บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตเครื่ องสําอางและเวชสําอาง เช่น ครี มอาบนํ ้า ลิปสติก ครี มบํารุงผิว แป้ง โคโลญจ์ ฯลฯ
ให้ กบั ลูกค้ าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า ตามสูตรและมาตรฐานของลูกค้ า ซึง่ กระจาย
ุ ภาพในหลักสากล ที่สงั่ สม
ไปยังภายในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศต่างๆทัว่ โลก ภายใต้ การผลิตที่มีคณ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี จนเป็ นที่ยอมรับให้ เป็ นหนึ่งในผู้นําธุรกิจผลิตเครื่ องสําอาง โดยมี
การเจริ ญเติบโตและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหรือกลยุทธ์ ในการดําเนินงาน
วิสัยทัศน์
“ To create world’s best buying experience in beauty business ”
- บริ ษัท เอส แอนด์ เจฯ จะสร้ างประสบการณ์ และความประทับใจแก่ลูกค้ า / คู่ค้าทุกคนในธุรกิจ
ความงาม
พันธกิจ
 S & J จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นนวัตกรรมเกี่ ยวกับความสวยความงามให้ ตรงเวลา ในราคาและ
คุณภาพที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ลกู ค้ าทัว่ ทุกมุมโลก โดยเคารพและรับผิดชอบต่อโลก สังคม และ
สิง่ แวดล้ อม
ค่ านิยม






มุ่งเน้ นเป้าหมาย (Target Focus)
ท้ าทายความคิด (Challenging ideas)
พิชิตผลงาน (Success)
ประสานพลัง (Unity)
สร้ างสรรค์คณ
ุ ธรรม (Ethics)
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โครงการพัฒนาธุรกิจ
 แผนการดําเนินงานในระยะสัน้

พัฒนาการทํางานภายในบริ ษัทฯ ให้ สามารถปรับตัวได้ อย่างทันเหตุการณ์ ต่อสภาพตลาด ต้ นทุน
สินค้ า ความผันผวนของค่าเงิน ความต้ องการของลูกค้ า พนักงาน และข้ อกําหนดของประเทศคูค่ ้ า ที่
จะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการของบริ ษัทฯ
 แผนการดําเนินงานในระยะยาว
บริ ษัทฯ ตั้งเป้าหมายโดยการเพิ่มคู่ค้าในประเทศใหม่ เช่น ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง และ
แอฟริ กา อีกทั้งขยายกําลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับเครื่ องหมาย “ฮาลาล” เพื่อให้ สามารถ
รองรับตลาดใหม่ที่เกิดขึ ้น

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ได้ เริ่ มต้ นดําเนินธุรกิจในปี 2523
โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้นในเครื อสหพัฒน์ฯ โดยบริ ษัทมีชื่อเดิม คือ บริ ษัท เอส แอนด์ เจ
อาหารสําเร็ จรู ป จํ ากัด โดยมี วัตถุประสงค์แรกเริ่ มเพื่อผลิตอาหารสําเร็ จรู ป ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนเป็ น
การดําเนินธุรกิจรับจ้ างผลิตเครื่ องสําอางโดยได้ รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด ในปี 2526
และในปี 2531 ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียน
แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน ในนาม บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2531
ปี 2537

- เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้ านบาท
- ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนและได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 120 ล้ านบาท

ปี 2539

- จัดตังบริ
้ ษัท อีเอฟ จํากัด (บริ ษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ เข้ าถือหุ้นร้ อยละ
49.96เพื่อเป็ นผู้จดั จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค ประเภท Personal Care

ปี 2544

- บริ ษัท อีเอฟ จํากัด (บริ ษัทย่อย) เพิ่มทุน 3 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 4 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นเพิ่มเป็ นร้ อยละ 99.99
- สร้ างอาคารการผลิตใหม่ บนพื ้นที่ 10,000 ตารางเมตร สําหรับผลิต Liquid Toiletry
- ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็ นราคาหุ้นละ 1 บาท ส่งผล
ให้ ทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจากเดิม 12 ล้ านหุ้น เป็ น 120 ล้ านหุ้น ทุนที่เรี ยกชําระแล้ วเพิ่มขึ ้นจาก
เดิม 8 ล้ านหุ้น เป็ น 80 ล้ านหุ้น
- ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็ นราคาหุ้นละ 1 บาท ส่งผล
ให้ ทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจากเดิม 12 ล้ านหุ้น เป็ น 120 ล้ านหุ้น ทุนที่เรี ยกชําระแล้ วเพิ่มขึ ้นจาก
เดิม 8 ล้ านหุ้น เป็ น 80 ล้ านหุ้น

