
การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการไดมี้การกาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจดัทาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมใน

การดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร ชึ่งบริษัทไดมี้การจัดทาํเพ่ือให้

สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนีบ้ริษัทมีการดาํเนินการอื่นๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั รวมถึงแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย ์และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) 

ไดว้างไว ้ซึ่งหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรบัปรุงครัง้ที่ 1) ไดร้บัการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557 

เม่ือวันที่  25 กุมภาพันธ์  2557 และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ จัดทาํหลักการ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดี โดยนาํหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ (ก.ล.ต.) มาปรบัใชเ้พ่ือกําหนดเป็นหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2562 ไดมี้มติอนุมัติหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีฉบับใหม่เพ่ือใช้แทน    

ฉบบัเดิม ประกอบดว้ย 

• นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

• หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูน้าํองคก์รท่ี

สรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน 

หลกัปฏิบติั 2 กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสรา้งคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ 

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบติั 5 การส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบติั 6 ดแูลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 

หลกัปฏิบติั 8 สนบัสนนุการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุน้ 

• จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

• จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

 ซึ่งหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีฉบับใหม่ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุน

สมัพนัธ ์: การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี” 
 โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหมี้การนาํหลักการกาํกับดแูลกิจการที่ดี 8 หลกัปฏิบติั มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม

กบัธุรกิจซึ่งครอบคลมุเนือ้หาหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ 5 หมวด ดงันี ้

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ ไม่มีการกระทาํใดๆ อนัเป็นการละเมิด

หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุน้ในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย หรือ          

ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพืน้ฐานของผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่นๆ นอกเหนือสิทธิขั้นพืน้ฐาน เพ่ือกําหนด            

ทิศทางการดาํเนินงานและตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบที่มีนยัสาํคญัต่อบริษัท ดงันี ้

 

 

 

 



 1.1  สิทธิข้ันพืน้ฐาน 

 ไดแ้ก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาํไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการ

รบัทราบขอ้มูลข่าวสารของกิจการท่ีเพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน   

สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สิทธิในการมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

1.2  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาํคัญ   

 ผูถ้ือหุน้มีสิทธิรบัทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท (www.snjinter.com) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีช่องทางท่ีจะไดร้บั

ข่าวสารของบริษัทได้มากขึน้ เช่น ผลการดาํเนินงาน ข้อมูลการทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งเงินลงทุน         

การเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุม และการซือ้ขายสินทรพัย์ท่ีสาํคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ท่ีจําเป็นต่อการตัดสินใจของ             

ผูถ้ือหุน้ 

1.3  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุน้ 

โดยบริษัทกาํหนดใหมี้การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ปีละ 1 ครัง้ ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้สดุรอบปีบัญชีของบริษัท โดยกาํหนดวัน 

เวลา สถานท่ีและวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดาํเนินงานของ

บริษัท และในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ 

หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ตอ้งได้รบัการอนุมัติจากผู้ถือหุน้แล้ว บริษัทจะเชิญประชุมวิสามัญ           

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น                  

มีรายละเอียดดงันี ้  

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

  ในปี 2563 บริษัทไดก้าํหนดการจดัประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 41 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 แต่เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีกําลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี 2563 ประกอบกับประกาศ

กรุงเทพมหานคร ขอความรว่มมือใหพิ้จารณาถึงความจาํเป็นในการจดักิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจาํนวนมาก ซึ่งมี

ความเส่ียงท่ีจะทาํให้การแพร่ระบาดได้ง่าย จึงทาํให้บริษัทมีมติเล่ือนการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ครั้งท่ี 41 มาเป็นวันอังคารที่              

4 สิงหาคม 2563 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปีตามท่ีจะเสนอต่อท่ี

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผูถื้อหุน้จากการเล่ือนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัท 

โดยบริษัทไดแ้จง้มติท่ีประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และประสานงานกบันายทะเบียนบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้มั่นใจว่าจะไดร้บัผลตอบแทน

ตามสิทธิอย่างถูกตอ้งและครบถ้วน รวมถึงมีการลงพิมพโ์ฆษณาในหนังสือพิมพร์ายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน คือ ในวันท่ี 27 - 29 

เมษายน 2563 

(1) บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 ไดต้ัง้แต่วนัที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 

ไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท  พรอ้มทัง้ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัทเม่ือวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล

เพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

 

 



(2) แจง้มติคณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 41 ใหท้ราบล่วงหนา้ 60 วันก่อนวันประชุม คือ     

ในวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนเว็บไซตข์องบริษัท  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

จดัสรรเวลาในการเขา้รว่มประชุม 

(3) เผยแพรห่นงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมีขอ้มลูเดียวกนักบัที่บริษัทส่งใหผู้ถ้ือหุน้

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท ในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 เป็นการล่วงหนา้ 36 วนัก่อนวนัประชุม 

(4) บริษัทฯ มอบใหบ้ริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัท เป็นผูจ้ัดส่ง

เอกสารเชิญประชุมใหก้บัผูถ้ือหุน้ เป็นการล่วงหนา้ในวนัที่ 10 กรกฏาคม 2563 ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ 24 วนั เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้เวลา

ศึกษาขอ้มลูประกอบการประชุม 

(5) หนังสือบอกกล่าวนดัประชุมไดล้งพิมพโ์ฆษณาในหนังสือพิมพร์ายวนัเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วัน และเป็นเวลาก่อน

วนัประชุม 20 วนั คือ ในวนัท่ี 13 – 15 กรกฏาคม 2563  

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาํถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม           

ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึง 31 กรกฏาคม 2563 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซตบ์ริษัท และนําส่งขั้นตอน               

การดาํเนินการในเร่ืองดังกล่าวพรอ้มเอกสารเชิญประชุมผูถื้อหุน้  โดยในปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้มาท่ีบริษัทก่อนวนั

ประชุมผูถ้ือหุน้ 

(7) เอกสารท่ีจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ประกอบดว้ยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชมุที่มี

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ พรอ้มกับเอกสารประกอบการประชุมท่ีใชป้ระกอบการ

พิจารณาตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจาํปี ประวติัของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอชื่อใหเ้ป็น         

ผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ ขอ้บังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้เข้าร่วม

ประชุมตอ้งนาํมาแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชุม แผนที่สถานที่จดัการประชุม 

แบบฟอรม์ลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ถือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือ       

มอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได ้ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ไดท่ี้เว็บไซตข์องบริษัท 

ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปีภายใน 120 วัน นับแต่วนัสิน้สุดรอบบญัชี (31 ธันวาคม) ผ่านเว็บไซตข์อง

บริษัทฯ (วันท่ี 20 มีนาคม 2563) และจัดส่งรายงานประจาํปีในรูปแบบQR Code ใหก้ับผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์(วันท่ี 10 กรกฏาคม 

2563) 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) กาํหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุมท่ีสะดวกและเหมาะสมต่อการเขา้ร่วมประชุม ในปี 2563 บริษัทฯ  

จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ในวนัองัคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอวานี พลสั ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ โดยเร่ิม

รบัลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 11.00 น.  

(2) เปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมดว้ยระบบ Barcode ล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง และ

สามารถลงทะเบียนไดต่้อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้บุคลากรอย่างเพียงพอสาํหรบัการลงทะเบียน   

เขา้ประชุม  พรอ้มกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไวบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอสิระเขา้ร่วมประชุมแทน  อีกทัง้   

มีการแจกป้ายคะแนนและบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรบัผูถ้ือหุน้เพ่ือใชใ้นการลงคะแนนเสียง 

 ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหก้บัผูอ้ื่นมาประชุมผูถ้ือหุน้แทน บริษัทฯ ไดใ้หสิ้ทธิและปฏิบติัต่อผูร้บัมอบฉันทะ

เสมือนกบัเป็นผูถ้ือหุน้  

(3) คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคัญต่อการประชุมผู้ถือหุน้  โดยถือเป็นหน้าท่ีที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครัง้     

หากไม่ติดภารกิจสาํคญัหรือเจ็บป่วย 

 



 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ซึ่งรวม

ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะเขา้ร่วมประชุม นอกจากนี ้กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารสงูสุดดา้น

บัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผูส้อบบัญชีของบริษัทไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถซักถามในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งได ้

และบริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้ Inspector  โดยเชิญตัวแทนจากสาํนักงานสอบบัญชี บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด จาํกัด และสาํนักงานท่ี

ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระ ลอว ์ออฟฟิส จาํกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ  เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปอย่าง

โปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัท  

(4) ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการบริษัทไดแ้จง้รายละเอียดขององคป์ระชุม  รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและ

วิธีการนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัท ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดเข้ามา 

ภายหลงัจากที่ไดเ้ร่ิมการประชุมไปแลว้ บริษัทฯ ยงัใหสิ้ทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยู่ท่ียงัไม่ไดมี้การพิจารณาและ

ลงมติ โดยนบัเป็นองคป์ระชุม 

(5) ในการประชุมประธานท่ีประชุมดาํเนินการประชุมเรียงตามลาํดับวาระท่ีกาํหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  

โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญัท่ีไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้  พรอ้มทัง้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้

มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะไดอ้ย่างเต็มที่ในทกุวาระ 

   สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากท่ี

นาํเสนอในที่ประชุม 

(6) บริษัทฯ ไดน้าํระบบ Barcode มาใชใ้นการสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  พรอ้มทัง้แสดงผลการลงมติดงักล่าว

บนหนา้จอในหอ้งประชุม เพ่ือใหผู้ถ้ือหุ้นรับทราบพรอ้มกนั เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็ว ถกูตอ้ง สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันที

หลงัจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ ไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนในระเบียบวาระที่สาํคญั คือ การแต่งตัง้กรรมการ โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพ่ือความโปร่งใสไดจ้ัดเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้ที่สาํนักงานกรุงเทพฯ เพ่ือ

สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงัจากเสร็จสิน้การประชุม 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 41 เม่ือวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563  

