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการ

ดําเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจด้านจดัซือ้ จัดจ้าง จัดหาของบริษัทให้สอดคล้องกบั

หลกัเกณฑ์ของข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึกฎหมายด้านภาษีอากร ซึง่กระบวนการทัง้หมดได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารของบริษัท 

และได้พิจารณาอยา่งรอบคอบในประเด็นท่ีต้องตีความข้อกฎหมายทางภาษี  

 4.14  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistleblowing Policy)  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนกังาน

และผู้มีสว่นได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย การทจุริตหรือประพฤติมิชอบ

ของพนกังานบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทัง้การรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ี

พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีถกูละเมิดสทิธิ หรือไมไ่ด้รับความเป็นธรรม โดยผา่นช่องทางและกระบวนการท่ีบริษัทกําหนด 

 4.15  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  บริษัทฯ ได้จัดตัง้ แผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง         

การติดตอ่สือ่สารและเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถดรูายละเอียดข้อมลู

ท่ีทนัเหตกุารณ์ของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท “นกัลงทนุสมัพนัธ์” และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีผู้้ลงทนุ

และผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถติดตอ่แผนกเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ี 

  นายวาฤทธ์ิ   ตรีตราพนัธ์   หรือ นายสมุิตร   ขอไพบลูย์ 

  นกัลงทนุสมัพนัธ์     เลขานกุารบริษัท 

  โทร (02) 676-2727 ตอ่ 2508    โทร (02) 676-2727 ตอ่ 2812 

  E-mail : sji_sec@snjinter.com    E-mail : sumit_k@snjinter.com 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพฒัน์  ได้ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดงาน “นกัวิเคราะห์     

นักลงทุน  พบกลุ่มสหพัฒน์”  ครัง้ท่ี  11  ในงาน 23rd  Saha  Group  Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค เพ่ือให้

นกัวิเคราะห์  นกัลงทนุ และสื่อมวลชน  ได้พบกบักรรมการบริษัท  และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ให้ข้อมลู

เก่ียวกับธุรกิจ การดําเนินงาน  มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพฒันาการท่ีสําคญั พร้อมตอบคําถาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทํา

หนงัสือสรุปข้อมลูประวตัิและผลประกอบการท่ีสําคญั แจกให้กบันกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และสื่อมวลชน ท่ีมาร่วมงานตลอดจนให้ทกุ

ท่านได้เข้าชมผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ ๆ ของบริษัทในกลุ่มท่ีได้จัดแสดงในงาน  23rd  Saha  Group  Fair พร้อมได้ซือ้สินค้า    

ในราคาพิเศษ ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี มีผู้ ร่วมงานเพ่ิมขึน้ทกุปี ทําให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และสือ่มวลชน ทราบถึง ภาพรวม

ของการประกอบธุรกิจของกลุม่สหพฒัน์มากขึน้ ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.snjinter.com)  

mailto:sji_sec@snjinter.com
mailto:sumit_k@snjinter.com
http://www.snjinter.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการชีแ้นะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท การติดตามดแูลการทํางานของ

ฝ่ายจดัการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าท่ี เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

  5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 
 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมจํีานวน  15 คน ประกอบด้วย 

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร   4 คน  

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   5 คน 

- กรรมการอิสระ    6 คน 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีมี          

ความหลากหลายทัง้ทางด้านบญัชี การเงิน การบริหารจดัการ การตลาด กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนไมม่ีการกีดกนัทางเพศ 

โดยจํานวนกรรมการของบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 10 คน ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40  ของ

คณะกรรมการบริษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบจํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการบริษัท

ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ 



 

กรรมการบริษัททุกคนมีความตัง้ใจในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจาก

คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ โดย

คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสาํคญั 

2.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ   

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทกุคนมีคณุสมบตัิครบถ้วนในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ี

บริษัทกําหนด โดยมีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการอิสระทัง้หมด อีกทัง้ไมม่ีกรรมการอิสระคนใด

ท่ีดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แหง่  

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ   

ตลาดทุน แต่ในทางปฏิบตัิแล้วกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท โดยกรรมการอิสระและผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 

และไมม่ีการถือหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3.  กระบวนการสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการให้

เป็นไปอยา่งโปร่งใส (รายละเอียดตามหวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” เร่ืองการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู) 

