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ขอมูลสําคัญทางการเงิน
งบการเงินรวม ป 2559 ป 2558 ป 2557

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (พันบาท)

สินทรัพยรวม 5,428,796 5,309,757 5,682,643

หนี้สินรวม 1,736,435 1,828,425 2,202,531

สวนของเจาของ 3,692,361 3,481,332 3,480,112

รายไดจากการขาย 5,252,772 5,101,280 5,427,833

รายไดรวม 5,379,624 5,243,749 5,572,354

กําไรขั้นตน 1,264,858 1,130,645 1,128,259

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ 305,222 253,075 217,209

ขอมูลตอหุน (บาท)

มูลคาที่ตราไว 1.00 1.00 1.00

มูลคาตามบัญชี 24.63 23.22 21.30

กําไรตอหุน 2.04 1.69 1.45

ราคาตลาด ณ วันสิ้นป 19.00 17.60 18.50

เงินปนผล 1.00 0.85 0.80

อัตราสวนทางการเงิน

ความสามารถในการทํากําไร (%)

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม 5.67 4.83 3.90

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 8.51 7.27 6.55

สภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนสภาพคลอง 1.36 1.22 1.07

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.76 0.59 0.56

อัตราสวนสภาพคลองเงินสด 0.37 0.31 0.29

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 5.68 4.60 3.86

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 35.39 31.50 28.02

วิเคราะหนโยบายทางการเงิน (เทา)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.47 0.53 0.63

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย 36.97 26.53 19.70

อัตราการจายเงินปนผล (%) 49.12 47.39 53.20

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติใหจายเงินปนผลหุนละ 1.20 บาท แลวนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งกําหนดใหมีขึ้น 
ในวันที่ 24 เมษายน 2560
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สารประธานกรรมการ

 ในปทีผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ประกอบกับความผันผวนของคาเงินรวมถึงปจจยัอืน่ๆ สง
ผลใหเกดิการชะลอตัวในการบรโิภค ประเทศไทยกไ็ดรบัผลกระทบในการสงออกในขณะทีเ่ศรษฐกจิในภาพ
รวมของประเทศเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.2 อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ซึ่งเปนธุรกิจทางดาน
ความงามยังคงสามารถเติบโตได

 ในป 2559 บรษิทัฯ มคีวามมุงม่ัน ตัง้ใจทีจ่ะเตบิโตในการดาํเนนิธรุกจิ โดยทีบ่รษิทัฯ มลีกูคาทีม่ศีกัยภาพ 
และสัมพันธภาพที่ดี ประกอบกับผูบริหารของบริษัทฯ มีความเขาใจความตองการของลูกคาและผูบริโภค 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทําใหบริษัทฯ สามารถผลิตสินคาท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดมีการควบคุม ดูแลคาใชจาย 
และลดตนทุนในการผลิตอยางมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง สงผลใหในป 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการ
ที่เติบโตข้ึน มีรายไดจากการขาย จํานวน 4,508 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 ในอัตรารอยละ 2.4 และ
มกีาํไรกอนภาษเีงนิได จาํนวน 361 ลานบาท เพ่ิมขึน้จากป 2558 ในอตัรารอยละ 31.6 จากผลประกอบการ
ดงักลาวทําใหสะทอนถึงความมุงมัน่ และความสามารถในการแขงขนัเพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินธรุกจิ
สามารถเพิ่มกําไรและยอดขายได

 นอกจากน้ี ในป 2559 บรษิทัฯ ยงัไดรบัใบรบัรองการเปนสมาชกิแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทจุริต ซึง่เปนการสะทอนใหเหน็ถึงการดาํเนนิธรุกจิทีโ่ปรงใส และแสดงใหเหน็ถึงเจตนารมณ
ที่แนวแนของบริษัทฯ ที่ไดรวมเปนสวนหน่ึงในการสรางสรรคสังคมไทยท่ีดีภายใตปรัชญาขององคกรใน
เครือสหพัฒน “ คนดี สินคาดี สังคมดี ” 

 ในนามคณะกรรมการบรษิทั ขอขอบคณุทานผูถอืหุน พนัธมติรทางธรุกจิ ตลอดจนคณะผูบรหิาร และ
พนักงานที่ใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจดวยดีเสมอมา ซึ่งจะนําความเจริญรุงเรือง
กาวหนาใหบริษัทฯ ตอไป

 (นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
 ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตัหินาทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบไุวในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ทีไ่ดรบัอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยผูมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทาน 
ความนาเช่ือถอืของงบการเงิน

 ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดวย

1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี กรรมการตรวจสอบ

3. นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการตรวจสอบ

4. นายสุรงค องคโฆษิต กรรมการตรวจสอบ

 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยหารือรวมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และ ผูสอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวของ 
สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ได ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อใหมั่นใจวา การจัดทํางบการเงินเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความเชื่อถือไดและทันเวลา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ และไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารของบริษัท 1 ครั้ง

2. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน สอบทานแผนการตรวจสอบประจําป การปฏิบัติงานตามแผน ผลการ
ตรวจสอบ โดยใหขอแนะนําและติดตามการดําเนินการแกไขในประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ เพ่ือกอใหเกิด
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 

3. การพิจารณาแตงต้ังผูสอบประจําป พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเปนอิสระของผูสอบบัญชีภายนอก       
ในการทําหนาท่ีผูสอบบัญชีในปที่ผานมาและพิจารณาเสนอรายชื่อผูสอบบัญชี คาสอบบัญชีประจําปตอ
คณะกรรมการบริษัท

4. สอบทานการบริหารความเส่ียง มีการติดตามผลการดําเนินงานของการบริหารความเส่ียงเพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทไดมีการบริหารจัดการความเส่ียงในระดับที่ยอมรับได 

