บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
่ นที่ 1
สว
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ เป็ นผู ้ผลิตเครือ
่ งสำอำงและเวชสำอำง เช่น ครีมอำบน้ ำ ลิปสติก ครีมบำรุงผิว แป้ ง โคโลญจ์
ฯลฯ ให ้กับลูกค ้ำทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใต ้เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ ตำมสูตรและมำตรฐำนของลูกค ้ำ
ซึง่ กระจำยไปยังภำยในประเทศและกำรส่งออกไปยังประเทศต่ำงๆทั่วโลก
ภำยใต ้กำรผลิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภำพใน
่ วชำญมำกกว่ำ 30 ปี จนเป็ นทีย
หลักสำกล ทีส
่ งั่ สมประสบกำรณ์และควำมเชีย
่ อมรับให ้เป็ นหนึง่ ในผู ้นำธุรกิจ
ผลิตเครือ
่ งสำอำง โดยมีกำรเจริญเติบโตและส่วนแบ่งกำรตลำดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลำที่
ผ่ำนมำ
1.1

ั ัศน์ ว ัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
วิสยท

ั ัศน์
วิสยท
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บริษัท เอส แอนด์ เจฯ สร ้ำงควำมประทับใจและประสบกำรณ์ทด
ี่ แ
ี ก่ลก
ู ค ้ำ/คูค
่ ้ำทุกคน ในธุรกิจ
ควำมงำม
ค่านิยมหล ัก เอส แอนด์ เจ

V

ั ทัศน์
มีวส
ิ ย

กำรคิดและมองไปข ้ำงหน ้ำ

A

มีควำมรับผิดชอบ

่ ำรปฏิบัต ิ
กำรมุง่ เน ้นผลสัมฤทธิจ์ ำกควำมคิดสูก

L

มีควำมเป็ นผู ้นำ

กำรมีควำมกล ้ำทีจ
่ ะคิด ทีจ
่ ะนำ ทีจ
่ ะตำม และยอมรับควำม
ล ้มเหลวเป็ นบทเรียน

U

มีควำมเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน

กำรทำงำนเป็ นทีมและร่วมแรงร่วมใจให ้งำนบรรลุผลสำเร็จ

E

มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม

่ สัตย์ตอ
กำรมีควำมซือ
่ ตนเอง ครอบครัว องค์กร ลูกค ้ำ และ
สังคม

พ ันธกิจ


เอส แอนด์ เจ จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ทีเ่ ป็ นนวัตกรรมเกีย
่ วกับควำมสวยงำมให ้ตรงเวลำ
รำคำและคุณภำพทีเ่ หมำะสม เพือ
่ ตอบโจทย์ลก
ู ค ้ำทั่วทุกมุมโลก



เอส แอนด์ เจ จะเคำรพและรับผิดชอบต่อโลก สังคม และลูกค ้ำ

ใน

สร ้ำงสรรค์

เสริมสร ้ำง

ส่งเสริม

สนั บสนุน

พัฒนำกระบวนกำร
ธุรกิจให ้มีประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง

ให ้เป็ นองค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู ้

บุคคลำกรให ้รักและ
่ วชำญในงำนทีท
เชีย
่ ำและ
มีคณ
ุ ภำพชีวต
ิ ทีด
่ ย
ี งิ่ ขึน
้

กิจกรรมอันเป็ น
ประโยชน์และ
รับผิดชอบต่อสังคม
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
เป้าหมายระยะยาว
จัดให ้มีกระบวนกำร Competency Model ดังนี้


Commit to success มุง่ มั่นทีจ
่ ะปฎิบต
ั งิ ำนให ้ดีหรือให ้เกินมำตรฐำนทีม
่ อ
ี ยู่ กำรให ้ควำม
ั ทัศน์ พันธกิจและ กลยุทธ์ตำ่ งๆของหน่วยงำนและองค์กร
ร่วมมือกับองค์กร สนั บสนุนวิสน
หรือ เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิท
์ อ
ี่ งค์กรกำหนดขึน
้ อีกทัง้ ยังหมำยรวมถึงกำรสร ้ำงสรรค์ พัฒนำ
ผลงำน หรือ กระบวนกำรปฎิบัตงิ ำนตำมเป้ ำหมำยทีท
่ ้ำทำย