ปี 2546
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ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2552

ปี 2553
ปี 2554

ปี 2558

- จัดตั้งบริ ษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (บริ ษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ
เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค ประเภทครี มกันแดด
และครี มทากันยุง
- ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุน 20 ล้ านหุ้น เป็ นเงิน 100 ล้ านบาท
- ทําการจดทะเบียนทุนที่เรี ยกชําระแล้ วจากเดิม 80 ล้ านหุ้น เป็ นเงิน 80 ล้ านบาท เปลี่ยนแปลงเป็ น
100 ล้ านหุ้น เป็ นเงิน 100 ล้ านบาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2547
- ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 26 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ให้ ทําโครงการ
ESOP โดยได้ ดํ า เนิ น การยื่ น คํ า ขอเสนอขายหุ้ นให้ แก่ พ นั ก งานของบริ ษั ท ฯ ต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ รับการอนุมตั ิเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2548
- ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและ บริ ษัท
ย่อย ภายใต้ โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
(ESOP) จํานวน 5 ล้ านหน่วย อัตราการใช้ สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ใน
ราคาหุ้นละ 4 บาท รวมเป็ นหุ้นสามัญที่จดั สรรเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามโครงการ ESOP 5 ล้ าน
หุ้น ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ 10 มีนาคม 2549 - 9 มีนาคม 2552
- จัดตั้งบริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ยูเค) จํากัด (บริ ษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 5 ล้ าน
บาท โดยบริ ษั ท ฯเข้ า ถื อ หุ้น ร้ อยละ 100.00 เพื่ อ ดํ า เนิ น การให้ บ ริ ก ารทางด้ า นการตลาดและ
จัดจําหน่ายวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์
- สร้ างอาคาร 10 บนพืน้ ที่ 8,000 ตารางเมตร สําหรั บผลิต Lipstic, ห้ องปฏิบัติการทางเคมี และ
จุลชีวะ, สํานักงาน, คลังสินค้ า
- บริ ษัทฯ มีการเพิ่มทุนจํานวน 45,186,500 หุ้น โดยเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถื อ หุ้น (Right Offering) ราคาเสนอขายหุ้นละ 12 บาท กรณี ที่มีห้ ุนสามัญเพิ่มทุน
คงเหลือจากการจองซื ้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
ทั้งนี ้ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้ องไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น
- ก่อตั้งโรงงานการผลิตที่ปิ่นทอง 1 บนพืน้ ที่ 9,000 ตารางเมตร สําหรั บผลิต ผลิตภัณฑ์ Liquid
Toiletry, Skin Care
- จัดตั้งบริ ษัท โฟร์ ดบั เบิล้ ยูดี วิชั่น จํากัด (บริ ษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ
เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจซื ้อมาขายไป
- จัดตั้งบริ ษัท เอสเอเอเอส จํากัด (บริ ษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 20 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ เข้ าถือหุ้น
ร้ อยละ 99.99 เพื่อประกอบกิจการวิจยั และพัฒนาสูตรการผลิตเครื่ องสําอาง
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ปี 2559

- บริ ษั ท ฯ ร่ ว มลงทุ น จั ด ตั้ง Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (บริ ษั ท ร่ ว ม) ที่ ป ระเทศ
มาเลเซี ย มี ทุน จดทะเบี ย น 5 ล้ า นริ ง กิ ต โดยบริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้น ร้ อยละ 35 เพื่ อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต
เครื่ องสําอางที่ได้ รับเครื่ องหมาย “ฮาลาล”
- บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 200,000,000.00 บาท ทุนชําระแล้ วเป็ นเงิน 149,930,828.00 บาท