5. การสอบทานกํากับดูแลกิจการที่ดี สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการสอบถามรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือใหมัน่ใจวาบรษิทั มีการดําเนินการตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจอยางสมเหตุสมผล และติดตามการนํานโยบายตอตานคอรรัปชั่น ทีป่ระกาศใชเมือ่วนัที ่24 
กมุภาพันธ 2558 เพือ่ใหผูบรหิารและพนักงานยึดถอืเปนบรรทัดฐานในการปฏิบตังิาน รวมท้ังเผยแพรใหกบัผูมี
สวนไดเสยีถอืปฏบิตั ิและสอบทานแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอตานการคอรรปัชัน่ของโครงการแนว
รวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุรติ (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption Committee  หรือ CAC) โดยบริษัท ไดผานการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการตอตานคอรรัปชั่น (Certified Company) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและ 
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีการปฏิบัติงานที่สอดคลองตามกฎหมาย รวมถึงการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

     

 (นายขจรศักดิ์  วันรัตนเศรษฐ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
นโยบายคุณภาพ

 บรษิทั เอส แอนด เจ อนิเตอรเนชัน่แนล เอนเตอรไพรส จาํกดั (มหาชน) มนีโยบายเปนพนัธมติรทางธรุกจิกบัคูคา 
และมุงมั่นจะสรางความพอใจกับลูกคา โดยสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ ถูกตองตามเวลาท่ีตกลง พรอมใหบริการท่ีดี 
การดําเนินงานจะคํานึงถึงคุณภาพสังคม และสิ่งแวดลอม พนักงานทุกคนจะรวมมือกันปฏิบัติงานตามนโนบายและ
จะพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหคูคาพอใจมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บรษิทัฯ เปนผูผลติเครือ่งสาํอางและเวชสําอาง เชน ครมีอาบนํา้ ลปิสตกิ ครมีบาํรงุผวิ แปง โคโลญจ ฯลฯ ใหกบัลูกคา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายการคา ตามสูตรและมาตรฐานของลูกคา ซึ่งกระจายไปยังภายใน
ประเทศและการสงออกไปยังประเทศตางๆท่ัวโลก ภายใตการผลิตที่มีคุณภาพในหลักสากล ที่สั่งสมประสบการณและ
ความเช่ียวชาญมากกวา 30 ป จนเปนท่ียอมรับใหเปนหน่ึงในผูนําธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอาง โดยมีการเจริญเติบโตและ
สวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และโครงการพัฒนาธุรกิจ

 วิสัยทัศน

 “ To create world’s best buying experience in beauty business ”

 • บรษิทั เอส แอนด เจฯ จะสรางประสบการณและความประทับใจแกลกูคา / คูคาทกุคนในธุรกจิความงาม

 พันธกิจ

• S & J จะสงมอบผลติภณัฑ ทีเ่ปนนวตักรรมเกีย่วกับความสวยความงามใหตรงเวลา ในราคาและคณุภาพ
ทีเ่หมาะสม เพือ่ตอบโจทยลกูคาทัว่ทกุมมุโลก โดยเคารพและรบัผดิชอบตอโลก สงัคม และสิง่แวดลอม

 คานิยม

• มุงเนนเปาหมาย  (Target Focus)

• ทาทายความคิด  (Challenging ideas)

• พิชิตผลงาน (Success)

• ประสานพลัง  (Unity)

• สรางสรรคคุณธรรม (Ethics)

 โครงการพัฒนาธุรกิจ

• แผนการดําเนินงานในระยะส้ัน

 พัฒนาการทํางานภายในบริษัทฯ ใหสามารถปรับตัวไดอยางทันเหตุการณตอสภาพตลาด ตนทุน
สินคา ความผันผวนของคาเงิน ความตองการของลูกคา พนกังาน และขอกาํหนดของประเทศคูคา ทีจ่ะ
มผีลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของบริษัทฯ

•  แผนการดําเนินงานในระยะยาว

 บรษิทัฯ ตัง้เปาหมายโดยการเพิม่คูคาในประเทศใหม เชน ประเทศในกลุมตะวนัออกกลาง และ แอฟรกิา 
อีกทั้งขยายกําลังการผลิตในกลุมผลิตภัณฑที่ไดรับเครื่องหมาย “ฮาลาล” เพื่อใหสามารถรองรับ
ตลาดใหมที่เกิดขึ้น
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ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

 บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ไดเริ่มตนดําเนินธุรกิจในป 2523 โดยกลุม
ผูถือหุนใหญ ประกอบดวย ผูถือหุนในเครือสหพัฒนฯ โดยบริษัทมีชื่อเดิม คือ บริษัท เอส แอนด เจ อาหารสําเร็จรูป 
จาํกดั โดยมีวตัถปุระสงคแรกเร่ิมเพือ่ผลิตอาหารสําเรจ็รปู ตอมาบริษทัฯ ไดเปลีย่นเปนการดําเนินธรุกิจรบัจางผลิตเคร่ือง
สําอางโดยไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เอส 
แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด ในป 2526 และในป 2531 ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ตอมาในป 2537 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ในนาม บริษัท เอส แอนด เจ 
อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)

ป 2531 - เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 30 ลานบาท

ป 2537 - ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 120 ลานบาท 

ป 2539 - จัดต้ังบริษัท อีเอฟ จํากัด (บริษัทยอย) ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยบริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 49.96 
เพื่อเปนผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ประเภท Personal Care 

ป 2544 - บรษิทั อเีอฟ จาํกดั (บรษิทัยอย) เพิม่ทนุ 3 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 4 ลานบาท โดยบรษิทัฯ ถอืหุน 
เพิ่มเปนรอยละ 99.99

  - สรางอาคารการผลิตใหม บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร สําหรับผลิต Liquid Toiletry 