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้ 

วาระที ่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น % 

1 63 125,890,350 100.00 - - - - - - 

3 64 125,934,164 100.00 - - - - - - 

5.1 – 5.4 64 125,934,164 100.00 - - - - - - 

5.5 63 125,934,154 100.00 1 10 0.00 - - - 

6 64 125,934,164 100.00 - - - - - - 

7 64 125,934,164 100.00 - - - - - - 

8 64 125,934,164 100.00 - - - - - - 

หมายเหต ุ :  บตัรเสียไม่มี 
 

 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย ์และบนเว็บไซตข์องบริษัทในวนัที่ประชุมผูถ้ือหุน้เสร็จสิน้ 

(2) จัดทาํรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ท่ีมีสาระสาํคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ  ซึ่งแบ่งเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย พรอ้มทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายท่ีสาํคัญและคาํชีแ้จงไวโ้ดยสรุป 

และไดน้าํส่งใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยภ์ายใน 14 วัน         



นับจากวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ และนาํเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นช่องทางใหผู้ถ้ือหุ้น

รบัทราบ และสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหถึ้งการประชุมในคราวถดัไป พรอ้มทัง้ดาํเนินการนาํส่งต่อกระทรวง

พาณิชยภ์ายในเวลาที่กฎหมายกาํหนด 

(3) จดัใหมี้การบนัทึกวิดีทศันก์ารประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งใหบ้ริการเผยแพรแ่ก่ผูถ้ือหุน้ที่สนใจ 

จากการใหค้วามสาํคญัต่อการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้มาอย่างต่อเน่ืองทาํใหใ้นปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัการประเมินคณุภาพ

การจดัประชุมผูถ้ือหุน้อยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย  

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 

  บริษัทฯ มุ่งมั่นสรา้งความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมใหเ้กิดกบัผูถ้ือหุน้ทกุรายทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูถ้ือหุน้

รายย่อย ผูถ้ือหุน้ต่างชาติ หรือนกัลงทนุสถาบนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

(1) เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้ก่อน

วันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 ไดต้ั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํหลักเกณฑ์

และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ พรอ้มทัง้ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้

ในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

(2) การกาํหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เป็นไปตามจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง 

และไม่มีหุน้ใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจาํกดัสิทธิของผูถ้ือหุน้รายอื่น 

(3) ในกรณีเป็นผูถ้ือหุ้นต่างชาติ  บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเอกสารประกอบการ

ประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.snjinter.com)  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษก่อนการประชุมล่วงหนา้ 30 วนั 

(4) ในกรณีผูถ้ือหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใด

บุคคลหน่ึง  หรือกรรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชุมแทน เพ่ือเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน โดยแจง้ชื่อ อายุ ท่ีอยู่ ท่ีส่งไปพรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งไดร้ะบุเอกสารหลักฐาน และ

คาํแนะนาํขัน้ตอนในการมอบฉันทะใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้สามารถจัดเตรียมไดอ้ย่างถกูตอ้งและไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วม

ประชุมของผูร้บัมอบฉันทะ 

ซึ่งในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ท่ี 41 ในวนัองัคารที่ 4 สิงหาคม 2563 มีผูถ้ือหุน้ 7 รายถือหุน้ 28,885,040 หุน้ 

ไดม้อบฉันทะใหก้รรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูอ้อกเสียงแทน 

(5) การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย  มีการเตรียมบัตรลงคะแนนใหผู้้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับ

คะแนนจะนบัเฉพาะผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้นหลงัจากนัน้จะนาํมาหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม

ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย โดยบริษัทฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode มาใชใ้นการนับคะแนนและแสดงผลบนหนา้จอท่ีอยูใ่น

หอ้งประชุมทนัทีเพ่ือความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

2.2  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและกําหนดไว้ใน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานไม่นาํขอ้มลูและทรพัยสิ์นของบริษัท 

รวมถึงไม่ใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีไปแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่

กรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังาน พรอ้มทั้งเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดาํเนินธุรกิจ

และเป็นหลกัปฏิบติัในการทาํงาน  

http://www.snjinter.com/


นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทได้มีการกําหนดในเร่ืองดังกล่าว พรอ้มทั้งกําหนด

บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย  ซึ่งในปี 2563 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครดั           

ไม่ปรากฏกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทมีการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

2.3  การกาํหนดการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัท 

(1) บริษัทฯ มีการกาํหนดเร่ืองการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทไวใ้นจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ หา้มมิใหก้รรมการ

บริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรบัทราบขอ้มูลภายในทาํการซือ้หรือขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแลว้ 24 ชั่วโมง  ซึ่งบริษัทฯ ไดมี้การออกจดหมายเวียนแจง้

ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งรบัทราบทกุไตรมาส  

ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอย่างเครง่ครดั ไม่ปรากฏว่ามีการซือ้ขายหลักทรัพย์

ในช่วงเวลาท่ีหา้มมีการซือ้ขาย 

(2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59             

แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535  โดยบริษัทฯ ไดบ้รรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรพัยบ์ริษัทของ

กรรมการบริษัท และผูบ้ริหารรวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะเป็นวาระประจาํในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(3) คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้การซือ้ขายหลักทรพัย์ของบริษัท    

ต่อเลขานกุารบริษัท อย่างนอ้ย 1 วนัทาํการก่อนการซือ้ขาย ซึ่งในปี 2563 กรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวโดยได้

แจง้ใหเ้ลขานกุารบริษัททราบล่วงหนา้ 4 - 6 วนัก่อนการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

2.4  การดาํเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ ดาํเนินการกับความขัดแยง้ทางผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชนข์องบริษัท 

เป็นท่ีตั้ง ดว้ยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานดว้ยความโปร่งใส  โดยกาํหนดเป็นนโยบายหน่ึงในการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และใน

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น บริษัทฯ ไดด้แูลการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนัใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ในการทาํรายการดังกล่าวท่ีเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน        

การตดัสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ไดแ้จง้มติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท เพ่ือให ้         

ผูถ้ือหุน้ไดร้บัทราบ  โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธข์องบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นโยบายในการกาํหนดราคา มลูค่าของรายการ และ

รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกบัรายการดงักล่าว 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหมี้การอนุมัติหลักการเก่ียวกับขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเงื่อนไขการคา้ทั่วไปในการทํา

ธุรกรรมระหว่างบริษัทกบั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้ง เป็นประจาํทกุปี 

2.5  การดูแลเร่ืองการซือ้ขายสินทรัพย ์

 บริษัทฯ ดูแลการซือ้ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เร่ืองการได้มาหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ โดยในการทาํรายการดงักล่าว กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส

และเป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 3 การคาํนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ใน

คู่มือจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และเผยแพร่ใหก้ับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน        

ไดเ้สีย เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดร้บัการดูแลอย่างเป็นธรรมทกุฝ่าย 

3.1  ผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพืน้ฐานของผูถื้อหุน้ตามท่ีกาํหนดไวโ้ดยกฎหมาย ขอ้บังคับ และจริยธรรมของบริษัท อีกทั้ง

ยังมีกลไกท่ีทาํให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะไดร้บัข้อมูลท่ีถูกต้อง  มีการควบคุมการทาํรายการระหว่างกัน  มีมาตรการป้องกัน       

การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  และป้องกนัการนาํขอ้มลูภายในไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุ่งสรา้งผลตอบแทนที่

เหมาะสมใหก้บัผูถ้ือหุน้ โดยกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสมํ่าเสมอ  

ในปี 2563  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562  ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุน้ คิดเป็นอัตรา

การจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 62.91 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกาํหนดจ่ายในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 นับเป็นการ

จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 41 ซึ่งถือเป็นการสรา้งความมั่งคั่งในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้อย่างแทจ้ริง ทั้งนี ้ผูถ้ือหุน้

ทกุราย   ไดร้บัเชิญเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสาํคญัต่าง ๆ โดยไดร้บัขอ้มูล

ข่าวสารท่ีสาํคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หนงัสือเอกสาร และขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดร้ายงานผลการ

ดาํเนินงานของกิจการเป็นประจาํทุกไตรมาส และเปิดเผยการทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงใหร้บัทราบผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัทอีกดว้ย 

3.2  พนักงาน  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาํคัญของพนกังานว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหัวใจท่ีสาํคัญท่ีจะนําพา

องคก์รมุ่งไปสู่ความสาํเร็จ จึงกาํหนดนโยบายใหบ้ริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนกังานอยา่ง

ทั่วถึง พรอ้มกับสรา้งความมั่นคงในอาชีพ และใหโ้อกาสในการเจริญก้าวหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงใหพ้นักงานมี   

ส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนโดยให้

ผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน     

ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ       

“โครงสรา้งการจดัการ” เร่ือง บุคลากร) 

บริษัทฯ จัดใหมี้สวัสดิการแก่พนักงาน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ เช่น กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

เงินบาํเหน็จเกษียณใหก้บัพนักงาน  หอ้งพยาบาล  การตรวจสุขภาพประจาํปี  สวัสดิการซือ้สินคา้ราคาพิเศษ  เคร่ืองแบบพนักงาน 

โครงการเงินกู้ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ  อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานดา้นสวสัดิการ รวมทัง้มีการส่งเสริมจดัทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนรว่ม เช่น โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน โครงการ

ธรรมะสบายใจ การจดักิจกรรมปีใหม่ เป็นตน้ 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคาํนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิ์นของพนักงาน โดยกําหนดเป็น

นโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีรายละเอียดดงันี ้

1.  ปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมถึงขอ้ตกลงทางธุรกิจที่

เป็นปัจจุบนัและที่อาจมีขึน้ในอนาคต 

2.  บริหารจัดการเพ่ือมุ่งมั่นป้องกันการบาดเจ็บและลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์รวมถึงปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั 

3.  มุ่งมั่นพฒันาระบบการจดัการสมรรถนะดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง 

4.  สนบัสนนุทรพัยากรในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ เพ่ือควบคมุและป้องกนัการเกิดอนัตรายจากการทาํงานต่อ

ผูป้ฏิบติังาน 



5.  ปลูกจิตสาํนึกใหผู้้ปฏิบติังานทุกคนตระหนักเร่ืองความปลอดภัยในการทาํงานโดยใหถื้อว่าเป็นหน้าท่ีหลักของ

ผูป้ฏิบติังานทกุคน 

ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทและผู้ปฏิบัติงานภายนอกปฏิบัติงานด้วย                 

ความปลอดภยัและลดความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุหรือเกิดโรคจากการทาํงาน เพ่ือใหพ้นกังานปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

