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การก ากบัดูแลกจิการ    
 

 คณะกรรมการบริษัท 
ได้ปฏิบัติตามข้อพงึปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยน าหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
และระเบียบปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยน ามาใช้เป็นแนวทางก าหนดนโยบายของบริษัท  

 
บริษัทยังพจิารณาถึงผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 

2563             โดยพจิารณาผลการประเมินเปรียบเทียบย้อนหลงั3 ปี 
รวมท้ังค าแนะน าการปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนไทย 
จากฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ซ่ึงได้น าส่งให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านรับทราบแล้ว 
เพ่ือพจิารณาหาแนวทางในการปรับปรุงการก ากบัดูแลกจิการของบริษัทต่อไป 
 

 นอกจากนี ้
ยังได้พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป็นท่ีมั่นใจว่าได้มีก
ารปฏิบัติตามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการท่ีดีโดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น 
ภายใตก้รอบ ขอ้ก าหนดกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น 
โดยบริษทัมีความมุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะดูแลผูถื้อหุน้ทุกรายใหไ้ดรั้บสิทธิในฐานะผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
ดงัน้ี  
 
1. สิทธิขั้นพื้นฐานตามท่ีผูถื้อหุ้นพึงจะไดรั้บทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผล 

สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
และสิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งเพียงพอเท่าเทียมกนัในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการพิจารณาแล
ะตามเวลาท่ีเหมาะสม  

2. สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 
บริษทัไดน้ าเสนอช่ือและขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการท่ีตอ้งเสนอแต่งตั้งในหนงัสือเชิญประชุม 
อนัประกอบดว้ยช่ือ ประวติั การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน เป็นตน้ รวมถึงวาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

3. สิทธิในการไดรั้บจดัสรรเงินปันผล 
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4. สิทธิในการไดรั้บทราบมติคณะกรรมการท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดการประชุม 
และวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

5. สิทธิในการไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีจดัประชุม เวลา 
วาระการประชุม กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม 
และประเด็นท่ีใชใ้นการพิจารณาโดยมีการน าเสนอขอ้เทจ็จริง 
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 
โดยบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมกบัเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุ้นไดท้ราบผา่นเวบ็ไซตข์องบริษั
ทล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน ก่อนวนัประชุม 
รวมทั้งไดท้ าการประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม 3 วนั 
ทั้งน้ีบริษทัจะจดัวนัเวลาและสถานท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

6.
 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมรวมทั้งส่งค าถามส าหรับการประชุมผู ้
ถือหุน้ โดยติดต่อส่งค าถามผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

7. บริษทัสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการทุกท่านใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง 

 
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม 
และเท่าเทียมกนั  โดยไดก้ าหนดนโยบายใหดู้แลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ 
สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บสิทธิในฐานะผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั 
นอกจากน้ีนโยบายท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษั
ทและตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพ
ยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
นโยบายหลกัของบริษทัท่ี  ก าหนดขึ้นเพื่อดูแลใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิท่ีเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
1.การสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไดมี้ส่วนร่วมในการสรรหาแ

ละเลือกตั้งกรรมการเพื่อเขา้มาท าหนา้ท่ีดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั 
โดยการเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 
เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

2. การสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉนัทะได้ 
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 2.1 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นได ้
บริษทัไดอ้ านวยความสะดวกโดยการเสนอหนงัสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ 
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ม้อบฉนัทะสามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูม้อบฉนัทะ ทั้งน้ี 
หนงัสือมอบฉันทะทั้งหมด เป็นหนงัสือมอบอ านาจตามแบบท่ีก าหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

 2.2 อ านวยความสะดวกใหผู้ม้อบฉนัทะ 
โดยผูม้อบฉันทะสามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระซ่ึงจะเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามเจตนารมณ์ของ
ผูม้อบฉนัทะ 
ทั้งน้ีบริษทัไดแ้นบรายละเอียดกรรมการอิสระดงักล่าวพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะอยา่งต่อเน่ืองเป็นประ
จ าทุกปี 

3 ความเท่าเทียมกนัในระหวา่งการประชุมผูถื้อหุ้น 
 3.1 ก่อนการเร่ิมประชุม ประธานท่ีประชุมจะใหมี้การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงกฎเกณฑต่์าง ๆ 

ท่ีใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 
 3.2 ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานคณะกรรมการซ่ึงจะเขา้ร่วมประชุมและเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้ซกัถามและตอบช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือบริษทัอยา่งเตม็ท่ีทุกคร้ัง 

 3.3 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3.4 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งด าเนินตามวาระตามท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 
ทั้งน้ีบริษทัไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงล าดบัวาระการประชุม 
เวน้แต่การเพิ่มหรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีเหตุผลอนัสมควรและถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 

 3.5 เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัจะใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว 
และแม่นย  า บริษทัไดน้ าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการลงทะเบียน และลงมติของผูถื้อหุน้ 

4 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมตามวาระ 
พร้อมทั้งมติท่ีประชุมและจ านวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
รวมถึงรายละเอียดท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 
พร้อมทั้งเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษั
ทเพื่อให ้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