ป 2546 - ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนราคาหุนละ 1 บาท สงผลให 
ทนุจดทะเบียนเพิม่ขึน้จากเดิม 12 ลานหุน เปน 120 ลานหุน ทนุท่ีเรยีกชาํระแลวเพ่ิมขึน้จากเดิม 8 ลานหุน 
เปน 80 ลานหุน

  - จัดตั้งบริษัท ไวลดไลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยบริษัทฯ
เขาถือหุนรอยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ประเภทครีมกันแดด และ
ครีมทากันยุง

ป 2547 - ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุน 20 ลานหุน เปนเงิน 100 ลานบาท

  - ทาํการจดทะเบยีนทนุทีเ่รยีกชาํระแลวจากเดมิ 80 ลานหุน เปนเงนิ 80 ลานบาท เปลีย่นแปลงเปน 100 
ลานหุน เปนเงิน 100 ลานบาท ตอกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2547

ป 2548 - ไดรบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุน คร้ังที ่26 เมือ่วนัท่ี 25 เมษายน 2548 ใหทาํโครงการ ESOP 
โดยไดดําเนินการยื่นคําขอเสนอขายหุนใหแกพนักงานของบริษัทฯ ตอสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งไดรับการอนุมัติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2548
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ป 2549 - ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ บริษัทยอย 
ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย (ESOP) 
จาํนวน 5 ลานหนวย อตัราการ ใชสทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หนวยตอ 1 หุนสามญั ในราคาหุนละ 4 บาท 
รวมเปนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อ รองรับการใช สิทธิตามโครงการ ESOP 5 ลานหุน ระยะเวลาการใชสิทธิ 
10 มีนาคม 2549 - 9 มีนาคม 2552

ป 2552 - จัดต้ังบริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล (ยเูค) จํากัด (บริษัทยอย) ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท 
โดยบริษทัฯเขาถอืหุนรอยละ 100.00 เพือ่ดําเนนิการใหบรกิารทางดานการตลาดและจัดจาํหนายวตัถดุบิ
และบรรจุภัณฑ

ป 2553 - สรางอาคาร 10 บนพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร สําหรับผลิต Lipstic, หองปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีวะ, 
สํานักงาน, คลังสินคา

ป 2554 - บรษิทัฯ มกีารเพ่ิมทนุจาํนวน 45,186,500 หุน โดยเสนอขายใหแกผูถอืหุนเดมิของบริษทัฯ ตามสดัสวน
การถือหุน (Right Offering) ราคาเสนอขายหุนละ 12 บาท กรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการ
จองซ้ือหุนของผูถือหุนเดิม เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทั้งนี้ราคาเสนอขาย
ดังกลาวจะตองไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุน

  - กอต้ังโรงงานการผลิตที่ปนทอง 1 บนพื้นที่ 9,000 ตารางเมตร สําหรับผลิต ผลิตภัณฑ Liquid Toiletry, 
Skin Care

ป 2558 - จดัตัง้บรษิทั โฟรดบัเบิล้ยดู ีวชิัน่ จาํกดั (บรษิทัยอย) ทนุจดทะเบียน 10 ลานบาท โดยบรษิทัฯ เขาถือหุน
รอยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจซื้อมาขายไป

  - จดัตัง้บรษิทั เอสเอเอเอส จาํกดั (บรษิทัยอย) ทนุจดทะเบียน 20 ลานบาท โดยบรษิทัฯ เขาถอืหุนรอยละ 
99.99 เพื่อประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตเครื่องสําอาง

ป 2559 - บริษัทฯ รวมลงทุนจัดตั้ง Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (บริษัทรวม) ที่ประเทศมาเลเซีย 
มีทุนจดทะเบียน 5 ลานริงกิต โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 35 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตเครื่องสําอางท่ีได
รับเครื่องหมาย “ฮาลาล”

  - บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท  ทุนชําระแลวเปนเงิน 149,930,828.00 บาท 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้

 ดานบริหารจัดการและส่ิงแวดลอม

ป 2550 - จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพือ่ทาํหนาทีบ่รหิารจัดการความเส่ียงขององคกร ใหมปีระสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

ป 2551 - จัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนที่ผลกระทบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย

ป 2554 - ไดรับโลรางวัล มาตรฐานความรับิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม ป 2553 (CSR-DIW) 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  - บริษัทฯ ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อรับรองวาเปน อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว 
(Green System) การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประมวลผลและทบทวน
เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม
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ป 2555 - บริษัทฯ ไดรับรางวัล CSRI Recognition - Most Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนที่มีนวัตกรรมดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

  - บริษัทฯ ไดรับประกาศเกียรติคุณ จากจังหวัดชลบุรี ในสถานประกอบการที่ดําเนินการตามพระราช
บัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ป 2550 มาตรา 33 (ตอเนื่อง 2555 – 2558)

  - บริษัทฯ ไดรับโลรางวัล คุณภาพ ปลอดภัย ใสใจสังคม (Quality Award) จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

  - บริษัทฯ ไดรับรางวัลจากลูกคา Body Shop : Best Supply Chain Improvement Award 

ป 2556 - บรษิทัฯ ไดรบัรางวลั SET Awards 2013 บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยทีม่มีลูคาหลกัทรพัยตาม
ราคาตลาดระหวาง 2,000 -10,000 ลานบาท ดานความรับผดิชอบตอสังคม บรษิทัฯ ไดรบัรางวลั “ดเีดน” 

  - บริษัทฯ ไดรับรางวัล CSRI Recognition - Most  Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนที่มีนวัตกรรมดาน                      
ความรับผิดชอบตอสังคม  

  - บรษิทัฯ ไดรบัคะแนนอยูในระดบั “ดเีลศิ” ในการสาํรวจการกํากบัดแูลกจิการบริษทัจดทะเบียนประจาํป 
2556 จัดขึ้นโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - บริษัทฯ ไดรับรางวัลจากลูกคา Body Shop : Best Supplier Award