Customer Focus กำรมุง่ เน ้น และให ้ควำมสำคัญ ตลอดจนเรียนรู ้ลูกค ้ำ ซึง่ ทำให ้เกิดควำม
เข ้ำใจลูกค ้ำ ทัง้ ลูกค ้ำภำยในและลูกค ้ำภำยนอก อันสำมำรถตอบสนองควำมต ้องกำรลูกค ้ำใน
แต่ละระดับอย่ำงแท ้จริง โดยควำมใส่ใจ ไม่มองข ้ำม ในทุกรำยละเอียดของลูกค ้ำ ซึง่ อำจทำ
ให ้เสียโอกำสทำงธุรกิจ และทำให ้ลูกค ้ำจดจำ S&J เป็ นทีห
่ นึง่ ในใจลูกค ้ำ Best Buying
Experience



Team Work ควำมตัง้ ใจทีจ
่ ะทำงำนร่วมกับผู ้อืน
่ รู ้จักบทบำทหน ้ำทีข
่ องตนเอง และเป็ นส่วน
หนึง่ ของทีมงำน ยอมรับฟั งควำมคิดเห็นของผู ้อืน
่ และสำมำรถประสำนสัมพันธ์ให ้เกิดพลัง
ร่วม ตลอดจนผลักดันให ้เกิดผลลัพธ์ทพ
ี่ งึ ประสงค์ในภำพรวมขององค์กรได ้