4.  จาํนวนบริษัทที่กรรมการไปดาํรงตาํแหน่ง 

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอ่ืนไว้ในหวัข้อ “ข้อมูลส่วนบคุคลของ

กรรมการบริษัทและผู้บริหาร”  ซึง่ในปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทไมม่ีกรรมการท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 

แหง่  

 อนึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนท่ีเป็น

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของบริษัท เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัของบริษัท 

5.  การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

 ด้วยบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสงูสดุขององค์กร 

บริษัทฯ จึงกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จดัการ เพ่ือแบ่งแยกหน้าท่ี    

การกํากบัดแูลกิจการและบริหารงานออกจากกนัอย่างชดัเจน ก่อให้เกิดความสมดลุในอํานาจการดําเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จดัทํา  

กฎบตัรคณะกรรมการซึง่ได้กําหนดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะชดุ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 

6.  เลขานุการบริษัท 

 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ นายสมุิตร  ขอไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบญัชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าท่ี   

ความรับผิดชอบตามท่ีบริษัทกําหนดไว้ (รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองเลขานกุารบริษัท) 

 

 

 



 

 

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ ท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสม ดแูลรับผิดชอบงานใน

แต่ละด้าน และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน 

(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” เร่ืองคณะกรรมการชดุย่อย และหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคณะกรรมการ

บริษัท) 

 นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกท่ี

บริษัทใช้บริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

5.3  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(1)  ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท         

มีภาวะผู้ นําและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ รวมทัง้กํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ 

กําหนดไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ของบริษัทและให้มีการทบทวนเป็นประจําทกุปี โดยใน ปี 2562 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ของบริษัทแล้วเห็นวา่ยงัมีความเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนั นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัท         

ท่ีนําเสนอโดยฝ่ายจดัการ รวมทัง้จดัให้มีกลไกในการกํากบั  ติดตาม ดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ ตลอดจนประเมิน    

ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ขณะเดียวกนัก็คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

(2)  ด้านการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกจิการท่ีดีได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกอบด้วยข้อมลู 4 สว่น คือ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทําทัง้หมด 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามและทบทวนหลกัการกําากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจําทุกปี และ มีการเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้ได้แจกคู่มือให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และกําหนดให้ทกุคน ต้องปฏิบตัิตามคู่มือดงักลา่ว

อย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีการนําจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจดัทําเป็นการ์ตนูแอนิเมชัน่เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนกังานเข้าใจในเร่ือง

ดงักลา่วได้ง่ายยิ่งขึน้  

ปี 2562  บริษัทฯ ได้ประกาศใช้  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี โดยนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนปี 2560 ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้เพ่ือให้

สอดคล้อง และครอบคลมุการดําเนินงานของบริษัทอยา่งเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ตอ่การสร้างคณุคา่ให้บริษัทอยา่งยัง่ยืนกําหนดเป็น

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 

 

 



 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมี

ระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ สําหรับผู้ ท่ีละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตาม              

ความเหมาะสม และอาจถกูดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีเป็นการกระทําผิดกฎหมาย และหากพนกังานมีข้อสงสยัท่ีไม่สามารถ 

ปฏิบตัิตามหรือตดัสินใจได้ ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขัน้ ซึ่งในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งให้ถือคําวินิจฉยัของกรรมการผู้จดัการ  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นท่ีสิน้สดุ (รายละเอียดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานฉบบัเต็มสามารถดใูนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

(3)  การจัดทาํนโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

  คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแล เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง

รอบคอบด้วยความมีเหตมุีผล และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีมีการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติท่ีประชุมเก่ียวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพ่ือความโปร่งใส                    

ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ   

เพ่ือความเป็นอิสระในการตดัสินใจ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการให้กู้ยืมหรือ    

คํา้ประกันเงินกู้ ตามสดัส่วนการถือหุ้น และได้จัดทํารายการสรุปไว้ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี (แบบ 56-1) 
 

(4)  การกาํกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน และการกํากับดูแล              

การปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานของระบบ 

ดงักล่าว ตลอดจนให้คําแนะนําเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ 

สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเต็มท่ี  

 คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา

ทกุไตรมาส เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีสอบทานว่าบริษัทได้มีการปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในอย่างเพียงพอ ซึ่ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้ประเมินความพอเพียง ของระบบ

การควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียด

เปิดเผยในหวัข้อ “การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง”)  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตัง้  โยกย้าย 

และเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบนัผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางพรรณี  

ฉนัทวรลกัษณ์ ซึง่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอยา่งดี 

(5)  การบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมี

กระบวนการบริหารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบและสอดคล้องกบันโยบายของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้การบริหารความเสีย่งมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทัง้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารความเสีย่งแตล่ะด้านของบริษัทฯ อยูใ่นหวัข้อ “ปัจจยัความเสีย่ง”) 

 



 

 

5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจเรียกเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควรไว้ใน    

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดวนัเวลาประชมุลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และได้มีการแจ้งกําหนดการประชมุให้กรรมการ แตล่ะคน

รับทราบ สาํหรับวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการแตล่ะคนสามารถท่ีจะเสนอวาระการประชมุได้  โดยประธานกรรมการ

บริษัทและกรรมการผู้จดัการจะร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะนําเข้าสูท่ี่ประชมุ หลงัจากนัน้เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ

และระเบียบวาระการประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมการ แต่ละคนมีเวลาพิจารณา

และศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 กรรมการทกุคนถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ ยกเว้นหากติดภารกิจสําคญัหรือเจ็บป่วย   

ซึ่งในท่ีประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย

เก่ียวกบัจํานวนองค์ประชมุขัน้ตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการวา่ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 

3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีกําลงัพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และ

เลขานกุารบริษัทเป็นผู้บนัทกึการประชมุและจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอยา่งเป็นระบบ 

เพ่ือสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง 

 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ เพ่ือนําเสนอเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ และแผนงานของบริษัทประจําปี อีกทัง้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษัท

และผู้บริหาร นอกจากนีผู้้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงินได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้    

 คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุมากกวา่ร้อยละ 90 ของ

การประชมุทัง้ปี (รายละเอียดการเข้าประชมุอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคณะกรรมการบริษัท ข้อ 1.3 จํานวนครัง้ของการ

ประชมุคณะกรรมการ)  

 นอกจากนี ้ในปี 2562 ได้มีการกําหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2563 เป็นการลว่งหน้า (ตาราง

การประชมุนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้) โดยไมร่วมการประชมุในวาระพิเศษ ดงันี ้

ครัง้ที่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1 วนัท่ี  20  มกราคม  2563  

2 วนัท่ี  20  กมุภาพนัธ์  2563 

3 วนัท่ี  28  เมษายน  2563 

4 วนัท่ี  15  พฤษภาคม  2563 

5 วนัท่ี  13  สงิหาคม  2563  

6 วนัท่ี  12  พฤศจิกายน  2563 

7 วนัท่ี  22  ธนัวาคม  2563 

 



 

 

5.5  การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2562 ซึง่ได้จดัเป็นประจํา

ทกุปี เพ่ือให้กรรมการแตล่ะคนได้ร่วมกนัพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทัง้นีเ้พ่ือทบทวนผลงาน 

ปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา เพ่ือช่วยให้การทํางานของคณะกรรมการบริษัทมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 ซึง่มีกระบวนการในการประเมิน ดงันี ้เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท

แบบทัง้คณะ  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ) ให้กับกรรมการทกุท่าน โดยกรรมการ        

ทุกท่านมีความเป็นอิสระ ในการทําแบบประเมินดงักล่าว และเมื่อทําแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท      

เพ่ือรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 สาํหรับหลกัเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มให้แตล่ะข้อ ดงันี ้

เกณฑ์ คะแนน 

ดีมาก ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป 

ด ี ตัง้แตร้่อยละ 70 ขึน้ไป 

พอใช้ ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป 

ควรปรับปรุง ตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป 

ไมด่ี น้อยกวา่ร้อยละ 50 
   

  การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ     

  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น    

3 ด้าน ได้แก่ 

  1.  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 

  2.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท     

  3.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท     

  ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 89    

  การประเมินผลงานประจาํปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล      

  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดยแบง่การประเมินเป็น 

3 ด้าน ได้แก่     

   1.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท       

  2.  การทําหน้าท่ีของกรรมการบริษัท      

  3.  การพฒันาตนเองของกรรมการบริษัท      

  ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 86 

 



 

   

  การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการชุดย่อย    

  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจําปี 2562 โดยให้

กรรมการชดยุอ่ยแตล่ะคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีตนดํารงตําแหนง่ในภาพรวมของผลการประเมินสรุปได้ดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