ป 2557 - บรษิทัฯ ไดรบัรางวัล SET Awards 2014 บรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยทีม่มีลคูาหลกัทรพัยตํา่กวา
ราคาตลาดระหวาง 2,000 -10,000 ลานบาท ดานความรับผดิชอบตอสังคม บรษิทัไดรบัรางวัล “ดเีดน” 

  - บริษัทฯ ไดรับรางวัล CSRI Recognition - Most  Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนที่มีนวัตกรรมดาน                      
ความรับผิดชอบตอสังคม 

  - บริษัทฯ ไดรับรางวัล Investors’ Choice Award โดยไดรับคะแนน AGM 100 คะแนนเต็มเปนระยะเวลา 
4 ป ซอน (2554 - 2557) จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

  - บริษัทฯ ไดรับ ESG100 Certificate 2014 ซึ่งเปน 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่ไดรับคัดเลือกจาก
สถาบนัไทยพัฒน ทีม่คีวามโดดเดนในการดําเนนิธรุกจิอยางยัง่ยนื ดานส่ิงแวดลอม สงัคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance : ESG100 )

  - บรษิทัฯ ไดทาํการปรบัปรุงระบบการประเมนิผลการปฎบิตังิานทีใ่ชในการประเมนิศกัยภาพของบคุคลากร
ทั้งทางดานพฤติกรรมผานกระบวนการของ Competency Model และในดานผลการปฎิบัติงานผาน
กระบวนการจัดทํา KPI เชิงกลยุทธ

ป 2558 - จัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในดานการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ซึง่ชวยสนับสนนุการดาํเนนิงานตางๆ ใหบรรลุความสาํเรจ็
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนการสรางมูลคาเพิ่ม ความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

  - บริษัทฯ ไดรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

  - บริษัทฯ ไดรับ ESG100 Certificate 2015 ซึ่งเปน 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่ไดรับคัดเลือกจาก
สถาบนัไทยพัฒน ทีม่คีวามโดดเดนในการดําเนนิธรุกจิอยางยัง่ยนื ดานส่ิงแวดลอม สงัคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance : ESG100)
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ป 2559 - บริษัทฯ ไดรับ ESG100 Certificate 2016 ซึ่งเปน 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่ไดรับ คัดเลือกจาก
สถาบนัไทยพัฒน ทีม่คีวามโดดเดนในการดําเนนิธรุกจิอยางยัง่ยนื ดานส่ิงแวดลอม สงัคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance : ESG100)

  - บริษัทฯ ไดรับโลหสถานประกอบการนํารองภายใตโครงการ การจัดทําแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practice) เพ่ือ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อการสงออก จากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร

  - บรษิทัฯ ไดรบัการรบัรองการเปนแนวรวมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ (CAC) จาก
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมือวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
ซึง่แสดงใหเหน็วาบรษิทัฯ มกีารดาํเนนิกิจการดวยความซือ่สัตย สจุริต โปรงใส และมกีารควบคมุภายใน
ที่ดีสามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

  - บรษิทัฯ ไดรบัรางวัล SET Awards 2016 ดานนวัตกรรม ซึง่ไดรบัรางวัล “ยอดเย่ียม” จากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

  - บริษัทฯ ไดรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

มาตรฐานดานคุณภาพในระดับสากล

ป 2537 - บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางท่ีดี (GMP) โดยเปน 1 ใน 9 บริษัทแรก ที่ได
รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ป 2542 - บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:1994 ดาน Design & Manufacturing of Skin 
Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and Baby 
Products. จาก RWTUV (Thailand)

ป 2545 - บรษิทัฯ ไดรบัการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ดาน Design & Manufacturing of Skin Care, 
Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and Baby Products. 
จาก RWTUV (Thailand) 

ป 2546 - บรษิทัฯ ไดรบัการรบัรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอม ISO 14001:1996 สาํหรบั Manufacturing 
of Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume 
and Baby Products จาก RWTUV (Thailand)

ป 2547 - บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ  ISO/IEC 17025 : 1999  สําหรับการ
ตรวจสอบหา Aerobic Bacteria ในเครื่องสําอางประเภทโลชั่น (Deternubation of aerobic bacteria 
(Spread plate)) จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณะสุข

ป 2550 - บริษัทฯ ไดปรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบเปน ISO/IEC 17025 : 2005

ป 2551 - ขยายขอบขายการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ดานสาร
กันแดดในผลิตภัณฑแปงและลิปสติก จากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

  - บรษิทัฯ ไดรบัการรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยั BS OHSAS 18001 : 2007) ดาน Manufacturing 
of Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume 
and Baby Products จาก RWTUV (Thailand) ซึ่งตออายุทุกๆ 3 ป
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ป 2552 - ปรับมาตรฐาน GMP เปน GMP ASEAN HARMONIZED

ป 2553 - บริษัทฯ ไดปรับการรับรองมาตรฐานสากลเปน ISO 9001 : 2008 ดาน Design & Manufacturing of 
Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and 
Baby Products. จาก TUV NORD (Thailand) 

  - ขยายขอบขายการรับรองหองปฏิบตักิารทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ดาน การทดสอบ 
Preservative Efficacy Test ดวยวิธี European Phamacopeia จากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ

ป 2555 - ขยายขอบขายการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ในดานการ
ทดสอบ 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 ดวย United States Pharmacopoeia จาก สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

  - บรษิทัฯ ไดรบัการรบัรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก TUV NORD (Thailand)

ป 2556 - โรงงานปนทอง ไดรบัการรับรองมาตรฐานการผลิตเคร่ืองสําอางท่ีด ี(GMP) จาก สาํนกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ป 2559 - โรงงานปนทอง ไดรบัการรบัรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก TUV NORD 
(Thailand)