1.2

การเปลีย
่ นแปลงและพ ัฒนาการทีส
่ าค ัญ
่ แนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) ได ้เริม
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน
่ ต ้นดำเนินธุรกิจในปี
่ เดิม คือ บริษัท เอส แอนด์ เจ
2523 โดยกลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ ประกอบด ้วย ผู ้ถือหุ ้นในเครือสหพัฒน์ฯ ภำยใต ้ชือ
อำหำรสำเร็จรูป จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริม
่ เพือ
่ ผลิตอำหำรสำเร็จรูป ต่อมำบริษัทฯได ้เปลีย
่ นเป็ นกำร
่ วชำญจำกประเทศ
ดำเนินธุรกิจรับจ ้ำงผลิตเครือ
่ งสำอำงโดยได ้รับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคจำกผู ้เชีย
่ เป็ น บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน
่ แนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ในปี 2526
สหรัฐอเมริกำ โดยได ้เปลีย
่ นชือ
และในปี 2531 ได ้เข ้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมำในปี 2537 บริษัทได ้จดทะเบียน
่ แนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
เป็ นบริษัทมหำชน ในนำม บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน
กำรเปลีย
่ นแปลงและพัฒนำทีส
่ ำคัญในกำรดำเนินธุรกิจและกำรบริหำร
ปี 2523 - ก่อตัง้ บริษัท เอส แอนด์ เจ อำหำรสำเร็จรูป จำกัด
่ วชำญด ้ำนเทคนิคจำก
ปี 2526 - ได ้เซ็นสัญญำช่วยเหลือทำงด ้ำนเทคนิคกับบริษัทผู ้เชีย
ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็ นกำรเริม
่ ต ้นกำรผลิตเครือ
่ งสำอำง
่ เป็ น บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน
่ แนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
- เปลีย
่ นชือ
ปี 2531 - เข ้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2537 - ได ้จดทะเบียนเป็ นบริษัทมหำชนและได ้เพิม
่ ทุนจดทะเบียนเพิม
่ เป็ น 120 ล ้ำนบำท
- ได ้รับหนั งสือรับรองมำตรฐำนกำรผลิตเครือ
่ งสำอำงจำกสำนั กงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณะสุข
ปี 2546 - ได ้จดทะเบียนเปลีย
่ นแปลงมูลค่ำหุ ้นทีต
่ รำไว ้ จำกเดิมหุ ้นละ 10.- บำท เป็ น
รำคำหุ ้นละ 1.- บำท ส่งผลให ้ ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 12 ล ้ำนหุ ้น เป็ น 120 ล ้ำนหุ ้น ทุนที่
เรียกชำระแล ้วจำกเดิม 8 ล ้ำนหุ ้น เป็ น 80 ล ้ำนหุ ้น
ปี 2547 - ได ้เรียกชำระค่ำหุ ้นเพิม
่ ทุน 20 ล ้ำนหุ ้น เป็ นเงิน 100 ล ้ำนบำท
- ทำกำรจดทะเบียนทุนทีเ่ รียกชำระแล ้วจำกเดิม 80 ล ้ำนหุ ้น เป็ นเงิน 80 ล ้ำนบำท
เปลีย
่ นแปลงเป็ น 100 ล ้ำนหุ ้น เป็ นเงิน 100 ล ้ำนบำท ต่อกระทรวงพำณิชย์เรียบร ้อยแล ้ว
เมือ
่ วันที่ 9 พฤษภำคม 2547
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
ปี 2548 - ได ้รับกำรอนุมัตจิ ำกทีป
่ ระชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 26 เมือ
่ วันที่ 25 เมษำยน
2548 ให ้ทำโครงกำร ESOP โดยได ้ดำเนินกำรยืน
่ คำขอเสนอขำยหุ ้นให ้แก่พนั กงำนของ
บริษัทต่อสำนั กงำน กลต. ซึง่ ได ้รับกำรอนุมต
ั แ
ิ ล ้วเมือ
่ วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2548
้ หุ ้นสำมัญให ้แก่กรรมกำรและพนั กงำนของ
ปี 2549 - ได ้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
บริษัทและบริษัทย่อย
ภำยใต ้โครงกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ให ้แก่กรรมกำรและพนั กงำน
ของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 5 ล ้ำนหน่วย อัตรำกำรใช ้สิทธิใบสำคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ ้นสำมัญในรำคำหุ ้นละ 4 บำท รวมเป็ นหุ ้นสำมัญทีจ่ ัดสรรเพือ
่ รองรับ
กำรใช ้สิทธิตำมโครงกำร ESOP 5 ล ้ำนหุ ้น ระยะเวลำกำรใช ้สิทธิ 10 มีนำคม 2549 – 9
มีนำคม 2552
่ ง เพือ
่ งของ
ปี 2550 - จัดตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย
่ ทำหน ้ำทีบ
่ ริหำรจัดกำรควำมเสีย
องค์กรให ้มีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน
้
ปี 2551 - บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีเยีย
่ ม” จำกกำรประเมินตำมโครงกำร
ประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจำปี 2551 ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสำนั กงำน ก.ล.ต.
ร่วมกับ สมำคมส่งเสริม
ผู ้ลงทุนไทย และสมำคมบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ เป็ น 1
ใน 182 บริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีเยีย
่ ม” จำกบริษัทจดทะเบียนทีร่ ับ
้ 486 บริษัท
กำรประเมินทัง้ สิน
- บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีมำก” ในกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด
ทะเบียนประจำปี 2551 ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
โดยบริษัทฯ เป็ น 1 ใน 122 บริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีมำก” จำก
้ 448 บริษัท
บริษัทจดทะเบียนทีร่ ับกำรประเมินทัง้ สิน
- จัดตัง้ คณะกรรมกำรกิจกรรมองค์กรเพือ
่ สังคม เพือ
่ ทำหน ้ำทีส
่ นั บสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด
่ ี เพือ
่ กำกับ ดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ด ้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม โดยมุง่ เน ้นทีผ
่ ลกระทบต่อผู ้ถือหุ ้นและผู ้มี
ส่วนได ้เสีย
ปี 2552 - บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นช่วง 100 คะแนน ผลประเมิน คือ “ดีเยีย
่ มและสมควร
เป็ นตัวอย่ำง” จำกกำร
ประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น
สำมัญประจำปี 2552 ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย โดยบริษัทฯ เป็ น 1 ใน
41 บริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด ้รับคะแนนอยูใ่ นช่วง 100 คะแนน จำกบริษัทจดทะเบียนทีร่ ับ
้ 497 บริษัท
กำรประเมินทัง้ สิน
- บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีมำก” ในกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด
ทะเบียนประจำปี 2552 ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
โดยบริษัทฯ เป็ น 1 ใน 138 บริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีมำก” จำก
้ 290 บริษัท
บริษัทจดทะเบียนทีร่ ับกำรประเมินทัง้ สิน
ปี 2553 - บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นช่วงมำกกว่ำ 90 คะแนน ผลประเมิน คือ “ดีเยีย
่ ม”
จำกกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจำปี 2553
ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย โดยบริษัทฯ เป็ น 1 ใน 187 บริษัทจดทะเบียนที่
้
ได ้รับคะแนนอยูใ่ นช่วงมำกกว่ำ 90 คะแนน จำกบริษัทจดทะเบียนทีร่ ับกำรประเมินทัง้ สิน
476 บริษัท
- บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีมำก” ในกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด
ทะเบียนประจำปี 2553 ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
โดยบริษัทฯ เป็ น 1 ใน 179 บริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีมำก” จำก
้ 480 บริษัท
บริษัทจดทะเบียนทีร่ ับกำรประเมินทัง้ สิน
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ปี 2554 - บริษัทฯ มีกำรเพิม
่ ทุนจำนวน 45,186,500 หุ ้น โดยเสนอขำยให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ ้น (Right Offering) รำคำเสนอขำยหุ ้นละ 12.00 บำท
้ หุ ้นของผู ้ถือหุ ้นเดิม เสนอขำยให ้แก่
กรณีทม
ี่ ห
ี ุ ้นสำมัญเพิม
่ ทุนคงเหลือจำกกำรจองซือ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทัง้ นี้ รำคำเสนอขำยดังกล่ำวจะต ้องไม่ต่ำกว่ำ
ร ้อยละ 90 ของรำคำตลำดถัวเฉลีย
่ ของหุ ้น
- บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นช่วง 100 คะแนน ผลประเมิน คือ “ดีเยีย
่ มและสมควรเป็ น
ตัวอย่ำง” จำกกำร ประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญ
ประจำปี 2554 ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย โดยบริษัทฯ เป็ น 1 ใน 64
บริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด ้รับคะแนนอยูใ่ นช่วง 100 คะแนน จำกบริษัทจดทะเบียนทีร่ ับกำร
้ 416 บริษัท
ประเมินทัง้ สิน
- บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีมำก” ในกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด
ทะเบียนประจำปี 2554 ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
โดยบริษัทฯ เป็ น 1 ใน 145 บริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีมำก” จำก
้ 497 บริษัท
บริษัทจดทะเบียนทีร่ ับกำรประเมินทัง้ สิน
ปี 2555 - บริษัทฯ ได ้รับรำงวัล CSRI Recognition - Most Innovative CSR บริษัทจด
ทะเบียนทีม
่ น
ี วัตกรรมด ้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
- บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นช่วง 100 คะแนน ผลประเมิน คือ “ดีเยีย
่ มและสมควร
เป็ นตัวอย่ำง” จำกกำร
ประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น