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการพัฒนาด้ านต่างๆ ดังนี ้
ด้ านบริหารจัดการและสิ่งแวดล้ อม
ปี 2550
ปี 2551

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

- จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อทําหน้ าที่บริ หารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
- จัด ตั้ง คณะกรรมการกิ จ กรรมองค์ ก รเพื่ อ สัง คม เพื่ อ กํ า กั บ ดูแ ลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสีย
- ได้ รั บ โล่ร างวัล มาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ป ระกอบการอุต สาหกรรมต่อสัง คม ปี 2553
(CSR-DIW) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- บริ ษัทฯ ได้ รับใบประกาศเกี ยรติคุณ เพื่ อรั บรองว่าเป็ น อุตสาหกรรมสีเขี ยว ระดับที่ 3 ระบบ
สีเขียว (Green System) การบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประมวลผล
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล CSRI Recognition - Most Innovative CSR บริ ษัทจดทะเบียนที่มีนวัตกรรม
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
- บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ประกาศเกี ย รติคุณ จากจัง หวัด ชลบุรี ในสถานประกอบการที่ ดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550 มาตรา 33 (ต่อเนื่อง 2555 –
2558)
- บริ ษั ท ฯ ได้รั บ โล่ ร างวั ล คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย ใส่ ใ จสัง คม (Quality Award) จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลจากลูกค้ า Body Shop : Best Supply Chain Improvement Award
- บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล SET Awards 2013 บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี มู ล ค่ า
หลัก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาดระหว่ า ง 2,000 -10,000 ล้ า นบาท ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม
บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล “ดีเด่น”
- บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล CSRI Recognition - Most Innovative CSR บริ ษัทจดทะเบียนที่มีนวัตกรรม
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
- บริ ษัทฯ ได้ รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ในการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียน
ประจําปี 2556 จัดขึ ้นโดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
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ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

- บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลจากลูกค้ า Body Shop : Best Supplier Award
- บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล SET Awards 2014 บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี มู ล ค่ า
หลักทรั พย์ ตํ่ากว่าราคาตลาดระหว่าง 2,000 -10,000 ล้ านบาท ด้ านความรั บผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัทได้ รับรางวัล “ดีเด่น”
- บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล CSRI Recognition - Most Innovative CSR บริ ษัทจดทะเบียนที่มีนวัตกรรม
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
- บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล Investors’ Choice Award โดยได้ รับคะแนน AGM 100 คะแนนเต็มเป็ น
ระยะเวลา 4 ปี ซ้ อน (2554 - 2557) จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
- บริ ษัทฯ ได้ รับ ESG100 Certificate 2014 ซึ่งเป็ น 1 ใน 100 บริ ษัทจดทะเบียน ที่ได้ รับคัดเลือก
จากสถาบันไทยพัฒน์ ที่มีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG100 )
- บริ ษัทฯ ได้ ทําการปรับปรุ งระบบการประเมินผลการปฎิบตั ิงานที่ใช้ ในการประเมินศักยภาพของ
บุคคลากรทั้งทางด้ านพฤติกรรมผ่านกระบวนการของ Competency Model และในด้ านผลการ
ปฎิบตั งิ านผ่านกระบวนการจัดทํา KPI เชิงกลยุทธ์
- จัดตั ้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อทําหน้ าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษัทในด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดําเนินงานต่างๆ ให้ บรรลุ
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่น
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภาคส่วน
- บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
- บริ ษัทฯ ได้ รับ ESG100 Certificate 2015 ซึ่งเป็ น 1 ใน 100 บริ ษัทจดทะเบียน ที่ได้ รับคัดเลือก
จากสถาบันไทยพัฒน์ ที่มีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG100 )
- บริ ษัทฯ ได้ รับ ESG100 Certificate 2016 ซึ่งเป็ น 1 ใน 100 บริ ษัทจดทะเบียน ที่ได้ รับคัดเลือก
จากสถาบันไทยพัฒน์ ที่มีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG100 )
- บริ ษัทฯ ได้ รับโล่ห์สถานประกอบการนําร่ องภายใต้ โครงการ การจัดทําแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
(Best Practice) เพื่ อ Green Supply Chain ของอุต สาหกรรมเป้ า หมายเพื่ อ การส่ ง ออก จาก
กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่
- บริ ษัทฯ ได้ รับการรั บรองการเป็ นแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
(CAC) จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมือวันที่
14 ตุลาคม 2559 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ มีการดําเนินกิจการด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส
และมีการควบคุมภายในที่ดีสามารถตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
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- บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวัล SET Awards 2016 ด้ า นนวัต กรรม ซึ่ ง ได้ รั บ รางวัล “ยอดเยี่ ย ม” จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล Thailand Sustainability Investment 2016 จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
มาตรฐานด้ านคุณภาพในระดับสากล
ปี 2537
ปี 2542

ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2550
ปี 2551

ปี 2552
ปี 2553

- บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่ องสําอางที่ดี (GMP) โดยเป็ น 1 ใน 9 บริ ษัทแรก ที่
ได้ รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานสากล ISO 9001:1994 ด้ า น Design & Manufacturing of
Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume
and Baby Products. จาก RWTUV (Thailand)
- บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ด้ า น Design & Manufacturing of
Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume
and Baby Products. จาก RWTUV (Thailand)
- บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานระบบการจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO 14001:1996 สํ า หรั บ
Manufacturing of Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun
Products, Perfume and Baby Products จาก RWTUV (Thailand)
- บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานห้ อ งปฏิ บัติ ก ารทดสอบ ISO/IEC 17025 : 1999 สํ า หรั บ
การตรวจสอบหา Aerobic Bacteria ในเครื่ องสําอางประเภทโลชั่น (Deternubation of aerobic
bacteria (Spread plate)) จาก กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
- บริ ษัทฯ ได้ ปรับการรับรองมาตรฐานห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบเป็ น ISO/IEC 17025 : 2005
- ขยายขอบข่ายการรั บรองห้ องปฏิบตั ิการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ด้ าน
ส า ร กั น แ ด ด ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป้ง แ ล ะ ลิ ป ส ติ ก จ า ก สํ า นั ก ม า ต ร ฐ า น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติก า ร
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
- บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย BS OHSAS 18001 : 2007) ด้ า น
Manufacturing of Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun
Products, Perfume and Baby Products จาก RWTUV (Thailand) ซึง่ ต่ออายุทกุ ๆ 3 ปี
- ปรับมาตรฐาน GMP เป็ น GMP ASEAN HARMONIZED
- บริ ษัทฯ ได้ ปรับการรับรองมาตรฐานสากลเป็ น ISO 9001 : 2008 ด้ าน Design & Manufacturing
of Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products,
Perfume and Baby Products. จาก TUV NORD (Thailand)
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ปี 2555

ปี 2556
ปี 2559

- ขยายขอบข่ายการรั บรองห้ องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ด้ าน
การทดสอบ Preservative Efficacy Test ด้ วยวิธี European Phamacopeia จากสํานักมาตรฐาน
ห้ องปฏิบตั กิ าร
- ขยายขอบข่ายการรับรองห้ องปฏิบตั ิการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ในด้ าน
การทดสอบ Preservative Efficacy Test, Total Aerobic Plate Count, Yeasts and Molds
Count, Gram Negative Bacteria, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Clostridium spp. และ Candida albicans ด้วย United States Pharmacopoeia
จาก สํานักมาตรฐานห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
- บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก TUV NORD
(Thailand)
- โรงงานปิ่ น ทอง ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการผลิต เครื่ อ งสํ า อางที่ ดี (GMP) จาก สํ า นัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- โรงงานปิ่ นทอง ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก TUV
NORD (Thailand)