1313

โครงสรางการถือหุนในกลุมบริษัท

 นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม

 บริษัท S & J

  หมายถึง บรษิทัฯ ทาํหนาที ่ออกแบบ วจิยัและพฒันา ทาํการจัดหาวัตถดุบิและบรรจุภณัฑ มกีารวางแผนการผลิต 
โดยประสานงานกับลูกคา โรงงานทําการผลิตตามความตองการของลูกคา

 บริษัทยอย

  หมายถึงกลุมบริษัทท่ีสนับสนุนธุรกิจของบริษัทและมีความสําคัญเปนเสมือนหนวยธุรกิจหน่ึงของบริษัท ซึ่ง
บริษัทเปนผูลงทุนรายใหญ กลุมบริษัทยอยเปนกลุมที่บริษัทดูแลอยางใกลชิด เพื่อใหมีการดําเนินงานตามนโยบายของ
บริษัทในฐานะผูถือหุน รวมทั้งใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการ บริษัทในกลุมนี้ไดแก

• บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด (TTM)

• บริษัท ไวลดไลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (WL)

• บริษัท อีเอฟ จํากัด (EF)

• บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล (ยูเค) จํากัด (S&J - UK)

• บริษัท กวางโจว เอส แอนด เจ คอสเมติกส จํากัด (S&J - China)

• บริษัท โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น (เอชเค) จํากัด (4WD - HK)  

• บริษัท โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จํากัด (4WD)

• บริษัท เอสเอเอเอส จํากัด (SAAS)

หมายเหตุ : การถอืหุนใน บรษิทั กวางโจว เอส แอนด เจ คอสเมตกิส จาํกดั และ บรษิทั โฟรดบัเบิล้ยดู ีวชิัน่ (เอชเค) จาํกดั 
เปนการถือหุนทางออมของบริษัทฯ ผาน บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล (ยูเค) จํากัด

 บริษัทรวม

  หมายถึง กลุมบริษทัท่ีมสีดัสวนการลงทุนรวมกับพนัธมิตรเพ่ือเอ้ือประโยชนกบับริษทัในเชิงกลยุทธ และเพ่ือ 
ความรวมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑของบริษัท 
บริษัทในกลุมนี้ไดแก

• บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จํากัด (YHT)

• บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด (OEG)

• บริษัท โอสถ อินเตอรแลบบอราทอร่ีส จํากัด (OSI)

• Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (Atika)

 นโยบายการแบงการดําเนนิงานของบริษทัในกลุม จะมคีณะกรรมการดูแลรบัผดิชอบและบริหารงานแตละบรษิทั โดยท่ี
คณะกรรมการบริษทัจะมคีวามเปนอสิระในการดูแลกาํกบักจิกรรมของบริษทัภายใตอาํนาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบท่ีกาํหนดไว
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โครงสรางการถือหุนในกลุมบริษัท

TTM 
ทุน 120 ลานบาท*

50.00%

WL 
ทุน 1 ลานบาท*

99.99%

EF 
ทุน 4 ลานบาท*

99.99%

4WD-HK
ทุน 5 ลานบาท*

100.00%

S&J-Chaina
ทุน 5 ลานบาท*

100.00%

S&J-UK 
ทุน 5 ลานบาท*

100.00%

4WD
ทุน 2.5 ลานบาท*

99.99%

SAAS
ทุน 10 ลานบาท*

99.99%

YHT
ทุน 20 ลานบาท*

30.00%

OEG
ทุน 30 ลานบาท*

30.00%

OSI
ทุน 600 ลานบาท*

33.19.00%

Atika
ทุน 4 ลานริงกิต*

35.00%

S & J

บริษัทยอย บริษัทรวม

TTM = บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
WL = บริษัท ไวลดไลฟส (ประเทศไทย)
EF = บริษัท อีเอฟ จํากัด
S & J - UK = บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล (ยูเค) จํากัด
S & J - Chaina = บริษัท กวางโจว เอส แอนด เจ คอสเมติกส จํากัด
4WD - HK = บริษัท โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น (เอชเค) จํากัด
4WD = บริษัท โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จํากัด
SAAS = บริษัท เอสเอเอเอส จํากัด
YHT = บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จํากัด
OEG = บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด
OSI = บริษัท โอสถ อินเตอรแลบบอราทอรี่ส จํากัด
Atika = Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd.
* ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
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 การถือหุนไขวระหวางกัน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

 บริษัทฯ มีโครงสรางการถือหุนไขวระหวางกัน แตการถือหุนไขวระหวางกันที่ขัดแยงกับหลักเกณฑตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.258/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม” 
ขอ 14 บริษัทไดเขาถือหุน เนื่องจากเห็นวาไดรับอัตราผลตอบแทนที่ดีในรูปเงินปนผลทุกป และเปนการเอื้อประโยชน
ทางธุรกิจตอกัน

ชื่อบริษัท

สัดสวนการถือหุน (%)

S&J ถือหุน
บริษัทอื่น

บริษัทอื่นถือ
หุน S&J

1. กรณีการถือหุนเกินกวา 50%

1.1 บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50%
  บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอื่น

- -

1.2 บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 50%
  บริษัทอื่นตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ

- -

1.3 บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอ่ืน ตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไป
  บรษิัทอื่นเหลานั้นตองไมถือหุนไขวระหวางกัน

- -

2. กรณีการถือหุนเกินกวา 25% แตไมเกินกวา 50%

2.1 บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 25% แตไมเกินกวา 50%
  บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 10%

- -

2.2 บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 25% แตไมเกินกวา 50%
  บริษัทอื่นตองไมถือหุนไขวในบรษิัทฯ เกินกวา 10%

- -

3. กรณีการถือหุนไมเกินกวา 25%

3.1 บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินกวา 25%
  บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 25%

- -

3.2 บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินกวา 25% 
  บริษัทอื่นตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 25%

  - บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) (SPI) 0.24 15.35

  - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (ICC) 0.35 14.61

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ

 - ไมมี -
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 โครงสรางรายได

รายไดของกลุมบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

% การ
ถือหุน
ของ 

บริษทัฯ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายไดจากการผลิตและธุรกิจอ่ืน

 ผลิตเคร่ืองสําอาง

 บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล
  เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)

ในประเทศ - 1,973.0 32.70 2,117.3 36.33 2,431.5 39.30

ตางประเทศ 2,534.6 42.01 2,285.5 39.22 2,193.8 35.46

รวมผลิตเคร่ืองสําอาง 4,507.6 74.71 4,402.8 75.55 4,625.3 74.76

 ผลิตบรรจุภัณฑ

 บรษิทั ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั
ในประเทศ 50.00 821.7 13.62 810.7 13.91 950.1 15.36

ตางประเทศ 105.0 1.74 96.2 1.65 116.2 1.88

รวมผลิตบรรจุภัณฑ 926.7 15.36 906.9 15.56 1,066.3 17.24

 ธุรกิจอื่น

บริษัท ไวลดไลฟส (ประเทศไทย) จํากัด
ในประเทศ 99.99 13.9 0.23 13.2 0.23 14.6 0.24

ตางประเทศ - - - - - -

บริษัท อี เอฟ จํากัด
ในประเทศ 99.99 22.8 0.38 24.8 0.43 26.1 0.42

ตางประเทศ - - - - - -

บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล 
 (ยู.เค.) จํากัด

ในประเทศ 100.00 - - - - - -

ตางประเทศ 242.2 4.01 184.3 3.16 223.3 3.61

บริษัท กวางโจว เอส แอนด เจ 
 คอสเม-ติกส จํากัด

ในประเทศ 100.00 - - - - - -

ตางประเทศ 0.2 0.00 0.7 0.01 0.8 0.01

บริษัท โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น (เอช.เค.) จํากัด
ในประเทศ 100.00 - - - - - -

ตางประเทศ 64.4 1.07 62.2 1.07 22.1 0.36

บริษัท โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จํากัด
ในประเทศ 99.99 2.8 0.05 2.0 0.03 - -

ตางประเทศ - - - - - -

บริษัท เอสเอเอเอส จํากัด
ในประเทศ 99.99 - - - - - -

ตางประเทศ - - - - - -

 รวมธุรกิจอื่นๆ 346.3 5.74 287.2 4.93 286.9 4.64

รวมรายไดจากการผลิตและธุรกิจอ่ืน 5,780.6 95.8 5,596.9 96.04 5,978.5 96.63

รายไดอื่น 206.8 3.43 181.4 3.11 176.0 2.84

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 46.1 0.76 49.1 0.84 32.2 0.52

   รวมรายไดทั้งสิ้น 6,033.5 100.00 5,827.4 100.00 6,186.7 100.00

หมายเหตุ : บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หัวขอ 26 
การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
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การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปที่ผานมาของลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)

• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  ผลิตภัณฑของบริษัทฯ คือ เคร่ืองสําอางทุกประเภท อาทิเชน แปง ครีม ลิป โดยบริษัทมุงเนนการพัฒนา
สินคาตามความตองการของลูกคา ดวยเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน นอกจากน้ีบริษัทฯ 
ไดรบัการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ซึง่จากใบรับรองมาตรฐานคุณภาพเหลานีส้รางความเช่ือมัน่ในคุณภาพของ
สินคาใหแกลูกคามากยิ่งขึ้น อาทิเชน 

- หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต “GMP” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวง
สาธารณสุข

- รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – Hong Kong

- ใบรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – 
Hong Kong

- ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO17025 เครื่องสําอาง ประเภทโลชั่นจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข

- ใบรับรองดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC 
LIMITED Hong Kong

- ใบรบัรอง CSR-DIW (Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work) หรอืเทียบเทา 
ISO 26000

- ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 22716 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – Hong Kong

- รับรอง ESG 100 (Environmental Social Governance 100)จากสถาบันไทยพัฒน

• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  ปจจบุนัผูบรโิภคทกุเพศทกุวยันบัต้ังแตกลุมวยัรุน นกัศกึษา ไปจนถงึวยัทาํงาน หนัมาใหความสาํคญัตอเครือ่งสาํอาง 
เพิม่มากขึน้ จนกลายมาเปนสวนสาํคญัในชวีติประจาํวนัและไมเฉพาะแตกลุมสภุาพสตรเีทานัน้ แตยงัรวมถงึกลุมสภุาพบรุษุ
ทีม่คีวามตองการใชผลติภณัฑเครือ่งสาํอางเพิม่มากขึน้ รวมทัง้ผลติภณัฑทีบ่าํรงุผวิ ผลติภณัฑดแูลเสนผม ผลติภณัฑเพือ่
อนามยัในชองปากหรอืผลติภณัฑประทนิผิว ซึง่พบวาตลาดผลติภัณฑดงักลาวมคีวามหลากหลายทัง้ในเรือ่งของราคาและ
คณุภาพทีส่ามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคและเขาถงึกลุมเปาหมายไดอยางชดัเจนนาํไปสูภาวะการแขงขนั
ที่รุนแรงยิ่งขึ้น 