สำมัญประจำปี 2555 ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย โดยบริษัทฯ เป็ น 1 ใน
74 บริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด ้รับคะแนนอยูใ่ นช่วง 100 คะแนน จำกบริษัทจดทะเบียนทีร่ ับ
้ 450 บริษัท
กำรประเมินทัง้ สิน
- บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีมำก” ในกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด
ทะเบียนประจำปี 2555 ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
โดยบริษัทฯ เป็ น 1 ใน 150 บริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีมำก” จำก
้ 513 บริษัท
บริษัทจดทะเบียนทีร่ ับกำรประเมินทัง้ สิน
- บริษัทได ้รับรำงวัลจำกลูกค ้ำ Body Shop : Best Supply Chain Improvement Award
ปี 2556 - บริษัทฯ ได ้รับรำงวัล SET Awards 2013 บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ทม
ี่ ี
มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดระหว่ำง 2,000 -10,000 ล ้ำนบำท ด ้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม บริษัทได ้รับรำงวัล “ดีเด่น” ด ้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
- บริษัทฯ ได ้รับรำงวัล CSRI Recognition - Most Innovative CSR บริษัทจด
ทะเบียนทีม
่ น
ี วัตกรรมด ้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
- บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นช่วง 100 คะแนน ผลประเมิน คือ “ดีเยีย
่ มและสมควร
เป็ นตัวอย่ำง” จำกกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญ
ประจำปี 2556 ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ” ในกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด
ทะเบียนประจำปี 2556 ซึง่ ทำได ้ดีกว่ำปี 2555 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีมำก ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทได ้รับรำงวัลจำกลูกค ้ำ Body Shop : Best Supplier Award
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
ปี 2557 - บริษัทฯ ได ้รับรำงวัล SET Awards 2014 บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ทม
ี่ ี
มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดระหว่ำง 2,000 -10,000 ล ้ำนบำท ด ้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม บริษัทได ้รับรำงวัล “ดีเด่น”
- บริษัทฯ ได ้รับรำงวัล CSRI Recognition - Most Innovative CSR บริษัทจด
ทะเบียนทีม
่ น
ี วัตกรรมด ้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
- บริษัทฯ ได ้รับคะแนนอยูใ่ นช่วง 100 คะแนน ผลประเมิน คือ “ดีเยีย
่ มและสมควร เป็ น
ตัวอย่ำง” จำกกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญ
ประจำปี 2556 ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมำคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได ้รับรำงวัล Investors’ Choice Award คะแนน AGM 100% 4 ปี ซ ้อน (25542557) จำกสมำคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได ้รับ ESG100 Certificate ซึง่ เป็ น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ทีไ่ ด ้รับคัดเลือก
จำกสถำบันไทยพัฒน์ ทีม
่ ค
ี วำมโดดเด่นในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ด ้ำนสิง่ แวดล ้อม
สังคม และธรรมำภิบำล (Environmental, Social and Governance : ESG100 ) ซึง่
คัดเลือกจำก 567 บริษัทจดทะเบียน
- บริษัทฯ ได ้ทำกำรปรับปรุงระบบกำรประเมินผลกำรปฎิบัตงิ ำนทีใ่ ช ้ในกำรประเมินศักยภำพ
ของบุคคลำกรทัง้ ทำงด ้ำนพฤติกรรมผ่ำนกระบวนกำรของ Competency Model และใน
ด ้ำนผลกำรปฎิบัตงิ ำนผ่ำนกระบวนกำรจัดทำ KPI เชิงกลยุทธ์
1.3 โครงสร้างการถือหุน
้ ของกลุม
่ บริษ ัท
นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริษ ัทในกลุม
่
บริษ ัท S & J
หมำยถึง บริษัทฯ ทำหน ้ำที่ ออกแบบ วิจัยและพัฒนำ ทำกำรจัดหำวัตถุดบ
ิ และบรรจุภัณฑ์ มีกำรวำง
แผนกำรผลิต โดยประสำนงำนกับลูกค ้ำ โรงงำนทำกำรผลิตตำมควำมต ้องกำรของลูกค ้ำ
บริษ ัทย่อย
หมำยถึงกลุ่มบริษัทที่สนั บ สนุ นธุรกิจของบริษั ทและมีควำมส ำคัญเป็ นเสมือนหน่ ว ยธุรกิจหนึ่ง ของ
บริษัท ซึง่ บริษัทเป็ นผู ้ลงทุนรำยใหญ่ กลุ่มบริษัทย่อยเป็ นกลุ่มทีบ
่ ริษัทดูแลอย่ำงใกล ้ชิด เพือ
่ ให ้มีกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยของบริษัทในฐำนะผู ้ถือหุ ้น รวมทัง้ ให ้มีประสิทธิภำพในกำรให ้บริกำร บริษัทในกลุม
่ นี้
ได ้แก่