5 นโยบายและมาตรการการดูแลขอ้มูลภายใน บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 
รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วงระหวา่ง 1 
เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ 
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ใหเ้ขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยท์ุกคร้ังตอ้งแจง้และน าส่งรายงานการถือหลกัทรัพยผ์า่นมายงัส านั
กเลขานุการของบริษทั 
ก่อนน าส่งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ุกคร้ัง 

 
ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 
บริษทัไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิและความเท่าเทียมกนัดงักล่าวทั้งหมดตามสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีกล่าวในขอ้ 1 
และขอ้ 2 ขา้งตน้ รวมตลอดถึงการจดัท าหนงัสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ส าหรับผูถื้อหุ้นชาวต่างประเทศดว้ย และส าหรับการประชุมสามญัประจ าปี 2564 
บริษทัจะด าเนินการใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิและความเท่าเทียมกนัดงักล่าว 
 
(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 
และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลา
ดหลกัทรัพย ์
รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการปกป้องสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีใหไ้ดรั้บการดูแลอยา่งดี 
 
● นักลงทุน และผู้ถือหุ้น บริษทัตระหนกัเสมอวา่จะด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส 

มุ่งมัน่ในการสร้างการเจริญเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูถื้อหุ้
นอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 

 
● องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานท่ี  บริษทัปฏิบติัตามกฎระเบียบ กฎหมาย 

และกรอบกติกาของสังคมและ        ท่ีออกกฎระเบียบ ประเทศชาติอยา่งเคร่งครัด 
รวมถึงศึกษาแนวคิด นวตักรรม ดา้น             
 โภชนาการท่ีดีและเป็นประโยชน์ในระดบัสหประชาชาติ เพื่อน ามาเป็นแนว 
 ปฏิบติัในฐานะผูน้ าธุรกิจอาหารไทยและเบเกอร่ี 

●    
● ลูกค้า / ผู้บริโภค   บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ให้อร่อย 

ปลอดภยั และมีโภชนาการท่ีดี 
ใหเ้หมาะสมกบัท่ีไดรั้บความไวว้างใจเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับครอบ
ครัว 
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พร้อมมุ่งมัน่สร้างสรรคก์ารท าการตลาดอยา่งมีความรับผิดชอบผา่
นช่องทางการขายสินคา้และบริการท่ีร้าน S&P 
ช่องทางส่ือออนไลน์ และแอปพลิเคชนั 
ตลอดจนเอาใจใส่การบริการลูกคา้อยา่งเป็นมิตร 
เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา้ รวมถึง 
มีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เพื่อเร่งด าเนินการใ
หแ้ก่ลูกคา้โดยเร็วท่ีสุดและมีการเก็บรักษาขอ้มูลความเป็นส่วนตวัข
องลูกคา้ 

● พนักงาน
 บริษทัยดึถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและตอ้งไดรั้บกา
รปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
การพฒันาศกัยภาพ พร้อมให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ทั้งน้ีผลตอบแทนของพนกังานบริษทัมีการก าหนดนโยบายค่าตอบ
แทนพนกังานใหส้อดคลอ้งกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทเ
ดียวกนัและอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 

 
● คู่ค้า 

 บริษทัจะยดึมัน่และปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้
นฐานของความเป็นธรรมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั   

 
● ชุมชนและสังคม บริษทัมุ่งมัน่จะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

และใหค้วามส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
โดยบริษทัมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมพร้อ
มทั้งมีการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ร 
และสร้างจิตส านึกใหก้บัทุกคนในองคก์รในอนัท่ีจะดูแลพฒันาแล
ะเสริมสร้างสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยควบคู่ไปกบัการเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยื
น 
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● องค์กรอสิระ ส่ือมวลชน
 นบัเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม 
ดว้ยและกลุ่มคนท่ีมีอทิธิพล การช่วยประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้เทจ็จริง 
มีการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความ  ในส่ือออนไลน์ โปร่งใส 

   
(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
1. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและตระหนกัวา่การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั 
ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงินลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียข
องบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงไดต้ระหนกัต่อความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น 
ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ่าเสมอ และทนัเวลา ในการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว 
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหห้น่วยงานสนบัสนุนสายบญัชีการเงิน 
ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษทัไดท่ี้ โทรศพัทห์มายเลข 0-2785-4000 หรือท่ี website 
www.snpfood.com หรือท่ี e-mail address presidentoffice@snpfood.com 
 
 
 
 
 
2. หลกัการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับบริษทัในการสร้างการเจริญ เติบโตอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 
โดยส่งเสริมใหค้ณะกรรมการ กรรมการบริหาร 
และพนกังานผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต 
และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคม 
และลูกคา้ตามขอ้พึงปฏิบติัทางจริยธรรม โดยบริษทัไดติ้ดต่อส่ือสารกบัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
และติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 
 
นอกจากน้ียงัใหค้วามสนใจดูแลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเคร่งครัด 
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

http://www.snpfood.com/
mailto:presidentoffice@snpfood.com
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และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมทั้งไดก้ าหนดใหมี้การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก
คร้ัง  
 
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ดูรายละเอียดในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” 
ทั้งน้ี บ าเหน็จคณะกรรมการไดมี้การน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
 