  อกีทัง้ ผูบรโิภคหนัมาใหความสนใจกบัผลติภณัฑทีส่กดัจากธรรมชาตซิึง่ทีเ่ปนมติรกับสิง่แวดลอม และปลอดภยั
เพิ่มมากขึ้นสงผลใหเกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑประเภทใหมๆ ที่ใชสมุนไพรตามธรรมชาติเปนวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางมีแนวโนมเติบโตอยางรวดเร็วมากขึ้น
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  บรษิทัฯ ใชกลยทุธการตลาด โดยเนนคณุภาพของสนิคาทีม่าตรฐานสงู รวมถงึมกีารออกแบบบรรจภุณัฑของ
สินคาใหมีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกตอการใชงาน อีกทั้งมีการวิจัยและพัฒนาสินคาเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑใหมเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาดังกลาว และขยายฐานสูลูกคาใหม เพื่อเสริมสรางความม่ันคงและเพ่ิมศักยภาพการ
เตบิโตของธรุกจิอยางยัง่ยนื การตัง้ราคาจะคาํนงึถงึภาพลกัษณของสินคา ตนทนุการผลติ และตนทนุการตลาดเปนพืน้ฐาน 
เนนความเหมาะสมของคุณภาพกับราคาที่ดึงดูดความสนใจของลูกคา  โดยคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท

  บรษิทัฯ มกีารจดัหาวตัถดุบิและบรรจภุณัฑจากโรงงานทัง้ในประเทศและตางประเทศ ซึง่ลวนมคีวามเชีย่วชาญ
ในการผลติเฉพาะอยาง มเีทคโนโลยกีารผลติและเครือ่งจกัรท่ีทนัสมยั มรีะบบการควบคมุคณุภาพทีม่มีาตรฐาน จนไดรบั
ความไววางใจจากลูกคาใหผลิตปอนวัสดุและบรรจุภัณฑใหบริษัทฯ โดยตรง โดยในการจัดหานั้นจะคํานึงถึงแหลงจัดหา
ในประเทศเปนหลัก 

• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  การแขงขันตลาดเคร่ืองสําอางท้ังในและตางประเทศยังคงมีภาวะแขงขันสูง เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงโดยใหความสนใจตอสุขภาพมากข้ึน การผลิตสินคาที่โดนใจ คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑเปนปจจัย
สาํคญัในการแขงขนัของตลาดเคร่ืองสําอาง บรษิทัฯ มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารคุณภาพท่ัวทัง้องคกร 
เพื่อสรางความพึงพอใจและความสัมพันธกับลูกคาในการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ 

บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  ผลติภณัฑสวนใหญเปนบรรจุภณัฑเคร่ืองสําอางและยา ซึง่ผลิตตามความตองการของลูกคา โดยมีการออกแบบ
แมพมิพรวมตางๆ ใหตดัสนิใจเลอืก หรอืรบับรรจภุณัฑทีม่ลีกัษณะเดมิของลกูคา การทีบ่รษิทัฯไดรบัการรบัรองระบบบรหิาร
คุณภาพ ISO 9001:2000 จากสถาบัน BVQI ในตนป 2003 และเปล่ียนมาเปนระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 
จากสถาบัน TUV NORD ในปลายป 2012 พรอมท้ังขอการรับรองเพ่ิมระบบมาตรฐาน GMPในผลิตภณัฑหลอด จะทําให
ลูกคามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการมากยิ่งขึ้น 

• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  การตลาดทางดานรูปแบบใหมๆ ราคา เงื่อนไขการสั่งซื้อ และระยะเวลาการสงมอบ ซึ่งมีการแขงขันสูงขึ้น 
บรษิทัฯ ไดเนนการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยพฒันาความรูทางเทคนคิการผลติของพนกังาน สนบัสนนุ
ใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงงาน และนําเสนอการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อศักยภาพการแขงขันมากขึ้น

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท

  บริษทัฯ คาํนึงถงึคณุภาพวตัถุดบิในราคาท่ีเหมาะสมเปนหลกั ซึง่สามารถจัดหาจากผูผลติภายในประเทศและ
พัฒนาหาแหลงวัตถุดิบตัวใหมที่มีคุณภาพ โดยที่คุณภาพสินคาไมเปลี่ยนแปลงและไดตนทุนการผลิตที่ลดลง

• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  การขยายตัวในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภณัฑพลาสติกภายในประเทศยังคงมีเพิม่ขึน้ การแขงขันทางดานราคา
และความรวดเร็วยังเปนความตองการของตลาด บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคกร เพื่อสรางความพึงพอใจและความสัมพันธกับลูกคาในการขยายตลาดในประเทศและตางประเทศ
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บริษัท ไวลดไลฟส (ประเทศไทย) จํากัด 
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  Wild Lives คอืผลติภณัฑเพือ่ตอบสนองความตองการของผูทีช่ืน่ชอบการพกัผอนในรปูแบบของการทองเทีย่ว
ตามธรรมชาติและกจิกรรมกลางแจง รวมทัง้ยงัสามารถใชในชวีติประจําวนัได โดยปจจบุนัมกีลุมผลติภณัฑอยู 2 กลุมหลัก 
ไดแก กลุมผลิตภัณฑปองกันแดดและกลุมผลิตภัณฑปองกันยุง

• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  บริษัทฯ มีการขยายตลาดและเพ่ิมชองทางการจําหนาย เพื่อสรางความสะดวกในการหาซ้ือผลิตภัณฑ โดย
เฉพาะพืน้ทีซ่ึง่เปนแหลงทองเทีย่วชายทะเลในภาคใต ภาคตะวนัออก รวมทัง้แหลงทองเทีย่วทางภาคเหนอืของประเทศไทย 
เชน เชยีงใหม เชยีงราย แมฮองสอน เปนตน พรอมท้ังขยายตลาดไปยังภมูภิาคอาเซียน เชน กมัพชูา พมา ลาว และมุงเนน
ไปที่รานขายยาเปนสําคัญ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และกลยุทธการตลาด เพื่อท่ีจะแขงขันในตลาดได แตยังคง
เนนกลยุทธการตลาดที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จเปนหลัก