บริษัท ท ้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริง่ จำกัด (TTM)
จัดตัง้ ขึน
้ ในปี 2526 เพือ
่ เป็ นผู ้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติกเครือ
่ งสำอำง และ ยำ โดยลูกค ้ำส่วนใหญ่จะ
เป็ นโรงงำนทีร่ ับจ ้ำงผลิตเครือ
่ งสำอำง มีบำงบริษัททีส
่ งั่ บรรจุภัณฑ์โดยตรง แต่สง่ มอบให ้โรงงำนทีร่ ับจ ้ำง
ผลิตเครือ
่ งสำอำงเพือ
่ ผลิตต่อเป็ นสินค ้ำสำเร็จรูป โดยมีทน
ุ จดทะเบียนเริม
่ ต ้น 10 ล ้ำนบำท บริษัทฯ ได ้เข ้ำ
ถือหุ ้นร ้อยละ 6.25 ในปี 2534 มีสำนั กงำนตัง้ อยูท
่ ี่ 553/2-6 ซอยแสงสุข ถ.สำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 และ โรงงำนตัง้ อยูท
่ ี่ 334 หมู่ 1 สวนอุตสำหกรรมศรีรำชำ ถ.สุขำภิบำล
8 ตำบลบึง อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุร ี 20230 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 TTM มีทน
ุ จดทะเบียนและ
ทุนชำระแล ้ว 120 ล ้ำนบำท และบริษัทฯ ถือหุ ้นอยู่ ร ้อยละ 50
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (WL)
จัดตัง้ ขึน
้ ในปี 2546 เพือ
่ เป็ นผู ้จัดจำหน่ำยสินค ้ำอุปโภคบริโภค ประเภท ครีมกันแดด และครีมทำกัน
ยุง ด ้วยทุนจดทะเบียน 1 ล ้ำนบำท โดยบริษัทฯเข ้ำถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 99.99 ในปี 2546 มีสำนั กงำนใหญ่ตงั ้ อยู่
ที่ 115 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ (ซอย 10) แขวงทุง่ วัดดอน เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 WL มีทน
ุ จดทะเบียน 1 ล ้ำนบำท และบริษัทฯ ถือหุ ้นอยู่ ร ้อยละ 99.99
บริษัท อีเอฟ จำกัด (EF)
จัดตัง้ ขึน
้ ในปี 2539 เพือ
่ เป็ นผู ้จัดจำหน่ำยสินค ้ำอุปโภคบริโภค ประเภท Personal Care เช่น สบู่
่ และ Spa Products ด ้วยทุนจดทะเบียน 1 ล ้ำนบำท โดยบริษัทฯ เข ้ำถือหุ ้นร ้อยละ 49.96 ในปี
แชมพู โลชัน
2539 มีสำนั กงำนใหญ่ตงั ้ อยูท
่ ี่ 600/4 หมู่ 11 ถนนสุขำภิบำล 8 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุร ี 20230 ใน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 EF มีทน
ุ จดทะเบียน 4 ล ้ำนบำท และบริษัทฯ ถือหุ ้นอยู่ ร ้อยละ 99.99
่ แนล (ยูเค) จำกัด (S&J-UK)
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน
จัดตัง้ ขึน
้ ในปี 2552 เพือ
่ ดำเนินกำรให ้บริกำรทำงด ้ำนกำรตลำดและจัดจำหน่ำยวัตถุดบ
ิ และบรรจุ
ภัณฑ์ โดยมีทน
ุ จดทะเบียนเริม
่ ต ้น 5 ล ้ำนบำท บริษัทฯได ้เข ้ำถือหุ ้นร ้อยละ 100.00 ในปี 2552 มีสำนั กงำน
ใหญ่ตงั ้ อยูท
่ ี่ 9 Lydden Road, London, SW18 4LT. United Kingdom ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีทน
ุ
จดทะเบียนและทุนชำระแล ้ว 5 ล ้ำนบำท และบริษัทฯ ถือหุ ้นอยู่ ร ้อยละ 100.00
บริษัท กว่ำงโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จำกัด (S&J-China)
จัดตัง้ ขึน
้ ในปี 2553 เพือ
่ ดำเนินกำรให ้บริกำรทำงด ้ำนกำรตลำดและจัดจำหน่ำยวัตถุดบ
ิ และบรรจุ
ภัณฑ์ โดยมีทน
ุ จดทะเบียนเริม
่ ต ้น 5 ล ้ำนบำท S&J – UK ได ้เข ้ำถือหุ ้นร ้อยละ 100.00 ในปี 2554 มีสำนั กงำน
ใหญ่ตงั ้ อยูท
่ ี่ Guangzhou World Trade Centre South Tower, 371-375 Huan Shi Dong Road,
Guangzhou, P.R.C. 510095 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีทน
ุ จดทะเบียนและทุนชำระแล ้ว 5 ล ้ำนบำท
และ S&J-UK ถือหุ ้นอยู่ ร ้อยละ 100.00
่ แนล (เอชเค) จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน
จัดตัง้ ขึน
้ ในปี 2555 เพือ
่ ดำเนินกำรให ้บริกำรทำงด ้ำนกำรตลำดและจัดจำหน่ำยวัตถุดบ
ิ และบรรจุ
ภัณฑ์ โดยมีทน
ุ จดทะเบียนเริม
่ ต ้น 5 ล ้ำนบำท S&J – UK ได ้เข ้ำถือหุ ้นร ้อยละ 100.00 ในปี 2555 มี
สำนั กงำนใหญ่ตงั ้ อยูท
่ ี่ Rooms 2101-3, China Insurance Group Building, 141 Des Vouex Road
Central, Hong Kong ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีทน
ุ จดทะเบียนและทุนชำระแล ้ว 5 ล ้ำนบำท และ
S&J - UK ถือหุ ้นอยู่ ร ้อยละ 100.00
บริษ ัทร่วม
ั ส่วนกำรลงทุนร่วมกับพันธมิตรเพือ
หมำยถึง กลุม
่ บริษัททีม
่ ส
ี ด
่ เอือ
้ ประโยชน์กบ
ั บริษัทในเชิงกลยุทธ์
และเพือ
่ ควำมร่วมมือทำงธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในด ้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ตำ่ งๆ นอกเหนือจำก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทในกลุม
่ นีไ้ ด ้แก่
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557