พรอ้มทัง้จดัตัง้คณะกรรมการและหน่วยงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานขึน้เพ่ือดแูลงานดา้นนีโ้ดยเฉพาะ รวมทัง้ติดตามผลการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทาํงาน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้การ

ฝึกอบรมหลักสูตรดา้นความปลอดภัย ทั้งหมด 20 หลักสูตร เช่น หลกัสูตร “อบรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภัยในการทาํงานสาํหรับ

พนักงานใหม่ หัวหนา้งานใหม่ และผูบ้ริหารใหม่” เป็นตน้ รวมทั้งมีการสรา้งความตระหนักและจิตสาํนึกดา้นความปลอดภัยให้แก่

พนกังาน โดยมีการจดัทาํแผนการตรวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินและคน้หาความเส่ียงในการปฏิบัติงาน จดัใหมี้โครงการสถานประกอบการ

ปลอดภัย เช่น โครงการลดปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคจากการทาํงาน  โครงการรณรงค์จิตสาํนึกความปลอดภัย หยั่งรูร้ะวังภัย 

อบุติัเหตตุอ้งเป็นศนูย ์(KYT)  โครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัปฏิบติัตามกฎจราจร  เป็นตน้ 

อตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บเน่ืองจากการทาํงาน LOST TIME INJURY FREQUENCY RATE (LTIFR) 

 การปรบัปรุงแผนงานดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายใหอ้ตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บเน่ืองจาก

การทาํงาน (LTIFR) เท่ากบั 2.0 ภายในปี 2022 

 การพฒันาพนกังานและหัวหนา้ใหมี้ส่วนรว่มในการการเสริมสรา้งความปลอดภยัเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายขององค์กรใน

การลดอตัราการเกิดอบุติัเหตจุากการทาํงาน 

บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําปี 2563 เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานจัดทาํ

แผนปฏิบติัการ และดาํเนินการใหบ้รรลถุึงเป้าหมาย ดงันี ้

1.  ไม่เกิดอบุติัเหตถุึงขัน้หยดุงานเกิน 3 วนั วนัทาํงานท่ีกาํหนด 

 ผลการดาํเนินงาน  บรรลเุป้าหมาย 

2.  ไม่เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากการทาํงาน  0 ราย 

ผลการดาํเนินงาน อตัราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (กรณีถึงขัน้หยดุงาน) เป็น  0 ราย 

  จากนโยบายดงักล่าวส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการกบัสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยัอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (สสปท.) เพ่ือรณรงคใ์หพ้นกังานทกุคนไดมี้ส่วนรว่มในการลดอบุติัเหตจุากการทาํงานใหเ้ป็นศนูย ์

ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัโล่รางวลัประกาศเกียรติคณุระดบัประเทศ “ระดบัเงิน”  

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี“รายงานการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ประจําปี  2563 หัวข้อ อาชีวอนามัยและ                 

ความปลอดภยั” 

3.3  ลูกคา้  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลกูคา้เป็นกุญแจสาํคญั อนันาํไปสู่ความสาํเร็จของ

บริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดถือความซื่อสตัย ์สจุริต เป็นธรรม และไม่กระทาํการใดๆ 

ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลกูคา้  บริษัทฯ เนน้การใหบ้ริการที่ประทบัใจโดยการสรา้งความพึงพอใจในสินคา้และบริการใหแ้ก่ลกูคา้ด้วย

การเสนอผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชนส์ูงสุดทั้งดา้นคุณภาพและราคา นอกจากนีบ้ริษัท 

ดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ิมคุณค่าแก่สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนอง            

ความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง พรอ้มกับใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนขอ้เท็จจริง นอกจากนี้

ดา้นการผลิตสินคา้และบริการจะตอ้งปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งรกัษาความลับทางการคา้ของลกูคา้ 

โดยไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งโดยมิชอบ ตลอดจนเอาใจใส่และดาํเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคาํรอ้งเรียน

ของลูกค้า  โดยบริษัทฯ จัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้             

หลายช่องทาง  ได้แก่   ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงท่ีโทร. (02) 676-2727  โทรสาร. (02) 676-2726  หรือผ่านทาง E-Mail : 

sjoffice@snjinter.com  

mailto:sjoffice@snjinter.com


บริษัทฯ ไดร้บัการประเมินผลความพึงพอใจของลกูคา้ ซึ่งเปรียบเทียบ ปี 2561 - 2563  ดงันี ้

 2563 2562 2561 

ลูกค้าในประเทศ 88% 89% 83% 

ลูกค้าต่างประเทศ 85% 93% 84% 

 

ปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัความเชื่อมั่นจากลกูคา้และผูบ้ริโภค โดยไดร้บัรางวลั Watsons Health, Wellness and Beauty 

Awards สาํหรบัผลิตภณัฑ ์Avocado Hair Treatment Wax ซึ่งเป็นทรีทเมนทผ์มที่ขายดีที่สดุของ Watsons  

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจาํปี  2563 หัวขอ้ การบริหารความสัมพันธก์ับ 

ลกูคา้ 

3.4  คู่แข่ง  

  คณะกรรมการบริษัทดาํเนินธุรกิจภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมายโดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบติั ดงันี ้

  1.  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและ

กฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

  2.  ไม่ทาํลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

  นอกจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่

เหมาะสม ทั้งนีบ้ริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสรา้งศักยภาพขององคก์รให้มีความมั่นคงและแข็งแรงย่ิงขึน้ ซึ่งตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีขอ้พิพาทใดๆ กบัคูแ่ข่ง 

3.5  คูค่้า   

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและคาํนึงถึงผลประโยชนร์ว่มกัน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบติั

ดา้นจริยธรรมการดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ ดงันี ้

 1.  มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจตามกฎหมาย คาํนึงถึงสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเด็ก ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า          

บนพืน้ฐานของการแข่งขนัที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกนัและกนั 

 2.  รกัษาความลบัหรือขอ้มลูทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชนต์นเองหรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งโดยมิชอบ 

 3.  สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกัน แลกเปล่ียนความรู ้ร่วมกันพัฒนาและเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินค้า           

และบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตรว่มกนั 

 4.  ปฏิบัติตามขอ้ตกลงทางการคา้และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติได ้ใหรี้บเจรจากับคู่คา้เป็นการ

ล่วงหนา้ เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 5.  ไม่เรียกรบัหรือยินยอมท่ีจะรบัทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่คา้ท่ีตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้     

คู่คา้พัฒนากระบวนการดาํเนินงานท่ีคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน การไม่ใชแ้รงงานบังคับ และคาํนึงถึงสิทธิเด็ก ตลอดจนการนาํเสนอ

ผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค รวมทั้งมีการปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน 

เพ่ือป้องกันมลพิษ และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ลดการใชพ้ลังงานสิน้เปลือง และขจัดสภาพ

ความเส่ียงต่อความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน รวมถึงการไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพ ISO9001:2015, ISO 14001:2015 

 

 

 



 เกณฑก์ารเลือกและการประเมินคู่คา้ 

บริษัทฯ จัดทาํระบบในการคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต ท่ีตอบสนองความต้องการ

ผลิตภณัฑข์องลกูคา้ ความสามารถดา้นคณุภาพของคู่คา้ กาํลงัการผลิต ระบบมาตรฐานต่างๆ ความพรอ้มของการบริการ การขนส่ง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงการดาํเนินธุรกิจของคู่คา้ที่ตอบสนอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยใชแ้บบสอบถามในการประเมิน

เบือ้งตน้ และทาํการตรวจติดตามเพ่ือใหม้ั่นใจว่าคู่คา้ที่คัดเลือกมีศกัยภาพเพียงพอ และเชื่อถือได ้

ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบติัตามสญัญาที่มีต่อคู่คา้  

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน ประจาํปี  2563  หวัขอ้  การบริหารห่วงโซ่อปุทาน” 

3.6  เจ้าหนี้  

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจา้หนีทุ้กกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขท่ีมีต่อ

เจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถกูตอ้ง ตรงเวลา และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง

ใหรี้บแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบเป็นการล่วงหนา้เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  

สาํหรบัเจา้หนีก้ารคา้ บริษัทฯ เปิดโอกาสใหส้ามารถวางบิลไดใ้นวนัท่ี 1 ถึง 6 ของทุกเดือน และจ่ายชาํระทกุวันท่ี 25 

ของทกุเดือน โดยใชวิ้ธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่เจา้หนี ้

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินใหก้ับเจา้หนีก้ารคา้ตรงตาม Credit Term ท่ีไดต้กลงไวล่้วงหนา้  โดยไม่มีการผิดนดัชาํระ

แต่อย่างใด  บริษัทดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ

กฎหมายอย่างเครง่ครดั  

3.7  ชุมชนและสังคม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรบัผิดชอบท่ีมีต่อชุมชนและสังคม จึงกาํหนดนโยบายใหมี้การปลกูฝังจิตสาํนึก

ความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใหเ้กิดขึน้ภายในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอนั

เป็นประโยชนต่์อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม  

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

เอส แอนด์ เจ มุ่งหวังให้บริษัทเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทาํงานตามหลักบรรษัทภิบาล ดาํเนินกิจกรรมทางสังคม           

ท่ีปราศจากการบังคับ มีส่วนร่วมต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหากาํไร เนน้ความอยู่รอดของธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้งคุณค่า      

ดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีจากกระบวนการทกุภาคส่วนภายในองคก์ร 

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมองคก์รเพ่ือสังคม ทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม

และกาํหนดแนวทางการดาํเนินกิจกรรมทางสงัคมที่สอดคลอ้งกับการแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 GOALS 

ซึ่งครอบคลมุทัง้ CSR  IN PROCESS และ CSR AFTER PROCESS   

หมายเหตุ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่ “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน ประจาํปี  2563  หวัขอ้  สงัคมดี” 

3.8  ส่ิงแวดล้อม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดใหเ้ป็นนโยบายหนึ่งในพนัธกิจของบริษัท 

และไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกับดแูลกิจการ และจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรกัษ์พลงังานเพ่ือปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกฎหมาย

และระบบมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ISO : 14001 : 2015 พรอ้มทั้งกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการด้านส่ิงแวดล้อม                

เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบท่ีแหล่งกาํเนิดตั้งแต่ในกระบวนการรวมไปถึง การกาํจัดของเสียตามหลัก 3R ไดแ้ก่ Reduce การลดการใช้

ทรพัยากร Reused การใชซ้ ํา้อย่างคุม้ค่า Recycle การนาํกลับมาใชใ้หม่ดว้ยกระบวนการท่ีไดม้าตรฐาน ตลอดจนมีแผนการรองรบั

และฟ้ืนฟูในสถานการณฉ์กุเฉิน 



นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) มุ่งเนน้การผลิตสินคา้ท่ีมีคณุภาพ โดยมุ่งเนน้

ถึงความสาํคญัของความเส่ียงที่มีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และทรพัยากร อนัเกิดจากแหล่งท่ีมาของวตัถดิุบ กระบวนการ การผลิต 

การจดัเก็บ และการส่งมอบสินคา้ 

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งเนน้ท่ีจะรกัษาคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม ภายใตเ้จตจาํนง ดงัต่อไปนี ้

1.  ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดลกูคา้ สนธิสญัญา และมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทัง้ในปัจจุบนัและท่ีอาจจะมีขึน้

ในอนาคต 

2.  บริหารจดัการเพ่ือมุ่งเนน้การป้องกัน การลด การใชซ้ ํา้ และการนาํกลับมาใชใ้หม่ รวมถึงการกาํจัดส่ิงท่ีก่อใหเ้กิด

มลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3.  มุ่งมั่นปรบัปรุง และพฒันาสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความยั่งยืนของส่ิงแวดลอ้ม 

4.  ส่งเสริมการพิจารณาวฏัจกัรชีวิต เพ่ือใหเ้กิดการนาํทรพัยากรมาใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

5.  ปลกูจิตสาํนึกใหพ้นกังานทกุคนตระหนกั และการมีส่วนรว่มในการป้องกนัปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

มีมาตรการเฝา้ระวังดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การตรวจวดัและติดตามคณุภาพอากาศ แสง เสียง และนํา้เสียภายในบริษัท 

โดยมีการจัดทาํมาตรการเชิงรุก เช่นโครงการอนุรกัษ์พลังงาน เพ่ือลดการปล่อย CO2 และโครงการทางออ้ม ไดแ้ก่ การติดตั้ง Solar 

roof  การปรบัปรุงคุณภาพนํ้าหลังบาํบัดเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ การปรบัปรุงขั้นตอนการผลิตเพ่ือลดการใชพ้ลังงานโดยไม่จําเป็น       

เป็นตน้ ทัง้นีผ้ลการดาํเนินงานและการตรวจวัดคณุภาพส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัต่างๆ จะถกูจดัเก็บอย่างเป็นระบบ และไดร้บั          

การตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภยัและฝ่ายคณุภาพอย่างสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดช่องทางรบัเร่ืองรอ้งเรียนสาํหรบัชุมชนหากไดร้บัผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษัท  ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ไดร้บัเร่ืองรอ้งเรียนเกี่ยวกบัผลกระทบจากการดาํเนินงานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน ประจาํปี 2563 หัวขอ้ การจัดการดา้นส่ิงแวดล้อม

ต่างๆ” 

3.9  การจัดทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคม 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม โดยจัดทําเป็น “รายงานการพัฒนาอย่างยั่ งยืน” 

(Sustainable Development Report) เพ่ือเปิดเผยแนวทางการดาํเนินธุรกิจ ท่ีสอดคลอ้งตามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และ   

ผลการดาํเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนของบริษัท ทัง้ดา้นเศษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่ งยืน” ของบริษัทฯ ได้จัดทําตามมาตรฐานสากลของ Global Rrporting Initiatives 

Guidline : GRI ฉบบั G4 มีการวิเคราะห ์และเชื่อมโยงการดาํเนินงานของบริษัทฯ ที่สมัพนัธก์บักลยทุธ ์และเป้าหมายการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนของบริษัท โดยเพ่ิมเติมการเผยแพร่นวัตกรรมดา้นธุรกิจและสังคม รวมถึงการดาํเนินการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัแนวทางการรายงานของตลาดหลกัทรพัย ์

จากการท่ีบริษัทฯมีความมุ่งมั่นและทาํงานดา้นนีอ้ย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัรางวัล “Thailand 

Sustainability Investment 2020” หรือ หุน้ยั่งยืน” จาก ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสาํหรบับริษัทจดทะเบียนท่ีมี

การดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัติดต่อกนัเป็นปีที่ 7 

 บริษัทฯ ไดจ้ัดส่ง รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจาํปี 2563 ไปยังผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้มจดหมาย

เชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 และเผยแพร่รายงานดังกล่าวสาํหรบัผูท่ี้สนใจบนเว็บไซตข์องบริษัท www.snjinter.com 

ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ ์: เอกสารเผยแพร”่ 

 

 

http://www.snjinter.com/


3.10  การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใชท้รพัยากร เพ่ือใหเ้กิดการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่   

ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดขึน้ คือ “ส่งเสริมใหเ้กิดการใชท้รพัยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ” บริษัทจดัใหมี้การฝึกอบรม และรณรงคส์รา้งจิตสาํนึกประหยัดพลงังานอย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกับแนวทางการใชท้รพัยากร

ใหเ้กิดความคุม้ค่าสงูสดุในทกุกิจกรรมขององคก์ร ครอบคลมุทัง้การใชพ้ลงังานไฟฟ้า นํา้ กระดาษ และอปุกรณสิ์น้เปลืองอื่นๆ 

 บริษัทฯ ไดด้าํเนินมาตรการดา้นการอนรุกัษ์พลงังานในหลายดา้น ดงันี ้

• ดา้นพลงังาน ไดแ้ก่ การอนรุกัษ์พลงังาน  การใชพ้ลงังานทดแทน 

• ดา้นทรพัยากรนํา้  ไดแ้ก่  การอนรุกัษ์นํา้ การ Renewal Water การจดัการนํา้เสีย 

• ดา้นอากาศ  ไดแ้ก่  การลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดอ๊อกไซด ์และการลดการปล่อยก๊าซอื่นๆ 

• ดา้นการจดัการขยะอตุสาหกรรม 

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจาํปี 2563  หัวขอ้ การจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ต่างๆ” 

 3.11  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม 

   คณะกรรมการบริษัทไดส่้งเสริมใหพ้นักงานตระหนักถึงความสาํคัญของส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษัทจัดใหมี้การเผยแพร่

ความรู ้ส่ิงแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย                 

การจดักิจกรรมเกี่ยวกบัการอนรุกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้อบรมเพ่ิมพนูความรูใ้นเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม

อย่างต่อเนื่อง 

   ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันี ้

1.  ความรูพื้น้ฐานระบบ ISO14001/OHSAS18001 

2.  การประเมิน Aspect & Risk 

3.  ระเบียบปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 3.12  การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 

   บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับการดาํเนินธุรกิจท่ีรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งนอกจากการดาํเนินธุรกิจโดยไม่

สรา้งผลกระทบทางลบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มแลว้ การมีส่วนรว่มและการช่วยเหลือสงัคมใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนไปพรอ้มกนั ก็เป็นส่ิง

ที่บริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัและดาํเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นไดจ้ากนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินกิจกรรมท่ีไดก้าํหนดไว้

อย่างชดัเจนในดา้นต่างๆ ดงันี ้

• ดา้นเด็กและเยาวชน  เช่น  โครงการหอ้งวิทยาศาสตรต์น้แบบ  โครงการ Science on Mobile เป็นตน้ 

• ดา้นชุมชนและผูด้อ้ยโอกาส  เช่น  โครงการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี  โครงการตลาดนดัสขุภาพจากพนกังาน และ

ชุมชนสู่คนโรงงาน เป็นตน้ 

• ดา้นชา้งและสัตวต่์างๆ  เช่น โครงการอนุรกัษ์ชา้ง โครงการปลูกพืชอาหารชา้ง โครงการโมบายสัตวเ์คล่ือนท่ี 

เป็นตน้ 

• ดา้นศาสนกุศล  เช่น  โครงการเร่ิมตน้ดี ชีวิตดี  โครงการกฐินสามคัคี เป็นตน้ 

  นอกจากนีใ้นช่วงสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 บริษัทยงัไดช้่วยเหลือโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครฐั 

โดยการสมทบทุนซือ้อุปกรณ์การแพทยแ์ละต่อเติมหอ้งรกัษาผู้ป่วยCOVID-19 ใหก้ับโรงพยาบาลทั้งหมด 18 แห่ง และสนับสนุน

ผลิตภณัฑ ์Hand Sanitizer Gel แก่ภาครฐั 4 แห่ง เป็นจาํนวน 4,040 ขวด เป็นตน้ 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่ “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน ประจาํปี 2563 หวัขอ้ สงัคมดี” 



 3.13  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญกับสิทธิพืน้ฐานของมนุษยชน ดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน    

ไม่มีการเลือกปฏิบติัทัง้การแบ่งแยกเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเร่ืองอื่นใด เช่น การจา้งงานคนพิการเพ่ือส่งเสริมให้

คนพิการไดมี้งานทาํ รวมทัง้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดาํเนินการใดๆ หรือไม่สนบัสนนุกิจการที่ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 บริษัทฯ มีการจัดทาํนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนและมีการเผยแพร่โดยจัดอบรมใหก้บัพนักงานตั้งแต่เร่ิมเขา้งาน ทั้งนี ้

เพ่ือใหท้กุหน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้งกับพนักงาน และ

หลกัการเกี่ยวกบัสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานสากล และตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2553 ที่

บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองระบบในระดบัสมบูรณ ์ขัน้สงูสดุ จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใหไ้ว ้ณ วนัที่ 20 

พฤษภาคม 2561 รับรองมีผลถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึน้ศาล

เกี่ยวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่ “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน ประจาํปี 2563  หวัขอ้  คนดี” 

 3.14  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

   บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีจะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการ

ลอกเลียนแบบหรือนาํทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่นมาใชใ้นธุรกิจโดยไม่ไดร้บัอนญุาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดคน้พฒันาสินคา้ และบริการ

ใหม่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานวิจัยและพัฒนา มากกว่า 150 คน ร่วมกันคิดคน้นวัตกรรมท่ีมีคุณค่าต่อธุรกิจขององคก์ร โดย

ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในเชิงรุก จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถนาํไปจดสิทธิบัตรเพ่ือเป็นการคุ้มครอง

ผลงานอนัเกิดจากแนวคิดสรา้งสรรคข์องบริษัท  

   นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังส่งเสริมใหพ้นักงานมีการสรา้งสรรคน์วัตกรรมอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในดา้นสินคา้ ระบบการผลิต    

โดยผ่านโครงการ Small Group Activity หรือระบบข้อเสนอแนะ ท่ีจะช่วยเป็นกลไกในการสรา้งนวัตกรรมจากพนักงานในระดับ

ปฏิบติัการ และไดน้าํส่งผลงานนวตักรรมต่างๆเขา้ประกวดในโครงการประกวดนวตักรรมเครือสหพฒันอ์ย่างต่อเนื่องและไดร้บัรางวัล

เป็นประจาํทกุปี 

  ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิ และ/หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาแต่อย่างใด 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่ “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน ประจาํปี 2563 หวัขอ้ INNOVATION” 

 3.15  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพ่ือประโยชนท์างธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ําหนดนโยบายต่อต้านการคอรร์ัปชัน พรอ้มทั้งกําหนด ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน         

การคอรร์ัปชัน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาํหรับ  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการป้องกันและ        

การต่อตา้นการคอรร์ปัชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม และไม่เขา้ไปมีส่วนรว่มในการใหสิ้นบนและการคอรร์ปัชันแก่เจา้หน้าที่ 

หน่วยงานของภาครฐัและเอกชน เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดก้าํหนดหลักเกณฑป์ฏิบติัสาํหรบั

กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน เพ่ือเป็นแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และลดความเส่ียงต่อการเกิด                 

การคอรร์ปัชนั  

โดยข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและหลักเกณฑ์ทั้ง 6 ฉบับ ได้รวบรวมมาเป็น “หลักการและ           

แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอรร์ัปชัน”  และได้แจกให้กับ กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และทุกหน่วยงานในองค์กร เพ่ือเป็น  

หลกัเกณฑป์ฏิบติัในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัในเร่ืองการคอรร์ปัชนั  นอกจากนีไ้ดมี้การเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.snjinter.com) 

ในหวัขอ้ นกัลงทนุสมัพนัธ ์: การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี : การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดข้ยายแนวรว่มการต่อตา้นการคอรปัชันไปยัง บริษัท ทอ้ปเทร็นด ์แมนแูฟคเจอร่ิง จาํกดั (บริษัท

ย่อย) ซึ่งไดป้ระกาศเจตนารมณต่์อคณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) เม่ือเดือนตลุาคม 2563 และ

คาดว่าจะยื่นแบบประเมินตนเอง 71 ขอ้ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 



การประเมินความเส่ียงด้านการคอรรั์ปชัน 

ในการประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน บริษัทฯ กําหนดให้หน่วยงานซึ่งมีธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด         

ความเส่ียงในการคอรร์ปัชนัเป็นผูป้ระเมินทัง้หมดทกุหน่วยงานที่มีการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานวิศวกรรม ฝ่ายบญัชี

และการเงิน  แผนกพิธีการ เป็นตน้ โดยบ่งชีส้าเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดการคอรร์ปัชันในแต่ละกระบวนการการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือหา

ปัจจัยความเส่ียงดา้นการคอรร์ปัชนัท่ีมีร่วมกันทั้งองคก์ร รวมทั้งจัดทาํแนวปฏิบัติ ขอ้กาํหนด และระเบียบบริษัทท่ีใชใ้นการควบคุม            

ความเส่ียงดงักล่าว 

จากผลการประเมินความเส่ียงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน พบว่าบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิภาพ เช่น การป้องกนั การแจง้เบาะแส การควบคมุและติดตาม จึงทาํใหโ้อกาสในการเกิดความเส่ียงดา้นการคอรร์ปัชนัอยู่ใน

ระดับที่ต ํ่า อย่างไรก็ตามจากผลการประเมิน พบว่าบริษัทฯ มีข้อกาํหนดและหลักเกณฑป์ฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการป้องกันการ          

คอรร์ปัชนั เช่น การใหข้องขวญั การเลีย้งรบัรอง การขายและการตลาด การจดัซือ้ จดัจา้ง จดัหา และบริษัทไดจ้ัดทาํหลักเกณฑอ์ื่นๆ 

เพ่ิมเติมไดแ้ก่ การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล การใหแ้ละรบัเงินสนับสนุน อย่างไรก็ดีผูบ้ริหารและ

พนักงานมีการปฏิบติัอย่างถกูตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้สืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมองคก์รมาโดยตลอด เพ่ือความชัดเจนและการ

นาํไปปฏิบติัอย่างเครง่ครดั  

การนํานโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปชัน และมาตรการไปปฏิบัติ 

• การส่ือสารนโยบาย และหลักเกณฑป์ฏิบัติเร่ืองการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัภายในองคก์ร โดยผ่านช่องทางเสียงตามสายวนั

ละ 2 เวลา จัดทาํบอรด์ประชาสัมพันธ์เร่ืองการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน ตามจุดต่างๆ ของบริษัท จัดทาํ OR Code เกี่ยวกับ

หลักการและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เพ่ิมเนือ้หานโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และการแจง้เบาะแส 

ลงในคู่มือพนักงานสาํหรับแจกให้กับพนักงานท่ีเข้าใหม่ และจัดทาํแผ่นพับประชาสัมพันธ์สาํหรบับุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถรบัรูไ้ดถ้ึงการแสดงเจตนารมณข์องบริษัทที่ชดัเจน 

• บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร “S & J ร่วมใจต่อต้านคอรร์ัปชัน” สําหรับพนักงานทุกระดับประจําปี 2563 ผ่านระบบ              

E-learning พรอ้มทาํแบบประเมินวดัผลความเขา้ใจ ซึ่งมีผลคะแนนเฉล่ียที่ 95% (ระดบัดีมาก) 

• การปฐมนิเทศสาํหรบัพนักงานใหม่ ซึ่งมีเนือ้หาเร่ืองนโยบาย และหลกัเกณฑป์ฏิบัติสาํหรบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน เพ่ือ

เป็นการปลกูฝังจิตสาํนึกตัง้แต่เร่ิมตน้ 

• ส่ือสารนโยบายไปยังลูกค้า รา้นคา้ และคู่คา้ โดยการส่งจดหมายแจง้ใหท้ราบถึงนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชันของ

บริษัท พรอ้มขอความร่วมมือในการแจง้เบาะแส หากพบบุคคลในองค์กรกระทาํผิด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทาํบันทึก

ขอ้ตกลงไม่กระทาํการอนัเป็นการทุจริตคอรร์ปัชนัสาํหรบัผูก้ระทาํการแทนบริษัท เพ่ือใหลู้กคา้ รา้นคา้ และคู่คา้ไดมี้ความ

ตระหนกัในการดาํเนินธุรกิจกบับริษัทอย่างจริงจงั 

• บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํจดหมายแจง้นโยบายงดรบักระเชา้ของขวญัหรือของขวญัปีใหม่จากรา้นคา้ เป็นประจาํทกุปี 

การแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ สนับสนุนใหพ้นักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนรว่มในการสอดส่องดแูลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ           

ท่ีเกี่ยวข้อง หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและรอ้งเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ จึงกาํหนดเป็นมาตรการในการแจง้เบาะแส รวมทั้ง     

จัดใหมี้กลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูถู้กรอ้งเรียน และใหค้วามสาํคัญกับการเก็บรกัษาขอ้มูลการแจง้เบาะแสเป็นความลับ      

ซึ่งจะรบัรูใ้นกลุ่มบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายและเกี่ยวขอ้งดว้ยเท่านัน้ เพ่ือสรา้งความมั่นใจแก่ผูแ้จง้เบาะแส  

บริษัทฯจัดใหมี้ช่องทางสาํหรบัผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีสามารถรายงานหรือรอ้งเรียนในเร่ืองท่ีอาจทาํให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพรอ่ง หรือการกระทาํผิด

กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเร่ืองท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิ หรือเร่ืองทุจริตคอรร์ปัชัน โดยสามารถติดต่อแจง้เร่ืองได้

โดยตรงผ่านทางโทรศพัทห์รือ ทาง E-mail ดงันี ้ 



หน่วยงาน       เบอรโ์ทรศัพท ์ E-mail Address  

ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล (02) 676-2727 ต่อ 2208 patchara@snjinter.com 

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

หรือส่งไปรษณียล์งทะเบียนถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการกาํกับดูแลกิจการ หรือ ผูจ้ัดการ

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือ หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานกุารบริษัท  

บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์ แขวงทุ่งวดัดอน   เขตสาทร       

กรุงเทพมหานคร  10120 

กระบวนการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 

 

บริษัทฯ ดาํเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความเท่ียงธรรม โปร่งใส รอบคอบ ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่               

ผูถ้กูรอ้งเรียน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

การคุม้ครองผูท้ี่แจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 

บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้ที่แจง้เบาะแสและข้อรอ้งเรียนที่กระทาํโดยเจตนาสุจริตดว้ยการปกปิดชื่อ หรือข้อมูลใดๆ ท่ี

สามารถระบุตวัผูแ้จง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน และเก็บรกัษาขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนไวเ้ป็นความลับโดยจาํกดัเฉพาะ

ผูท้ี่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองรอ้งเรียนเท่านัน้ 

การคุม้ครองพนกังาน 

บริษัทฯ จะใหก้ารดูแลและคุ้มครองพนักงานผู้ท่ีได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน และขอ้ปฏิบัติ โดยใช้

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน ท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงบริษัทฯ ใหค้วามเป็นธรรมและ

คุม้ครองแก่บุคลากร โดยบุคลากรของบริษัท จะไม่ถกูลงโทษหรือ ลดตาํแหน่งหากปฏิเสธการกระทาํการคอรร์ปัชัน แมว่้าการกระทาํ

นัน้จะทาํใหบ้ริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ  



บริษัทฯ ได้กําหนดกระบวนการแจ้งเบาะแส การป้องกันผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถูกรอ้งเรียน การพิจารณา