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีความโปร่งใส 
ในการน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระประกอบดว้ยกรรมการอิ
สระ 3  ท่าน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี  และเลขานุการ  1  ท่าน  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

1)  นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2)  นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ 
3)  นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการตรวจสอบ 
4)  นางเชอร์ล่ี สวา่งคง  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เพื่อดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ในปี 2563 
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 6 คร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
ทั้งน้ีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “การควบคุมภายใน” 
 
2. การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน   12 ท่าน ประกอบดว้ย 

● กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  6 ท่าน 
● กรรมการอ่ืน                         2 ท่าน 
● กรรมการท่ีเป็นอิสระ             4 ท่าน คิดเป็นอตัราส่วนเท่ากบั 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 

3. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 



8 
 

● ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ซ่ึงในปี 2563 ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 44.38 
ของหุน้ทั้งหมด  
● ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 
แต่ทั้งสองท่านเป็นตวัแทนจากกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่กลุ่มเดียวกนั 
● คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2 ท่าน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

 
4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4.1 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการของบริษทัทุกท่านเป็นบุคคลท่ีมีภาวะการเป็นผูน้ า มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจนอกจากน้ีคณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดหรือใหค้วา
มเห็นชอบวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษทั 
ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการทางธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพ อยา่งเป็นอิสระ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดท้ าการทบทวน Mission และ Vision ไปแลว้ 
และมีการน ากลยทุธ์ท่ีไดมี้การทบทวนไปปฏิบติัแลว้ อยา่งเช่น 
การสะทอ้นออกมาในรูปของการท ากิจกรรมต่างๆ  

 
4.2 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ 
มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนเพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและสอบทานการ   บริหารงาน 
โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทศัน์ ภารกิจ 
และนโยบายก ากบัดูแลกิจการ ในขณะท่ีฝ่ายจดัการจะมีหนา้ท่ีในการบริหารบริษทั 
และก าหนดกลยทุธ์แผนงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งน้ี บทบาท หนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการไดแ้สดงรายละเอียดในหวัขอ้ 
“โครงสร้างกรรมการบริษทั” 
 

 4.3 นโยบายเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ยา่งชดัเจน 
โดยก าหนดขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างบริษทั 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด 
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ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว 
รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้
พื่อประโยชน์ส่วนตนดว้ย นอกจากน้ีในปี 2552 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานขอ้มูลของกรรมการและบุคคลผูมี้ความเ
ก่ียวขอ้ง ซ่ึงตอ้งรายงานเป็นประจ าทุกปีและทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
เพื่อใหบ้ริษทัใชเ้ป็นขอ้มูลในการติดตามดูแลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

 
4.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ระบบการควบคุมภายใน 
 S&P มีหลกัในการด าเนินธุรกิจ คือเร่ือง คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม 
และมีวิสัยทศัน์ในการเป็นผูน้ าธุรกิจร้านอาหารไทย ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีและผลิตภณัฑอ์าหาร 
ท่ีไดรั้บความช่ืนชอบทัว่โลก โดยใส่ใจควบคุมดูแลสินคา้และบริการ ใหมี้ คุณภาพ ในทุกขั้นตอน 
มุ่งสร้าง คุณค่า ใหก้บัลูกคา้และสังคม เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดและความยัง่ยนืในอนาคต 
รวมทั้งปลูกฝังวฒันธรรมท่ีดีภายในองคก์รใหพ้นกังานทุกคน ทุกระดบั ใหป้ระพฤติดี มี คุณธรรม 
อยูบ่นความถูกตอ้งทั้งต่อตนเอง ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
 ดงันั้นบริษทัจึงไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจและมีการส
อบทานการปฏิบติัทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีทนัสมยัและเป็นสากล 
มีการก าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังาน 
ผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดย 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ 
เสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งก าหนดใหพ้นกังานมีการประเมินผล ของการควบคุมตนเอง 
(Control Self – Assessment : CSA) 
เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาหน่วยงานใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อป้องกนัหรือลดการบกพร่องโดยไม่รู้ ไม่เจตนา หรือการทุจริต  
 
การตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลการปฏิบติังานของส านกังานตรวจสอบโดยใหย้ดึถือการปฏิบติั
งานดา้นวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล มีความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ 
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โดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและส านกังานตรวจสอบซ่ึงไดก้ าหนดภารกิจ 
ขอบเขตการปฏิบติังาน อ านาจและหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง การด าเนินงาน 
การปฏิบติังานตรวจสอบไวอ้ยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์และแผนงานประจ าปี 
และมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี ใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 
นอกจากแผนงานตรวจสอบท่ีพิจารณาตามความเส่ียง (Risk Based Audit Planning) แลว้ 
ส านกังานตรวจสอบไดพ้ฒันางานตรวจสอบโดยเนน้การสร้างระบบงานเชิงป้องกนัต่างๆ 
นอกเหนือจากการใหค้วามเช่ือมัน่ และใหค้  าปรึกษา 
รวมถึงการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตตามนโยบายการใหเ้บาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 
การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล 
เพื่อใหก้ารตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงไดก้ าหนดใหมี้การประกนัคุณภาพภายใน 
โดยใหห้น่วยงานรับตรวจประเมิน เปรียบเทียบกบัการประเมินของผูต้รวจสอบ 
เพือ่พิจารณาผลต่างแลว้น ามาวิเคราะห์สาเหตุ 
ซ่ึงจะไดน้ าความเห็นของหน่วยงานรับตรวจมาพิจารณาปรับปรุงตามท่ีเห็นวา่เหมาะสม 
 