่ นอล เอ็นเนอร์ย ี่ กรุ๊ป จำกัด (OEG)
บริษัท ออปอเรชัน
จัดตัง้ ขึน
้ ในปี 2539 เพือ
่ บริหำรกำรผลิตไฟฟ้ ำ พลังงำนควำมร ้อนและบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ ำ ด ้วยทุนจด
ทะเบียน 30 ล ้ำนบำท โดยบริษัทฯ เข ้ำถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 25.95 ในปี 2545 มีสำนั กงำนใหญ่ตงั ้ อยูท
่ ี่ 170/52
้ 17 อำคำรโอเชีย
่ นทำวเวอร์ 1 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ชัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 OEG มีทน
ุ จดทะเบียน 30 ล ้ำนบำท และบริษัทฯ ถือหุ ้นอยู่ ร ้อยละ 30
บริษัท ยำมำฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด (YHT)
จัดตัง้ ขึน
้ ในปี 2538 เพือ
่ ผลิตน้ ำยำย ้อมผม น้ ำยำดัดผม ครีมเปลีย
่ นสีผม และผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ ที่
เกีย
่ วกับเส ้นผม ด ้วยทุนจดทะเบียน 20 ล ้ำนบำท โดยบริษัทฯเข ้ำถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 30 ในปี 2538 มีสำนั กงำน
ใหญ่และโรงงำนตัง้ อยูท
่ ี่ 600/48 หมู่ 11 ถนนสุขำภิบำล 8 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุร ี 20230 ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557 YHT มีทน
ุ จดทะเบียน 20 ล ้ำนบำท และบริษัทฯ ถือหุ ้นอยู่ ร ้อยละ 30
บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอรำทอรีส
่ ์ จำกัด (OSI)
จัดตัง้ ขึน
้ ในปี 2530 เพือ
่ ผลิตและจัดจำหน่ำยเวชภัณฑ์เพือ
่ กำรรักษำโรค ด ้วยทุนจดทะเบียน 10 ล ้ำน
บำท โดยบริษัทฯ เข ้ำถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 19.00 ในปี 2541 มีสำนั กงำนใหญ่และโรงงำนตัง้ อยูท
่ ี่ 600/9 หมู่ 11
ถนนสุขำภิบำล 8 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุร ี 20230 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 OSI มีทน
ุ จดทะเบียน
600 ล ้ำนบำท และบริษัทฯ ถือหุ ้นอยู่ ร ้อยละ 33.19
นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุม
่ จะมีคณะกรรมกำรดูแลรับผิดชอบและบริหำรงำน
แต่ละบริษัท โดยทีค
่ ณะกรรมกำรบริษัทจะมีควำมเป็ นอิสระในกำรดูแลกำกับกิจกรรมของบริษัทภำยใต ้อำนำจ
หน ้ำทีค
่ วำมรับผิดชอบทีก
่ ำหนดไว ้
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557

โครงสร้างการถือหุน
้ ในกลุม
่ บริษ ัท

TTM
WL
EF
S&J-UK
S&J-China
S&J-HK
OEG
YHT
OSI

=
=
=
=
=
=
=
=
=

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ท ้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริง่ จำกัด
ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อีเอฟ จำกัด
่ แนล (ยูเค) จำกัด
เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน
กว่ำงโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จำกัด
่ แนล (เอชเค) จำกัด
เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน
่ นอล เอ็นเนอร์ย ี่ กรุ๊ป จำกัด
ออปอเรชัน
ยำมำฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
โอสถ อินเตอร์แลบบอรำทอรีส
่ ์ จำกัด

*ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล ้ว

1.4

ั ันธ์ก ับกลุม
ความสมพ
่ ธุรกิจของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ใหญ่
-ไม่ม-ี
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