บทลงโทษ กระทั่งการรายงานการแจง้เบาะแส ไวใ้น “หลักการและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน” อย่างชัดเจน โดยในปี 
2563 มีขอ้รอ้งเรียนเร่ืองผิดขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการทาํงาน ที่มีมลูเหตจุาํนวน 1 เร่ือง ซึ่งไดร้บัการสอบสวนเพ่ือหาสาเหตทุี่แทจ้ริง โดยได้

ดาํเนินการพิจารณาทางวินยักบัผูเ้กี่ยวขอ้งแลว้ และปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัเร่ืองการทจุริตคอรร์ปัชนั   

การติดตาม ทบทวนและประเมินผล 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินความเส่ียงจากการคอรร์ปัชัน ตลอดจนมีการ

จัดทาํแผนป้องกันความเส่ียงดงักล่าว โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชันและประสานงาน

กับหน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบทานระบบ

ควบคมุภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีท่ีมีการทจุริตหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาํดับ 

ในปี 2563 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการไดท้าํการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริต

เพ่ือทบทวนการนาํนโยบายและแนวปฏิบัติไปใชน้ั้น ตอ้งมีการปรบัปรุงหรือไม่ โดยประสานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้

ดาํเนินการตามแผนตรวจสอบประจาํปี โดยไดติ้ดตามเก่ียวกับการนําแนวปฏิบติัไปปฏิบัติ พรอ้มทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท ตามลาํดบัเป็นรายไตรมาส 

3.16  ช่องทางในการติดต่อบริษัท 

 ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อรอ้งเรียนอื่นๆ ท่ีมิใช่เร่ืองการต่อตา้นการคอรร์ัปชันผ่าน             

ช่องทางการส่ือสารได ้ดงันี ้

      ช่องทาง       เบอรโ์ทรศัพท ์                    E-mail Address 

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

นกัลงทนุสมัพนัธ ์ (02) 676-2727 ต่อ 2508                 sji_sec@snjinter.com 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล (02) 676-2727 ต่อ 2208                 patchara_p@snjinter.com 

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่ นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)                                      

เลขที่ 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขานกุารบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบรวบรวมเอกสารท่ีส่งถึงคณะกรรมการและดาํเนินการส่งใหค้ณะกรรมการชุดย่อย

หรือกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง และจะสรุปขอ้เสนอแนะประเด็นต่างๆ ทัง้หมดเพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส โดย

ในปี 2563 ไม่ไดร้บัขอ้เสนอแนะ หรือขอ้รอ้งเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสาํคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทาง  

การเงิน และถือเป็นนโยบายหน่ึงในการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท  ทั้งนีเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง 

รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)                     

ส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ 

รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.snjinter.com) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากนีย้งัมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคัญในเร่ืองอื่นๆ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส

ในการดาํเนินธุรกิจ ดงันี ้

http://www.snjinter.com/


4.1  การกํากับดูแลกิจการ  บริษัทฯ ได้จัดทาํและเปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณอ์ักษรใหเ้ป็นคู่มือแก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมทัง้นโยบายและแนวปฏิบติัการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ทัง้ยงัจดัทาํบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ 

ในปี 2563 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

สาํหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 

รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และเว็บไซตข์องบริษัท 

4.2  นโยบายการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม  บริษัทฯ ไดก้าํหนดไวใ้นพนัธกิจ (Mission)  นโยบายกาํกบัดแูลกิจการและ

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจที่บริษัทตอ้งปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สาํหรบัรายละเอียดการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวสามารถ

ดเูพ่ิมเติมไดท้ี่ “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน ประจาํปี 2563” 

4.3  นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง  บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการ

บริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พรอ้มทั้งกาํหนดนโยบาย       

การบริหารความเส่ียง ตามรายละเอียดในหวัขอ้ “ปัจจยัความเส่ียง” 

4.4  โครงสร้างการถือหุ้น  บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายชื่อผูถื้อหุน้ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไวใ้นรายงาน

ประจาํปีในหัวขอ้ “ขอ้มูลหลักทรพัยแ์ละผูถ้ือหุน้” และบนเว็บไซตข์องบริษัท www.snjinter.com  เมน ู  “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ 

“ขอ้มลูผูถ้ือหุน้” หมวด“โครงสรา้งผูถ้ือหุน้” 

4.5  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง

ความสาํคัญของการจัดทาํรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพ่ือใหน้ักลงทุนใช้

ประกอบการตดัสินใจจึงไดจ้ัดทาํรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่

กับรายงานของผูส้อบบัญชีไวใ้นรายงานประจาํปี นอกจากนีใ้นปี 2563 งบการเงินของบริษัทยังไดร้บัการรบัรองโดยไม่มีเงื่อนไขจาก

ผู้สอบบัญชี และนําส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                

ตลาดหลกัทรพัยต์รงต่อเวลา โดยไม่ถกูสั่งแกไ้ขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

4.6  การทําหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครัง้ของการประชุม จาํนวนครัง้ที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมในปี

ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” และหวัขอ้ “การกาํกบัดแูลกิจการ” เร่ืองคณะกรรมการชุดย่อย 

4.7  การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยการถือหุน้และการเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้

บริษัทระหว่างปีของกรรมการและผูบ้ริหารทัง้ทางตรงและทางออ้มไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 

56-1) ตามรายละเอียดในหวัขอ้ “ขอ้มลูส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร” เร่ืองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์

ของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร  

4.8  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้ง

รูปแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนท่ีไดร้บัจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดใน

หวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

4.9  นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการบริษัทและ

ผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานใหบ้ริษัทรบัทราบทกุครัง้ถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที่ไดมี้

การแต่งตั้ง หรือวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยให้เลขานุการจัดส่งสาํเนารายงานการมีส่วนได้เสียใหป้ระธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาํการนับแต่วันท่ีบริษัทไดร้บัรายงานดงักล่าว โดยในปี 2563 กรรมการบริษัท และ

ผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอย่างเครง่ครดั นอกจากนีใ้นการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมใน



การตดัสินใจในวาระสาํคญั อีกทัง้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารดงักล่าวในจดหมายแจง้

มติท่ีประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.10  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยขอ้มูลการเขา้พัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผูบ้ริหาร    

ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหัวขอ้ “การกํากับดูแลกิจการ” หมวดท่ี 5                  

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ขอ้ 5.7 

4.11  การทํารายการระหว่างกัน  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้บริษัทต้องมีการปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน โดยในกรณีท่ีเป็นการทาํรายการระหว่างกันท่ีสาํคัญ ถึงแมว่้าจาํนวนเงินท่ีอนุมัติจะอยู่ในอาํนาจท่ี

กรรมการบริหารท่ีกํากับฝ่ายงานสามารถอนุมัติไดก้็ตาม บริษัทฯ จะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ     

และ/หรืออนมุติัแลวัแต่กรณี หลงัจากนัน้จะนาํเร่ืองที่มีขนาดรายการท่ีมีนยัสาํคญัเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลาํดับ เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นท่ีแตกต่าง และทาํใหก้รรมการ

บริษัทและผูบ้ริหารไดร้บัทราบรายละเอียดก่อนท่ีบริษัทจะดาํเนินการแจง้ต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดใน

หวัขอ้ “รายการระหว่างกนั” 

4.12  การรายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาส  ในกรณีท่ีบริษัทมีรายไดร้วมหรือมีกาํไรสทุธิตามงบการเงินล่าสุดมี

การเปล่ียนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่ารอ้ยละ 20 บริษัทฯ ไดมี้การเปิดเผยคาํอธิบายผลการดาํเนินงานราย

ไตรมาสบนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาส จาํนวน 4 ครัง้ 

4.13  การจัดการและการดาํเนินการทางภาษีของบริษัท  บริษัทมีนโยบายทางภาษีโดยมีการบริหารจดัการดา้นภาษีที่

รดักุม เพ่ือปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับภาษี รวมทั้งส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพ่ิมสูงสุดให้แก่             

ผูถ้ือหุน้ โดยนโยบายภาษีไดร้บัความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสงูตามหลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

นโยบายภาษีของบริษัท  นโยบายภาษีของบริษัทยึดมั่นในหลกัความซื่อสัตย ์ โปรง่ใส โดยการเสียภาษีใหถ้กูตอ้งตรง

เวลาตามกฎหมายกาํหนด เพ่ือสรา้งความน่าเชื่อถือใหแ้ก่บริษัท โดยดาํเนินการใหมี้การปฏิบัติงานดา้นภาษีท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

และใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บังคับ

ในการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและภาษีต่อเจา้หนา้ท่ีรฐัหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งรวมไปถึงต่อสาธารณะ ซึ่งสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทาง

ธุรกิจท่ีวางไวเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัผูถ้ือหุน้ และรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกบัเจา้หนา้ท่ีรฐัและลกูคา้ 

ข้ันตอนการดําเนินการตามนโยบายภาษี  บริษัทมีการปฏิบัติงานด้านภาษี และติดตามข่าวสารดา้นภาษีและ

กฎหมายใหม่ๆ อย่างใกลช้ิด รวมถึงมีกระบวนการการสอบทานการปฏิบติังานโดยเจา้หนา้ท่ีอาวโุส ผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน อย่าง

สมํ่าเสมอตามแผนตรวจสอบภายในประจาํปีที่วางไว ้ เพ่ือติดตามการปฏิบติังาน รวมถึงการสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของ

บริษัทตามรอบการตรวจสอบ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดา้นภาษีของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และถกูตอ้งตามกฎหมาย 

บริษัทมีการกาํหนด หลักเกณฑป์ฏิบัติในการบริจาคเพ่ือการกุศลและสาธารณประโยชน ์หลกัเกณฑป์ฏิบัติในการรบั

หรือหรือการใหข้องขวญั ของกาํนลั และการเลีย้งรบัรอง หลกัเกณฑป์ฏิบติัในการใหแ้ละการรบัเงินสนบัสนนุ หลกัเกณฑป์ฏิบติัในการ

ดาํเนินธุรกิจดา้นการขายและการตลาด หลกัเกณฑป์ฏิบัติในการดาํเนินธุรกิจดา้นจดัซือ้ จัดจา้ง จัดหาของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับ

หลกัเกณฑข์องขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงกฎหมายดา้นภาษีอากร ซึ่งกระบวนการทัง้หมดไดร้บัการอนมุติัจากผูบ้ริหารของบริษัท 

และไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบในประเด็นที่ตอ้งตีความขอ้กฎหมายทางภาษี  