4.5 ระบบบริหารความเส่ียง 
บริษทัไดมุ้่งมัน่ท่ีจะพฒันาการประเมินการบริหารความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
ดงันั้น ในปี 2555 
จึงไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์รเพิ่มจากคณะท างานบริหารความเส่ียงจา
กระดบัหน่วยงาน ซ่ึงในปี 2563 น้ีคณะกรรมการไดมี้การประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง 
โดยพิจารณาแจกแจงความเส่ียงครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งองคก์ร จดัอนัดบัความเส่ียง 
ก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง 
มอบหมายผูรั้บผิดชอบจดัให้มีมาตรการควบคุมและบริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไ
ด ้เพื่อใหบ้ริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้
และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเส่ียงของบริษทัวา่มีความเส่ียงดา้นใดบา้งท่ีเปล่ียนแปลงไป 
รวมทั้งความเปล่ียนแปลงในสภาพเศรษฐกิจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัในแต่ละไตรมาส 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ระเมินความเส่ียงในโครงการส าคญัท่ีผา่นการพิจารณาของคณะก
รรมการบริหาร เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอคณะกรรมการบริษทั 
พิจารณากลัน่กรองเพื่อใหมี้การจดัการความเส่ียงและติดตามอยา่งใกลชิ้ดและมัน่ใจไดว้า่ความเส่ียงอยูใ่
นระดบัท่ียอมรับได ้รวมทั้งบริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 
4.6 การประชุมคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการไดก้ าหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจ าอยา่งนอ้ยทุกไตรมาสและเพื่อใหก้รรมกา
รสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 
ฝ่ายเลขานุการไดก้ าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวล้่วงหนา้ทุกปี 
และไดแ้จง้ใหก้รรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดงักล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกค
ร้ัง 
ฝ่ายเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 7 วนั ใหค้ณะกรรมการพิจารณาและไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ในปี 
2563 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทัไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 
ประธานกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในทุกคร้ัง แต่เน่ืองจากป่วย 
จึงไดล้าประชุมไป 1 คร้ัง และในระหวา่งการประชุม 
ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสและจดัสรรเวลาใหก้รรมการสอบถามจากฝ่ายจดัการ 
และพิจารณาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ 
และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรอง
จากคณะกรรมการพร้อมใหก้รรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได้ 
 
อน่ึงในปี 2563 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ 
ขณะท่ีกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการนั้นตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยไม่นบัจ านวนกรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย 
ซ่ึงไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและลงมติดงักล่าวอยูแ่ลว้ ทั้งน้ีในการประชุมลงมติใดๆ 
ในการประชุมคณะกรรมการคราวท่ีผา่นมาทุกคร้ังจ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมลงมติจะมีจ านวน
กรรมการมากกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยสม ่าเสมอทุกคร้ัง 
 
4.7 การรายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
และสารสนเทศทางการเงิน          ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  
โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 
และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า 
รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โปรดดูรายละเอียดใน 
“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน” 
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คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่ การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ 
และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคั
ญ 

 
4.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดมี้การพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณ
ะกรรมการ เพื่อใชใ้นการประเมินคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั 
โดยไดแ้ยกเป็นการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 
และเม่ือพิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมคณะกรรมการบริษทั 
 
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 
ท่ีใชเ้พื่อการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 
ภายใตห้วัขอ้การประเมินเก่ียวกบัโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ           การประชุมคณะกรรมการ 
การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 
ไดพ้ิจารณาสรุปผลประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
โดยเปรียบเทียบกบัผลการประเมินยอ้นหลงั 3 ปี 
ท่ีผา่นมาและน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
เพื่อพิจารณาขอ้ดี ขอ้เสีย รวมทั้งแนวทางการแกไ้ข ปรับปรุง 
โดยการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการดงักล่าวมุ่งเนน้การน าผลประเมินไปใชป้ระโยชน์
เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการให้ดียิง่ขึ้น      ซ่ึงโดยภาพรวมในปี 2563 
คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่ไดด้ าเนินการหรือจดัท าเร่ืองดังกล่าวนั้นไดดี้แลว้ 

 
4.9 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

 4.9.1  การพฒันาความรู้ของกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหก้รรมการ 
และผูบ้ริหารเขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั 
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รวมทั้งบริษทัไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่เป็นประจ าทุกคร้ังท่ีมีการแต่ง
ตั้งกรรมการใหม่  
โดยจะจดัใหมี้การแสดงภาพรวมเพื่อแนะน าธุรกิจและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั 
รายช่ือคณะกรรม- การบริษทัและโครงสร้างการบริหาร  เอกสารคู่มือเก่ียวกบักฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาท 
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการก ากบัดูแลกิจการ 
หนงัสือรับรอง หนงัสือบริคณห์สนธิ  และขอ้บงัคบั ระเบียบบริษทั วิสัยทศัน์ เป้าหมาย 
ขอ้มูลการด าเนินงานและกิจกรรมของบริษทั 
รวมทั้งจดัใหก้รรมการเขา้เยีย่มชมกิจการและร่วมประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดวิสัยทศั
น์และแผนธุรกิจร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