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัท S & J
หมายถึ ง บริ ษั ท ฯ ทํ า หน้ าที่ ออกแบบ วิ จั ย และพั ฒ นา ทํ า การจั ด หาวัต ถุ ดิ บ และบรรจุ ภั ณ ฑ์
มีการวางแผนการผลิต โดยประสานงานกับลูกค้ า โรงงานทําการผลิตตามความต้ องการของลูกค้ า
บริษัทย่ อย
หมายถึงกลุ่มบริ ษัทที่สนับสนุนธุรกิ จของบริ ษัทและมีความสําคัญเป็ นเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของ
บริ ษัท ซึ่งบริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่ กลุ่มบริ ษัทย่อยเป็ นกลุ่มที่บริ ษัทดูแลอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ มีการดําเนินงาน
ตามนโยบายของบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้ มีประสิทธิภาพในการให้ บริ การ บริ ษัทในกลุม่ นี ้ได้ แก่
 บริ ษัท ท้ อปเทร็ นด์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด (TTM)
 บริ ษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (WL)
 บริ ษัท อีเอฟ จํากัด (EF)
 บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ยูเค) จํากัด (S&J - UK)
บริ ษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จํากัด (S&J - China)
บริ ษัท โฟร์ ดบั เบิ ้ลยูดี วิชนั่ (เอชเค) จํากัด (4WD - HK)
 บริ ษัท โฟร์ ดบั เบิ ้ลยูดี วิชนั่ จํากัด (4WD)
 บริ ษัท เอสเอเอเอส จํากัด (SAAS)
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หมายเหตุ : การถื อหุ้นใน บริ ษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จํ ากัด และ บริ ษัท โฟร์ ดบั เบิล้ ยูดี วิชั่น
(เอชเค) จํากัด เป็ นการถือหุ้นทางอ้ อมของบริ ษัทฯ ผ่าน บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ยูเค) จํากัด
บริษัทร่ วม
หมายถึง กลุ่มบริ ษัทที่มีสดั ส่วนการลงทุนร่ วมกับพันธมิตรเพื่อเอื ้อประโยชน์กบั บริ ษัทในเชิงกลยุทธ์ และ
เพื่อความร่ วมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัท บริ ษัทในกลุม่ นี ้ได้ แก่
 บริ ษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จํากัด (YHT)
 บริ ษัท ออปอเรชัน่ นอล เอ็นเนอร์ ยี่ กรุ๊ป จํากัด (OEG)
 บริ ษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรี่ ส์ จํากัด (OSI)
 Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (Atika)
นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุ่ม จะมีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบและบริ หารงานแต่
ละบริ ษัท โดยที่คณะกรรมการบริ ษัทจะมีความเป็ นอิสระในการดูแลกํากับกิจกรรมของบริ ษัทภายใต้ อํานาจหน้ าที่
ความรับผิดชอบที่กําหนด
โครงสร้ างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ประจําปี 2559

การถือหุ้นไขว้ ระหว่ างกัน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
บริ ษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ ระหว่างกันที่ขดั แย้ งกับหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.258/2551 เรื่ อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่” ข้ อ 14 บริ ษัทได้ เข้ าถื อหุ้น เนื่องจากเห็นว่าได้ รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในรู ปเงินปั นผลทุกปี และเป็ น
การเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจต่อกัน
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
S&J ถือหุ้น บริษัทอื่น
บริษัทอื่น ถือหุ้น S&J

ชื่อบริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่ า 50%
1.1 บริ ษัทอื่นเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ เกินกว่า 50%
บริ ษัทฯ ต้ องไม่ถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทอื่น
1.2 บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทอื่น เกินกว่า 50%
บริ ษัทอื่นต้ องไม่ถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทฯ
1.3 บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริ ษัทอื่น ตังแต่
้ 2 บริ ษัทขึ ้นไป
บริ ษัทอื่นเหล่านั้นต้ องไม่ถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่ า 25% แต่ ไม่ เกินกว่ า 50%
2.1 บริ ษัทอื่นเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
บริ ษัทฯ ต้ องไม่ถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทอื่นเกินกว่า 10%
2.2 บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
บริ ษัทอื่นต้ องไม่ถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทฯ เกินกว่า 10%
3. กรณีการถือหุ้นไม่ เกินกว่ า 25%
3.1 บริ ษัทอื่นเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%
บริ ษัทฯ ต้ องไม่ถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทอื่นเกินกว่า 25%
3.2 บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%
บริ ษัทอื่นต้ องไม่ถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทฯ เกินกว่า 25%
- บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) (SPI)
- บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (ICC)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.24

15.35

0.35

14.61

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่ มี-
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