 4.14  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistleblowing Policy)  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหพ้นกังาน

และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย การทจุริตหรือประพฤติมิชอบ

ของพนักงานบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรบัขอ้รอ้งเรียนในกรณีท่ี

พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียถกูละเมิดสิทธิ หรือไม่ไดร้บัความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการท่ีบริษัทกาํหนด 



 4.15  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  บริษัทฯ ได้จัดตั้ง แผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง         

การติดต่อส่ือสารและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่สาํคญัและเป็นประโยชนต่์อนกัลงทุนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง โดยสามารถดรูายละเอียดขอ้มูล

ที่ทนัเหตกุารณข์องบริษัทบนเว็บไซตข์องบริษัท “นกัลงทนุสมัพันธ”์ และระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นีผู้ล้งทุน

และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งสามารถติดต่อแผนกเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสัมพนัธไ์ดท้ี่ 

  นายวาฤทธ์ิ   ตรีตราพนัธ ์   หรือ นายสมิุตร   ขอไพบูลย ์

  นกัลงทนุสมัพนัธ ์     เลขานกุารบริษัท 

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

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

ในปี 2563 เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง ประกอบกับ

รฐับาลไดมี้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทั่วราชอาณาจักรและขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจาํเป็นในการ        

จัดกิจกรรมท่ีมีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจาํนวนมาก  ซึ่งมีความเส่ียงท่ีจะทาํใหก้ารแพร่ระบาดเกิดขึน้และกระจายสู่บุคคล

ทั่วไปโดยง่าย ด้วยเหตุนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และเพ่ือความปลอดภัยของผู้ท่ีจะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน       

บริษัทได้ส่ือสารสารสนเทศสาํคญัๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย ์และ 

เว็บไซตข์องบริษัท แทนการจดักิจกรรม “นกัวิเคราะห ์นกัลงทนุ พบกลุ่มสหพฒัน”์ 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนา้ท่ีสาํคัญในการชีแ้นะทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทาํงานของ

ฝ่ายจดัการ และการแสดงความรบัผิดชอบตามหนา้ที่ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถ้ือหุน้ 

  5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 
 

1.  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน  15 คน ประกอบดว้ย 

- กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร   4 คน  

- กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร   5 คน 

- กรรมการอิสระ    6 คน 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ท่ีมี          

ความหลากหลายทัง้ทางดา้นบญัชี การเงิน การบริหารจดัการ การตลาด กฎหมาย และวิทยาศาสตร ์ตลอดจนไม่มีการกีดกนัทางเพศ 

โดยจาํนวนกรรมการของบริษัทท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 10 คน ในจาํนวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจาํนวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40  ของ

คณะกรรมการบริษัท และในจาํนวนกรรมการอิสระ 6 คน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบจาํนวน 4 คน โดยประธานกรรมการบริษัท

ไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจาก

คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ               

โดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นสาํคญั 

2.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ   

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑท่ี์

บริษัทกาํหนด โดยมีกรรมการอิสระเป็นผูห้ญิง 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 ของกรรมการอิสระทัง้หมด อีกทัง้ไม่มีกรรมการอิสระคนใด

ที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง  
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 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหก้ําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับ   

ตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแลว้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง จากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษัท โดยกรรมการอิสระและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งมีการถือหุน้ในบริษัทไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

และไม่มีการถือหุน้ในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท 

3.  กระบวนการสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้ป็นไป

อย่างโปรง่ใส (รายละเอียดตามหวัขอ้ “การกาํกบัดแูลกิจการ” เร่ืองการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู) 

4.  จาํนวนบริษัทที่กรรมการไปดาํรงตาํแหน่ง 

 บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวขอ้ “ขอ้มลูส่วนบุคคลของ

กรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร”  ซึ่งในปัจจุบันมีกรรมการจาํนวน 1 ท่านท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท 

บริษัท มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที่แต่อย่างใด เน่ืองจากกรรมการไดอ้ทิุศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเขา้รว่มประชุมอย่างสมํ่าเสมอและทาํคณุประโยชนแ์ก่บริษัทมาโดยตลอด  

 อนึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมี้การกาํหนดนโยบายใหก้รรมการผูจ้ดัการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่เป็นบริษัท

ย่อยและบริษัทรว่มของบริษัท เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงานและสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักับของบริษัท 

5.  การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

 ดว้ยบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กบัผูบ้ริหารสงูสดุขององคก์ร บริษัทฯ 

จึงกาํหนดใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัทตอ้งมิใช่บุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจ้ัดการ เพ่ือแบ่งแยกหนา้ท่ีการกาํกบั

ดแูลกิจการและบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อใหเ้กิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํกฎบัตร

คณะกรรมการซึ่งไดก้าํหนดขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการ 

6.  เลขานุการบริษัท 

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสุมิตร  ขอไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าท่ี          

ความรบัผิดชอบตามท่ีบริษัทกาํหนดไว ้(รายละเอียดอยู่ในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” เร่ืองเลขานกุารบริษัท) 

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรูค้วามชาํนาญที่เหมาะสม ดแูลรบัผิดชอบงานใน

แต่ละด้าน และมีการกําหนดขอบเขตอาํนาจดาํเนินการและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน 

(รายละเอียดอยู่ในหัวขอ้ “การกาํกับดูแลกิจการ” เร่ืองคณะกรรมการชุดย่อย และหัวขอ้ “โครงสรา้งการจัดการ” เร่ืองคณะกรรมการ

บริษัท) 

 นอกจากนีก้รรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ี

บริษัทใชบ้ริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

5.3  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(1)  ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน ์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท         

มีภาวะผูน้าํและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกาํกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ได้ 

กาํหนดไวเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทและผูถ้ือหุน้  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้าํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของบริษัทและใหมี้การทบทวนเป็นประจาํทกุปี โดยใน ปี 2563 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาทบทวนวิสัยทัศน ์พนัธกิจ ของบริษัทแลว้เห็นว่ายงัมีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจใน

ปัจจุบัน นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัท         

ที่นาํเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจดัใหมี้กลไกในการกาํกับ  ติดตาม ดูแลใหมี้การนาํกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ตลอดจนประเมิน    



ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 

ขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

(2)  ด้านการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการที่ดีไดก้าํหนดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี

ไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบดว้ยขอ้มูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ หลักการกาํกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทําทั้งหมด 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลกัการกาํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจาํทุกปี และ มีการเผยแพรผ่่าน

เว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มทั้งไดแ้จกคู่มือใหก้ับกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน และกาํหนดใหทุ้กคน ตอ้งปฏิบัติตามคู่มือดงักล่าว

อย่างเคร่งครดั รวมทั้งมีการนาํจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจดัทาํเป็นการต์ูนแอนิเมชั่นเพ่ือใหผู้บ้ริหาร และพนักงานเขา้ใจในเร่ือง

ดงักล่าวไดง้่ายยิ่งขึน้  

คณะกรรมการบริษัทไดมี้การติดตามใหมี้การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเสริมสรา้งใหบ้ริษัทมี

ระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ สําหรับผู้ท่ีละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตาม              

ความเหมาะสม และอาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีขอ้สงสัยท่ีไม่สามารถ 

ปฏิบติัตามหรือตัดสินใจได ้ใหป้รกึษากับผูบ้ังคับบญัชาตามลาํดับขั้น ซึ่งในกรณีที่มีขอ้ขดัแยง้ใหถ้ือคาํวินิจฉัยของกรรมการผูจ้ัดการ  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นท่ีสิน้สุด (รายละเอียดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานฉบบัเต็มสามารถดใูนเว็บไซตข์องบริษัทฯ) 

(3)  การจัดทาํนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  

  คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแล เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่าง

รอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล และเพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัทและผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีมีการทาํรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพ่ือความโปร่งใส                    

ตามหลักเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียออกจากหอ้งประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ   

เพ่ือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไม่มีการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการใหกู้้ยืมหรือ    

คํา้ประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุน้ และไดจ้ัดทาํรายการสรุปไวใ้นรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจาํปี (แบบ 56-1) 

(4)  การกาํกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน และการกํากับดูแล              

การปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบ 

ดังกล่าว ตลอดจนใหค้าํแนะนาํเพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ 

สามารถทาํหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มท่ี  

 คณะกรรมการบริษัทจึงกาํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํ

ทุกไตรมาส เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํหนา้ท่ีสอบทานว่าบริษัทไดมี้การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ           

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียง                 

ของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

(รายละเอียดเปิดเผยในหวัขอ้ “การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง”)  

 ทั้งนีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหนา้ท่ีในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการประเมิน แต่งตั้ง  โยกยา้ย 

และเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบนัผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางพรรณี  

ฉันทวรลกัษณ ์ซึ่งเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นดา้นการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี 

 



(5)  การบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมี

กระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทาํหนา้ที่กาํกับดูแลใหก้ารบริหารความเส่ียงมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเส่ียง และติดตามแผนจัดการความเส่ียง พร้อมทั้งรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารความเส่ียงแต่ละดา้นของบริษัทฯ อยู่ในหวัขอ้ “ปัจจยัความเส่ียง”) 

5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหมี้การประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจเรียกเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควรไว้ใน    

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท โดยกาํหนดวนัเวลาประชุมล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี และไดมี้การแจง้กาํหนดการประชุมใหก้รรมการ แต่ละคน

รบัทราบ สาํหรบัวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได ้  โดยประธานกรรมการ

บริษัทและกรรมการผูจ้ดัการจะรว่มกันพิจารณาเร่ืองท่ีจะนาํเขา้สู่ที่ประชุม หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม

และระเบียบวาระการประชุม พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการ แต่ละคนมีเวลาพิจารณา

และศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชุม 

 กรรมการทุกคนถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ยกเวน้หากติดภารกิจสาํคัญหรือเจ็บป่วย   

ซึ่งในท่ีประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสใหก้รรมการไดอ้ภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบาย

เกี่ยวกบัจาํนวนองคป์ระชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 

3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีกาํลังพิจารณาไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และ

เลขานกุารบริษัทเป็นผูบ้นัทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองแลว้จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมี้การประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างนอ้ยปีละ 1 