 4.9.2  แผนสืบทอดงาน บริษทัไดมี้การจดัเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
เพื่อทดแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะ    เกษียณอาย ุ
พร้อมทั้งไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของผูบ้ริหารในการเขา้รับต าแหน่ง
ใหม่โดยสืบเน่ืองต่อกนั 

 
(6) นโยบายด้านการพฒันาบุคคล 

 การพฒันาบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหอ้งคก์รสามารถขบัเคล่ือนการพฒันาและสร้างความเจริ

ญเติบโตของธุรกิจภายใตค้วามทา้ทายและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว 

 นโยบายดา้นการพฒันาบุคคลจึงออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของธุรกิจ คือ “Strengthen the 

Core, Create the Next” คือ 

การบริหารการเรียนรู้และพฒันาตนเองดว้ยหลกัสูตรและวิธีการท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความสามารถทางคว

ามคิด มีทกัษะและความเช่ียวชาญ 

สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสภาวะการแข่งขนัและส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเ

ปลี่ยนแปลงอยา่งต่อเน่ือง บริษทั 

จึงไดก้ าหนดกรอบแนวทางและนโยบายในการพฒันาและบริหารบุคลากรไวด้งัน้ี 

1. “Strengthen the Core” การสร้างเสริมความแข็งแกร่งในมาตรฐานความรู้ ความสามารถหลกั 

1.1 พฒันาโครงสร้างองคก์ร ออกแบบสายงาน และต าแหน่งอาชีพงาน (Organization Design and 

Development) จดัการใหมี้การเปล่ียนแปลงปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
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เพื่อตอบรับสภาวะธุรกิจท่ีมีการปรับตวัอยา่งรวดเร็วเพื่อใหพ้นกังานทุกคนท างานดว้ยความคล่

องตวั และสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงไดฉ้บัไว 

1.2 มุ่งเนน้การยกระดบัการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม (Competency) 

เพื่อเพิ่มความสามารถใหพ้นกังานปรับตวัให้เขา้กบัรูปแบบการท างานท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบ

บ New Normal เช่น เนน้การท างานเป็นทีม การยืดหยุน่ และความทา้ทายต่อการเปล่ียนแปลง 

และมี Innovation เป็นตน้ 

1.3 วางโครงสร้างหลกัสูตรการอบรมของงานหลกั (Career Roadmap) ในสายงานปฏิบติัการ 

(Operation) และสายการผลิต (Production) ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัขององคก์ร 

เพื่อใหพ้นกังานสร้างเสริมความรู้และความเช่ียวชาญ เพิ่มพูนความช านาญ ความสามารถ 

พร้อมทั้งมองเห็นความเจริญเติบโตในต าแหน่งและอาชีพการงาน 

1.4 สร้างหลกัสูตรพฒันาผูน้ าในยคุดิจิทลั 

ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรในการเพิ่มทกัษะและศกัยภาพใหผู้น้ าในทุกระดบัโดยเนน้รูปแบ

บความเป็นผูน้ าในกระบวนการท างานและวิธีการท างาน ความคิด mindset 

ส าหรับการท างานในยคุดิจิทลั 

1.5 จดัท าระบบการประเมินผลงาน (Performance Management System) 

ท่ีมีประสิทธิภาพในการวดัผลส าเร็จของงาน 

ดูแลควบคุมและติดตามพฤติกรรมการท างานท่ีถูกก าหนดใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถน าไ

ปปฏิบติัจริงได ้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ วดัประสิทธิผล และสร้างความเท่ียงธรรม 

โดยไดจ้ดัท าระบบ Online System เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน 

1.6 จดัท าแผนพฒันาการบริหารเส้นทางอาชีพ (Career management) 

เพื่อใหพ้นกังานไดม้องเห็นโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ พร้อมทั้งมีหลกัสูตรการพฒันาตวับุคคล 

(Individual Development Program) 

ท่ีเนน้ใหบุ้คลากรมีการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

2. “Create the Next” การสร้างความสามารถขององค์กรในมิติใหม่เพ่ือสร้างความส าเร็จในอนาคต 

2.1 จดัท าโครงการบริหารจดัการคนเก่งและผูมี้ฝีมือคือ Talent : Successor : Master (TSM) 

เป็นโครงการวิเคราะห์ วางแผน แสวงหา 

และพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงหรือมีฝีมือถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
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จดัใหมี้กระบวนการการท างานอยา่งเป็นระบบ 

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและสร้างความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

2.2 ริเร่ิมโครงการผูน้ ายคุใหม่ Next Generation Leader (NGL) 

เป็นโครงการพฒันาคนรุ่นใหม่ใหมี้ทกัษะ ความคิด ความรู้ ความสามารถ 

และวิธีการท างานแบบ “วิถีชีวิตใหม่” หรือ New Normal ท่ีตอ้งคล่องตวั รวดเร็ว กลา้หาญ 