                      คณะกรรมการตรวจสอบ 86 

                      คณะกรรมการสรรหา 79 

                      คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 80 

                      คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 69 

                      คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 91 

                      คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 92 

                      คณะกรรมการบริหาร 82 

 สําหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการนัน้ เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการและคณะกรรมการ

บริษัท โดยพิจารณาและประเมินผลการดําเนินงานตามเปา้หมายของบริษัทเป็นประจําทกุปี  

5.6  ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเป็นไปอยา่งโปร่งใส (รายละเอียดหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยูใ่นหวัข้อ 

“โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเสริมสร้างทกัษะความรู้ความเข้าใจอนัเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการและงานท่ีเก่ียวข้อง ได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (รายละเอียดในหวัข้อ “ข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นกบักรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอ่ืนๆ  เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับกลบัมาพฒันาบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รายชื่อ DAP รุ่นที่ DCP รุ่นที่ RCC รุ่นที่ RMP รุ่นที่ RCP รุ่นที่ ACP รุ่นที่ 

 1. นายบญุเกียรติ       โชควฒันา 3/2003 41/2004 - - - - 

 2. นางทิพาภรณ์       โชควฒันา 3/2003 68/2005 - - - - 

 3. นายธีระศกัด์ิ         วิกิตเศรษฐ์ 3/2003 68/2005 - - - - 

 4. ดร.อตัถกร            กลัน่ความดี 3/2003 68/2005 - - - - 

 5. นางแก้วตา           องค์สรณะคม - 27/2003 10/2010 - - - 

 6. ศ.ดร.ภญ. มาลิน   องัสรัุงษี 17/2004 - - - - - 

 7. นางจิตราภรณ์        วิกิตเศรษฐ์ 66/2007 - - - - - 

 8. นางธีรดา             อําพนัวงษ์ 3/2003 51/2004 - - - - 

 9. นายสเุทพ        ด่านศิริวิโรจน์ 32/2005 60/2005 - 5/2014 - - 

10. พล.ร.อ.อภิชาติ     เพ็งศรีทอง 82/2010 - - - - - 

11. นางพิศมยั           จนัทรุเบกษา 82/2010 - - - - - 

12. นายอมร        อศัวานนัท์ 4/2003 - - - - - 

13. นางประดิษฐา       จงวฒันา - 5/2001 - - - - 

14. พล.ต.อ.สมชาย             ประภสัภกัดี 25/2004 51/2004 - - 12/2005 2/2004 

15. ผศ.ดร.พงษ์ชยั             อธิคมรัตนกลุ 162/2019 283/2019 - - - - 

 

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสําคญัในการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนู

ความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

การเข้าอบรมและสมัมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2562 

รายชื่อ ชื่อหลักสตูรอบรม / สัมมนา 

นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  การบริหารจดัการความเสีย่งสมยัใหมแ่บบครบวงจร  

   (อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ) 

นางแก้วตา องค์สรณะคม -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

ศ.ดร.ภญ.มาลนิ        องัสรัุงษี -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

นางจิตราภรณ์       วิกิตเศรษฐ์ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี -  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   



 

รายชื่อ ชื่อหลักสตูรอบรม / สัมมนา 

นางทองสขุ อปุถมัภากลุ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  การบริหารจดัการความเสีย่งสมยัใหมแ่บบครบวงจร  

   (อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

นางพชัรา พงษ์วิจารณ์ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยนื (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

-  กฎหมาย Transfer Pricing   

นางดารณี อรรจนียกลุ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  การบริหารจดัการความเสีย่งสมยัใหมแ่บบครบวงจร 

   (อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

-  Process Innovation Coaching Program 2019 (สถาบนัเพ่ิมผลผลติ) 

ดร.อรุชา บษุกรภินนัท์ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  การบริหารจดัการความเสีย่งสมยัใหมแ่บบครบวงจร  

   (อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

-  New Paradigm The Future of Leadership (อาจารย์อชิระวชิญ์  ภกัดิ์โชติพงศ์) 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีเข้ารับตําแหน่งใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของ

กรรมการ โดยมีการนําพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมนําเสนอประวตัิบริษัทสรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการ ดงักลา่วได้  

รับทราบ พร้อมสง่มอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบงัคบัของบริษัท  พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงกฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายใน    