ครัง้ เพ่ือนาํเสนอเป้าหมายเชิงกลยทุธ ์และแผนงานของบริษัทประจาํปี อีกทัง้เป็นการสรา้งความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการบริษัท

และผูบ้ริหาร นอกจากนีผู้บ้ริหารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงินไดเ้ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครัง้    

 คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํหนดใหมี้การประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท

รบัทราบเป็นประจาํทกุไตรมาส 

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิน้ 10 ครัง้ มีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุมมากกว่ารอ้ยละ 95 ของ

การประชุมทัง้ปี และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทไดมี้การประชุมระหว่างกนัเองโดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้รว่มประชุมดว้ย จาํนวน    

1 ครัง้ ในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564  (รายละเอียดการเขา้ประชุมอยู่ในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” เร่ืองคณะกรรมการบริษัท ขอ้ 1.3 

จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ)  

 นอกจากนี ้ในปี 2563 ไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2564 เป็นการล่วงหนา้ (ตาราง

การประชุมนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดงันี ้

คร้ังที่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1 วนัที่  21  มกราคม  2564  

2 วนัที่  25  กุมภาพนัธ ์ 2564 

3 วนัที่  13  พฤษภาคม  2564 

4 วนัที่  15  กรกฎาคม  2564 

5 วนัที่  13  สิงหาคม  2564  

6 วนัที่  11  พฤศจิกายน  2564 

7 วนัที่  23  ธันวาคม  2564 



5.5  การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัเป็นประจาํ

ทกุปี เพ่ือใหก้รรมการแต่ละคนไดร้่วมกนัพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทัง้นีเ้พ่ือทบทวนผลงาน 

ปัญหาอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพ่ือช่วยใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 ซึ่งมีกระบวนการในการประเมิน ดงันี ้เลขานกุารบริษัทไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท

แบบทั้งคณะ  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ) ใหก้ับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการ        

ทุกท่านมีความเป็นอิสระ ในการทาํแบบประเมินดังกล่าว และเม่ือทาํแบบประเมินเรียบรอ้ยแล้วใหจ้ัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท      

เพ่ือรวบรวมและสรุปผลและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมินคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มใหแ้ต่ละขอ้ ดงันี ้

เกณฑ ์ คะแนน 

ดีมาก ตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ดี ตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป 

พอใช ้ ตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

ควรปรบัปรุง ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป 

ไม่ดี นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 
   

  การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ     

  คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น    

3 ดา้น ไดแ้ก่ 

  1.  โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการบริษัท 

  2.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท     

  3.  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท     

  ในปี 2563 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดีมาก” มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 93    

  การประเมินผลงานประจาํปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล      

  คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 

3 ดา้น ไดแ้ก่     

   1.  บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัท       

  2.  การทาํหนา้ที่ของกรรมการบริษัท      

  3.  การพฒันาตนเองของกรรมการบริษัท      

  ในปี 2563 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดีมาก” มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 93 

 

 

 

 

 



  การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการชุดย่อย    

  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจาํปี 2563 โดยให้

กรรมการชดยุอ่ยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดาํรงตาํแหน่งในภาพรวมของผลการประเมินสรุปไดด้งันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

                      คณะกรรมการตรวจสอบ 94 

                      คณะกรรมการสรรหา 82 

                      คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 85 

                      คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 82 

                      คณะกรรมการกิจกรรมองคก์รเพ่ือสงัคม 97 

                      คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 97 

                      คณะกรรมการบริหาร 89 

 สาํหรบัการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการนั้น เป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการและคณะกรรมการ

บริษัท โดยพิจารณาและประเมินผลการดาํเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทเป็นประจาํทกุปี  

5.6  ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นไปอย่างโปรง่ใส (รายละเอียดหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารอยู่ในหัวขอ้ 

“โครงสรา้งการจดัการ” เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) 

5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้ท่ี

เกี่ยวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสรา้งทักษะความรูค้วามเข้าใจอันเป็นประโยชนต่์อการปฏิบัติหนา้ท่ีกรรมการและงานท่ีเกี่ยวข้อง     

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ

หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (รายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร”) รวมทั้งพบปะแลกเปล่ียน       

ความคิดเห็นกบักรรมการบริษัท และผูบ้ริหารขององคก์รอื่นๆ  เพ่ือนาํความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้บักลบัมาพฒันาบริษัท 

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รายช่ือ DAP รุ่นที ่ DCP รุ่นที ่ RCC รุ่นที ่ RMP รุ่นที ่ RCP รุ่นที ่ ACP รุ่นที ่

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

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

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

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

 5. นางแกว้ตา           องคส์รณะคม - 27/2003 10/2010 - - - 

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

 7. นางจิตราภรณ ์       วิกิตเศรษฐ์ 66/2007 - - - - - 

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

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

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

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

12. นายอมร        อศัวานนัท ์ 4/2003 - - - - - 

        



รายช่ือ DAP รุ่นที ่ DCP รุ่นที ่ RCC รุ่นที ่ RMP รุ่นที ่ RCP รุ่นที ่ ACP รุ่นที ่

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

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

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

กรรมการและผูบ้ริหารไดใ้หค้วามสาํคัญในการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูน

ความรูใ้นการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่อง  

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2563 

รายช่ือ ช่ือหลักสูตรอบรม / สัมมนา 

นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพนัธ ์ - การบญัชีบริหารเพ่ือการวางแผนและตดัสินใจ : ธรรมนิติ (Online) 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ จัดใหมี้การปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการท่ีเขา้รบัตาํแหน่งใหม่ เพ่ือเตรียมความพรอ้มในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

กรรมการ โดยมีการนาํพาเยี่ยมชมโรงงานพรอ้มนาํเสนอประวัติบริษัทสรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจใหก้รรมการ ดังกล่าวได ้ 

รบัทราบ พรอ้มส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบดว้ยสรุปเปรียบเทียบขอ้บังคบัของบริษัท  พ.ร.บ.หลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรพัย ์พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด และหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายใน    

การกํากับดูแลกิจการ หลักการกาํกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ

พนกังาน นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัและระเบียบปฏิบติัอื่นๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งจาก หน่วยงานกาํกบัดูแล

บริษัทจดทะเบียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานขณะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

5.8  แผนการสืบทอดงาน  

บริษัทฯ ไดมี้การจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง เพ่ือเตรียมความพรอ้มในกรณีท่ีผูบ้ริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

1. จดัใหผู้บ้ริหารระดบัรอง ๆ ลงไปไดมี้โอกาสใกลช้ิด และไดท้าํงานรว่มกบัผูบ้ริหารระดับสงู  

2. เตรียมการใหผู้บ้ริหารระดบัสงูพรอ้มรบังานของสายงานอื่นในกรณีจาํเป็น   

3. เตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพ่ือรับงาน          

บริหารระดบัสงู 

4. จดัใหมี้ Committee ต่าง ๆ  เพ่ือใหเ้กิดการพฒันางานและศกัยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

5.  พฒันาใหผู้บ้ริหารระดบักลางไดเ้สนอแผนงานต่าง ๆ  

6. จดัอบรมพนกังานในระดบัรองๆ พรอ้มท่ีจะรบังานในระดบัที่สงูขึน้ 

7. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสาํนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และ      

มององคก์รในภาพรวมมากยิ่งขึน้ 

8. จดัอบรมผูบ้ริหารในแต่ละฝ่าย ใหมี้ศกัยภาพมากขึน้  ฝึกการวางแผนล่วงหนา้ และเสริมการใชค้วามคิดอย่างเป็น

ระบบใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัรองๆ 

9. พฒันาคณุภาพจิตใจของผูบ้ริหารทกุระดบั ยึดธรรมะ เพ่ือการปฏิบติัต่อกนั  อยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ 

 

 

 

 



การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัต่อการสรา้งระบบการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นท่ีจะยกระดบัมาตรฐานการกาํกับ

ดแูลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปดว้ยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืน ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสรา้งความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงอย่างสมดุลบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และ

สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน 

 จากการพัฒนาหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามหลักเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard ซึ่ง

เป็นหลกัเกณฑก์ารสาํรวจท่ีเขม้ขน้ขึน้ ส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัผลประเมินการกาํกบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลิศ”  

ผลประเมินการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้ 

หมวด 2563 (%) 2562 (%) 2561 (%) 

1.  สิทธิผูถ้ือหุน้ 92 92 92 

2.  การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 99 99 93 

3.  การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 94 94 94 

4.  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 97 97 94 

5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 84 84 85 

คะแนนเฉล่ีย 91 91 90 

 สาํหรับส่วนท่ีบริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะนําไปเป็น

แนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป ไดแ้ก่ 

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล 

1. คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวน

บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดํารง

ตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง ไวใ้นนโยบาย

กาํกบัดแูลกิจการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไม่ไดมี้นโยบายจาํกดัจาํนวนบริษัทจดทะเบียน

ท่ีกรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง 

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและ

ความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึน้อยู่กับจาํนวน

บริษัทท่ีดาํรงตาํแหน่ง ตราบเท่าท่ีกรรมการคนนั้นมีความสามารถ

และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามท่ีได้รับความ

ไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ 

2. คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายจาํกัดจํานวน

ปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 

9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากัดปีในการดาํรง

ตาํแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัท 

ยังคงปฏิบัติหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์

ส่วนตัวที่อาจขัดแยง้กับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดย

คาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายบริหารและผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

3. คณ ะกรรมการไ ม่ มีกรรมการอิสระในคณะ 

กรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท มาเกิน 9 ปี จํานวน 4 คน เน่ืองกรรมการอิสระดังกล่าวมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มี

ความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษัท ตอ้งการ 

และปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอย่างดี 



 

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล 

4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเข้าดํารง

ตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู ้ความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และแมว่้าถึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ 

แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้

กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ

ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต่์อองคก์ร 

5. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธาน

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการ

อิสระ และคณะกรรมการสรรหา และ

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ย

กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ ่

ถึงแมว่้าประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็น

กรรมการท่ีมีความรู ้ประสบการณ์ในการทาํหนา้ท่ีดังกล่าวมาเป็น

ระยะเวลานาน อีกทั้งไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย์

สจุริต และไม่ไดอ้อกเสียงในวาระท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 

 