ใชดิ้จิทลัในการท างาน 

2.3 สร้างวิถีการท างานแบบ New Normal ใหพ้นกังานมีความถนดัหลายๆ ดา้น 

เนน้การท างานขา้มแผนกแบบ One-team ลดและกระชบัขั้นตอนการท างานและการตดัสินใจ 

สร้างความคล่องตวั 

2.4 ปลูกฝังกรอบความคิด (Mindset) ใหพ้นกังานมีความเช่ือและทศัคติท่ีตอ้งค านึงถึงวา่ 

“ลูกคา้คือคนส าคญั” (Customer Centric Mindset) 

เป็นจุดศูนยก์ลางของทุกส่ิงทุกอยา่งในการท างาน 

เพื่อวางรากฐานและความแข็งแกร่งในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 

ตอบสนองทุกความคาดหวงัไดอ้ยา่งประทบัใจ 

2.5 สร้างทกัษะใหม่ (Reskill) ท่ีจ าเป็นในการท างานยคุดิจิทลั และยกระดบัทกัษะเดิม (Upskill) 

ใหดี้ขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจแบบใหม่และการเจริญเติบโตในอนาคต เช่น Delivery, E-Commerce 

เป็นตน้ 

 

3. จัดเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของธุรกจิในอนาคต (Future 

Workforce) 

จดัท าหลกัสูตรนกัเรียนของศูนยก์ารเรียน S&P ใหท้นัสมยั มีประสิทธิภาพ 

และเป็นการเรียนการสอนในยคุ New Normal 

ศูนยก์ารเรียน บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) เร่ิมเปิดท าการคร้ังแรกในปีการศึกษา 

2550 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ไดรั้บการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

เปิดการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจคา้ปลีก 

และสาขาอาหารและโภชนาการ 

โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใชเ้ป็นสถานศึกษาในสถานประกอบการเพื่อใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะวิชาการ 

ซ่ึงเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นใหแ้ก่พนกังานและ/หรือเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 

ซ่ึงการเรียนการสอนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมาตรา 12 น้ี 
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นบัไดว้า่เป็นโรงเรียนในสถานประกอบการรุ่นแรกๆ 

โดยจดัการเรียนการสอนในแนวเดียวกบัการเรียนการสอนแบบทวิภาคีของอาชีวศึกษา 

รับนกัเรียนต่างจงัหวดัท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเ์ขา้มารับทุนเรียนในระดบั ปวช. 

เพื่อเป็นการขยายความตั้งใจขององคก์รในการสนบัสนุนการสร้างคนดีใหมี้อาชีพ 

และผลิตคนมีคุณภาพเขา้สู่สังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื 

ในช่วงสถานการณ์โควิดท่ีผา่นมา 

มีการปรับปรุงวิธีการสร้างและฝึกเยาวชนใหเ้ป็นแรงงานมีฝีมือในอนาคตให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาวะส่ิ

งแวดลอ้ม โดยการร่วมมือกบัวิทยาลยัอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นเครือข่ายของบริษทัฯ 

ในการด าเนินการโครงการทวิภาคี จดัและปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบติัใหม่แบบ New Normal 

โดยฝึกใหน้กัเรียนมีความพร้อมทางดา้นวิชาชีพและการฝึกปฏิบติัในโรงเรียนตามลกัษณะงานมาตรฐานของ

บริษทัฯ ก่อนท่ีจะลงฝึกปฏิบติัจริงในร้านอาหาร ซ่ึงท าให้บริษทัฯ 

มีบุคลากรในการบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีพึงพอใจ และกลบัมาใชบ้ริการจากร้านต่อไป 

บุคลากร   

ระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาไม่ปรากฏขอ้พิพาทดา้นแรงงานในองคก์ร บริษทัมีจ านวนพนกังาน 

(ไม่รวมกรรมการและผูบ้ริหารตามหัวขอ้เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) 

ค่าตอบแทนพนกังานไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั เงินรางวลัพิเศษ ค่าล่วงเวลา และสวสัดิการอ่ืน ๆ 

โดยแยกตามสายงานหลกั ๆ ไดด้งัน้ี 

หน่วยงาน 

ปี 2563 ปี 2562 

จ านวนคน ค่าตอบแทน 

(ลา้นบาท) 

จ านวนคน ค่าตอบแทน 

(ลา้นบาท) 

ส านกังานในประเทศ 563 314.21 807 436.19 

ฝ่ายปฏิบติัการสาขา 

โรงงาน 

3,751 

1,380 

725.50 

335.42 

5,017 

1,769 

968.71 

411.28 

รวม 5,694 1,375.12 7,593 1,816.18 
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(7)  ระบบการควบคุมภายใน 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษทัตระหนกัเสมอวา่การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุดกระบวนการหน่ึง 

และการควบคุมภายในท่ีดีจะท าใหร้ะบบการท างานของบริษทัมีความถูกตอ้ง โปร่งใส 

ตรวจสอบไดแ้ละสามารถลดหรือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

บริษทัจึงไดมี้การพฒันาระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความเช่ือมัน่ต่อการควบคุมภายในของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

กรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน 

ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงินใหถู้กตอ้งและเช่ือถือได ้

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้มีความสมเหตุสมผล 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

รวมทั้งใหมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง 

การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ตามท่ีเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีแลว้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหส้ านกังานตรวจสอบของบริษทั 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารท าหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานของหน่

วยงานต่างๆ 

ภายในบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่หน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ี

ไดก้ าหนดไว ้

และมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษทั 

รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใชย้ดึถือ และอา้งอิงในการปฏิบติังาน คือ 

Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 

way Commission (COSO) มีดงัน้ีประกอบดว้ย 
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 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียง

พอท่ีจะท าใหบ้ริษทับรรลุถึงการประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การรายงานทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้และการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม 

 บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในท่ีดี 

โดยก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

มีการส่ือสารใหพ้นกังานทุกระดบัใหไ้ดรั้บทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดรวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่า

ฝืน 

และมีการจดัโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมกบัการด าเ

นินงานอยูเ่สมอ 

มีสายบงัคบับญัชาแยกตามสายงานใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินงานและการก ากบัดูแลกิจการ 

เพื่อใหฝ่้ายบริหารและการปฏิบติังานของพนกังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน 

โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีตรวจสอบและ

สอบทานการปฏิบติังานสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในท่ีดี 

 ในปี 2563 น้ี สภาพแวดลอ้มของบริษทั ไม่มีการเปล่ียนแปลงเป็นสาระส าคญั 

ยงัคงมีความเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเพียงพอ 

 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

 บริษทัมีการก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายการปฏิบติังานในแต่ละระดบัอยา่งชดัเจนในดา้นภาระกิ

จหลกั ดา้นกลยทุธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการ รายงาน รวมทั้งดา้นการปฏิบติัตามนโยบาย กฎระเบียบ 

ขอ้ปฏิบติัต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมายหลกัหรือพนัธกิจ กลยทุธ์ในภาพรวม 

ตลอดจนการจดัการระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยไดมี้การก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและส่ือสารให ้

ฝ่ายบริหารไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การทบทวน ปรับเปล่ียนแผนงาน 

กลยทุธ์และวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และปัจจยัเส่ียง 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจอยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

 ในปีน้ี ไดมี้การทบทวนวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ลว้ มีความเห็นวา่วตัถุประสงคด์งักล่าว 

ไดค้รอบคลุมการด าเนินธุรกิจอยา่งเหมาะสม เพียงพอ ท่ีจะใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดี 
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3. นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัจดัใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียง โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียง Risk 

Management Committee ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดกรอบนโยบาย 

รวมถึงการจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ ใหทุ้กหน่วยงานประเมินปัจจยัความเส่ียงดา้นต่างๆ ผลกระทบ 

โอกาสเกิด 

องคก์รและสภาพแวดลอ้มแผนการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงทั้งจากภายใ

นและภายนอก 

รวมไปถึงการก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงใหเ้หลืออยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดอ้ยา่งชดัเจน 

รวมทั้งการจดัการความเส่ียงท่ีเผชิญอยูไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิผล 

และในทุกไตรมาสจะมีการรายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการตรว

จสอบประเมินและใหค้วามเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ 

นอกจากน้ีผูต้รวจสอบภายในไดติ้ดตามตรวจสอบวา่มีการปฏิบติัตามมาตรการการลดความเส่ียงเพื่อใหม้ัน่ใ

จวา่ความเส่ียงของบริษทัอยูใ่นระดบัท่ียอมรับและจดัการได ้

 ในปี 2563 ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากปี 2562 อยา่งเป็นสาระส าคญั 

และไดมี้การติดตาม แกไ้ข ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานใหล้ดลงในระดบัท่ียอมรับได ้เป็นท่ีน่าพอใจ 

 

4. การบ่งชี้เหตุการณ์ 

 บริษทัไดร้ะบุตวับ่งช้ีเหตุการณ์หรือปัจจยัเส่ียงต่างๆ 

ท่ีอาจส่งผลเสียหายต่อวตัถุประสงคใ์นระดบัองคก์รและระดบัปฏิบติัการของบริษทัตามแผนงานอยา่งเหม

าะสมเป็นระบบ 

รวมทั้งระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นท่ีเอ้ืออ านวยต่อวตัถุประสงคท์างดา้นบวกและลบอยา่งเพียงพอ 

โดยพิจารณาจากปัจจยัความเส่ียงภายนอกและภายในบริษทั และยงัมีการติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีการระบุ 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีครอบคลุมต่อการเปล่ียนแปลงของแต่ละระดบัอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

รวมทั้งมีการรายงานต่อผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งให้รับทราบอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและต่อเน่ือง 

 ในปีน้ี ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลงเป็นสาระส าคญั 

และไดมี้การทบทวนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
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5. การประเมินความเส่ียง 

 บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบริหารความเส่ียง 

โดยก าหนดใหทุ้กหน่วยงานประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งภายใน และภายนอก 

ท่ีมีผลกระทบโดยตรงและโดยออ้มต่อบริษทั รวมไปถึงการก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงใหเ้หลืออยู ่