การกํากับดูแลกิจการ หลกัการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ

พนกังาน นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และระเบียบปฏิบตัิอ่ืนๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องจาก หนว่ยงานกํากบัดแูล

บริษัทจดทะเบียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานขณะดํารงตําแหนง่กรรมการ 

 

 

 

 



 

5.8  แผนการสืบทอดงาน  

บริษัทฯ ได้มีการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีผู้บริหารไม่สามารถปฏิบตัิงานได้  โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

1. จดัให้ผู้บริหารระดบัรอง ๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทํางานร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงู  

2. เตรียมการให้ผู้บริหารระดบัสงูพร้อมรับงานของสายงานอ่ืนในกรณีจําเป็น   

3. เตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึน้ เพ่ือรับงาน          

บริหารระดบัสงู 

4. จดัให้มี Committee ตา่ง ๆ  เพ่ือให้เกิดการพฒันางานและศกัยภาพของกรอบงานตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

5.  พฒันาให้ผู้บริหารระดบักลางได้เสนอแผนงานตา่ง ๆ  

6. จดัอบรมพนกังานในระดบัรองๆ พร้อมท่ีจะรับงานในระดบัท่ีสงูขึน้ 

7. จัดอบรมผู้บริหารระดบัสูงและระดบักลางให้มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ต่อองค์กร และ      

มององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึน้ 

8. จดัอบรมผู้บริหารในแตล่ะฝ่าย ให้มีศกัยภาพมากขึน้  ฝึกการวางแผนลว่งหน้า และเสริมการใช้ความคิดอยา่งเป็น

ระบบให้แก่ผู้บริหารระดบัรองๆ 

9. พฒันาคณุภาพจิตใจของผู้บริหารทกุระดบั ยดึธรรมะ เพ่ือการปฏิบตัิตอ่กนั  อยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุ 

การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัตอ่การสร้างระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และมุง่มัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานการกํากบั

ดแูลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มัน่คงและเจริญเติบโตอย่าง

ยัง่ยืน ตลอดจนเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่คัง่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งสมดลุบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และ

สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน 

 จากการพฒันาหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่ง

เป็นหลกัเกณฑ์การสาํรวจท่ีเข้มข้นขึน้ สง่ผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลิศ” และได้รับ

คดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 

Social and Governance: ESG) ซึง่จดัอนัดบัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ 

ผลประเมินการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี ้

หมวด 2560 (%) 2561 (%) 2562 (%) 

1.  สทิธิผู้ ถือหุ้น 92 92 92 

2.  การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 99 93 99 

3.  การคํานงึถงึบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 94 94 94 

4.  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 92 94 97 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 83 85 84 

คะแนนเฉลี่ย 89 90 91 



 

  สําหรับส่วนท่ีบริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะนําไปเป็น

แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมตอ่ไป ได้แก่ 

ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัต ิ เหตุผล 

1. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากดัจํานวน

บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดํารง

ตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบาย

กํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไมไ่ด้มีนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทจดทะเบียน

ท่ีกรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง 

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าความสามารถทางธุรกิจและ

ความเช่ียวชาญของกรรมการแต่ละคนนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับจํานวน

บริษัทท่ีดํารงตําแหน่ง ตราบเท่าท่ีกรรมการคนนัน้มีความสามารถ

และมีความตัง้ใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามท่ีได้รับความ

ไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบนับริษัท 

ไมม่ีกรรมการดํารงตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 แหง่ 

2. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากดัจํานวน

ปีในการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 

9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากัดปีในการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัท 

ยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์

ส่วนตวัท่ีอาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตดัสินใจโดย

คํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในค ณะ 

กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการมาเกิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท มาเกิน 9 ปี จํานวน 4 คน เน่ืองกรรมการอิสระดังกล่าวมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัท ต้องการ 

และปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอยา่งดี 

4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเข้าดํารง

ตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัท และแม้ว่าถึงไมไ่ด้เป็นกรรมการอิสระ 

แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้

กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 

5. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เป็นกรรมการ

อิสระ และคณะกรรมการสรรหา และ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วย

กรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 

ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็น

กรรมการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในการทําหน้าท่ีดงักลา่วมาเป็น

ระยะเวลานาน อีกทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์

สจุริต และไมไ่ด้ออกเสยีงในวาระท่ีตนมีสว่นได้เสยี 

 