ในระดบัท่ียอมรับได ้รวมทั้งการจดัการความเส่ียงท่ีเผชิญอยูไ่ดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิผล 

มีการรายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

นอกจากน้ีผูต้รวจสอบภายใน 

ไดติ้ดตามสอบทานใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการการลดความเส่ียงเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงของบริษทัอยูใ่

นระดบัท่ียอมรับและจดัการได ้

รวมทั้งไดร้ะบุและประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการควบคุมภา

ยใน โดยพิจารณาในเร่ืองการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ, เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มไวด้ว้ย 

 ในปีน้ี ผูรั้บผิดชอบในการประเมินความเส่ียงมีความเห็นว่า 

การบริหารความเส่ียงท่ีระบุไวไ้ดมี้การปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเพียงพอ และบริหารไดดี้ 

ไม่เกิดความเสียหายท่ีเป็นปัจจยัส าคญั 

 

6. กจิกรรมควบคุม 

 บริษทัมีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีชดัเจนและเหมาะสม โดยมีดชันีช้ีวดัผลการปฏิบติังาน 

เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุม มี “ระเบียบเก่ียวกบัการท างานและจรรยาบรรณ” 

รวมทั้งนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหพ้นกังานไดป้ฏิบติั 

ซ่ึงพนกังานทุกคนจะรับทราบขอ้พึงปฏิบติัตั้งแต่ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

บริษทัไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีและก าหนดความรับผิดชอบของงานดา้นต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

และสามารถสอบยนัความถูกตอ้งระหวา่งกนัไดเ้พื่อลดความเส่ียงในการทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่เหมาะส

ม โดยมีการก าหนดอ านาจด าเนินการธุรกิจและระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่างๆ 

ของผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใน “ขอ้ก าหนดการควบคุมภายในและอ านาจการด าเนินการธุรกิจ” 

รวมถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล ในแต่ละระดบั 

การก าหนดรหสัผา่นและการจดัเก็บขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้

บริษทัมีการก าหนดวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแ

ยง้ทางผลประโยชน์ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
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และใหส้ านกังานตรวจสอบ สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอยา่งสม ่าเสมอ 

โดยก าหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบติังานท่ีมีความส าคญั              

 ในปีน้ี กิจกรรมควบคุมท่ีกล่าวขา้งตน้ ยงัคงมีการปฏิบติัตามเป็นท่ีน่าพอใจมก 

ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานดา้นต่างๆ มีการควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ 

กบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจในปัจจุบนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

7. ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

 บริษทัใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารโดยมีช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภา

ยนอก เพื่อใหก้าร 

ตดัสินใจของผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กรรมการ 

และฝ่ายบริหารของบริษทัอยูบ่นพื้นฐานขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง เพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อสถานการณ์ 

โดยขอ้มูลท่ีส าคญัและทัว่ไปจะเปิดเผยในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-

1)ผา่นเวบ็ไซต ์www.snpfood.com  ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมถึงมีระบบ Intranet ส าหรับส่ือสารใหพ้นกังานไดเ้ขา้ใจถึงนโยบาย ระเบียบ ค าสั่งของบริษทั 

และขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัๆ อยา่งชดัเจน และมี Whistleline@snpfood.com 

ส าหรับเป็นช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนจากพนกังานอีกดว้ย 

และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุม 

และเอกสารประกอบการประชุมก่อนล่วงหนา้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อใหก้รรมการบริษทัมี

เวลาเพียงพอในการพิจารณาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม 

และในการประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม บนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ 

ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา อยา่งครบถว้น 

รวมทั้งระบบงานต่างๆมีการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

8. การติดตาม  

 บริษทัมีการติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองจากดชันีช้ีวดัผลการปฏิบติังานท่ีตั้งไวว้า่เป็นไปต

ามแผนงานหรือไม่พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน 

โดยใหส้ านกัตรวจสอบซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท าการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบติังานตามระบบกา

รควบคุมภายใน โดยเนน้การตรวจสอบใหค้รอบคลุมกระบวนการปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงท่ีส าคญั 
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ประเด็นต่างๆ ท่ีตรวจพบจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินการแกไ้ขจากหน่วยงานท่ีไดรั้บการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง 

และคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกไตรมาส 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผ

ลของระบบการควบคุมภายใน 

 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ 

ไม่พบประเด็นขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบติัตาม

ขั้นตอนและระเบียบท่ีก าหนดไว ้และส่ิงตรวจพบท่ีไดเ้สนอปรับปรุง แกไ้ข 

มีการติดตามปลวา่ปฏิบติัไดจ้ริงหรือมีปัญหา อุปสรรค ท่ีตอ้งก าหนดมาตรการแกไ้ข ปรับปรุง 

ใหเ้หมาะสมใหม่ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั   

 

9. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท  

นางเชอร์ล่ี สวา่งคง ผูจ้ดัการฝ่ายประจ าส านกังานตรวจสอบ 

ซ่ึงมีคุณสมบติัและความสามารถตามท่ีก าหนดไวป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

10. หัวหน้างาน Compliance ของบริษัท 

นางสาวศจีมาส อภิชโยดม เป็นหวัหนา้งาน Compliance ไดป้ฏิบติังานตามท่ีไดม้อบหมายไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

  