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

  บริษัท ไวลดไลฟส (ประเทศไทย) จํากัด ไดมอบหมายหรือวาจางใหบริษัทในเครือท่ีไดรับการคัดเลือกจํานวน 
1 ราย และนอกเครือจํานวน 1 รายเปนผูดําเนินการผลิต ทําการจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาสินคาตามความตองการ
ของผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายและสอดคลองกับทิศทางการตลาด รวมทั้ง บริษัทเหลานี้เปนผูผลิตที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการผลิต ISO 9001 และ GMP ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบในเรื่องการจัดหาผลิตภัณฑและคุณภาพทางสินคา

• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  ผลิตภัณฑ Personal Care สําหรับการเดินทางทองเที่ยวและกิจกรรมกลางแจง ยังคงมีแนวโนมเติบโตไปตาม
สภาวะการเติบโตทางอุตสาหกรรมการทองเทีย่วทีไ่ดรบัการสงเสรมิอยางมากในประเทศไทย ประกอบกับพฤตกิรรมการใช
ผลติภณัฑของผูบรโิภคภายในประเทศมแีนวโนมทีจ่ะใชผลติภณัฑกลุมนีม้ากขึน้ ซึง่จะสงผลตอการแขงขนัทีร่นุแรงมากขึน้ 
โดยเฉพาะในชวงหนารอนของประเทศไทย คือมาจากชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เปนหลักประมาณ 25% ซึ่งใน
ชวงเวลาดังกลาวจะมีการเติบโตสูงสุดดวย 55% เมื่อเทียบกับการขายโดยเฉลี่ยทั้งป

บริษัท อี เอฟ จํากัด 
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  บรษิทัฯ เปนผูจาํหนายสินคาอุปโภคบริโภค และของใชสิน้เปลืองในกระบวนการผลิตสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม  
และเปนเจาของตราย่ีหอสินคา ไดแก EXFAC, BIO EX เคมีภัณฑทําความสะอาด และยังมีสินคาซื้อมาขายไป กลุม 
PERSONAL CARE และกลุมกระบวนการผลิตสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมจากบริษัท TRADER อื่นๆ 

• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  มุงเนนการเขาหาลูกคา แบบเขาพบ เขาถึง เขาใจ รวมถึงการบริการที่ดี โดยแยกออกเปนประเภทสินคา ดังนี้

1. BIO-EX - มีการแขงขันในระดับปานกลาง เนื่องจากมี trading รายอื่นในการนําสินคาตางๆ ทั้งมียี่หอ
และไมมียี่หอมานําเสนอลูกคา แตในปจจุบัน แตละบริษัทคํานึงถึงความสะดวกสบายในเร่ืองจัดการ
ทั้งตัวบุคคลและการจัดหาสินคา จึงไดจัดจางบริษัทแมบานเขามาดูแลแทนเปนสวนใหญ
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2. EXFAC - มีการแขงขันในระดับปานกลาง สวนมากกลุมนี้จะใหความสําคัญของตัวครีมอาบนํ้า รวมถึง
สบูเหลวลางมือ ซึ่งเปนกลุมของสถานท่ีใหบริการ

3. กลุมกระบวนการผลิต - มีการแขงขันในระดับสูง เพราะเปนสินคาที่ใชกันอยางสิ้นเปลือง และเปนที่
ตองการของโรงงานในเขตอุตสาหกรรม โดยความตองการจะแปรตามขนาดของโรงงานน้ันๆ เชน 
ฟลมยืดพันพาเลท OPP เทป กระดาษ และอื่นๆ

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

  บริษัทฯ ไดมอบหมาย/วาจางใหบริษัทฯ ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ทั้งในเครือ
และนอกเครือเปนผูพัฒนาและผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ในกลุมเปาหมาย บริษัทฯ จึงมีขีดความ
สามารถในการจัดหาใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอตอการขยายตัวของตลาดในอนาคต

• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  แนวโนมอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันยังคงมีความสูงในดานราคา บริษัทฯ เนนในเร่ืองการเขาพบ 
แบบเขาถึง และเขาใจความตองการของผูประกอบการอยางใกลชดิ เพราะเราใหความสาํคญัแบบทีป่รกึษามากกวาสินคา
ที่เรานําเสนอ เพื่อรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหมอยางตอเนื่อง

บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล (ยู.เค.) จํากัด
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ใหบริการทางดานการตลาดและจัดจําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่เกี่ยวของ
กับกลุมอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑดูแลความงาม

• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  กลุมลูกคาสวนใหญเปนอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม ซึ่งบริษัทฯ มุงเนน
การจัดจําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่มีความหลากหลายเปนสิ่งสําคัญ โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหบริการในการทําตลาดแกลูกคาที่ตองการ
ขยายฐานผูบริโภคยังประเทศอังกฤษดวย

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

  ดวยขอบเขตท่ีกวางของผูผลติทีห่ลากหลายและมากมายในประเทศอังกฤษและประเทศใกลเคยีงทําใหบรษิทัฯ 
สามารถคดัสรรวตัถดุบิและบรรจภุณัฑทีม่คีณุภาพสงูเพือ่ลกูคาสามารถนาํไปใชในการผลติสนิคาทีจ่ะจาํหนายไดในตลาดทัว่โลก

• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  การแขงขันยังคงเนนเรื่องคุณภาพสินคา ราคา และการสงมอบ ทั้งนี้ ประเทศอังกฤษเปนแหลงตลาดท่ีสําคัญ
สําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม ดังนั้นความพึงพอใจของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดรูปแบบ
และการออกแบบ ซึง่บรษิทัฯ ไดมกีารติดตามแนวโนมของตลาดอยางใกลชดิ เพือ่สามารถใหทนัตอความตอบสนองความ
ตองการไดอยางแทจริง
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บริษัท กวางโจว เอส แอนด เจ คอสเมติกส จํากัด
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ใหบริการทางดานการตลาดและจัดจําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่เกี่ยวของ
กับกลุมอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑดูแลความงาม

• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  กลุมลูกคาสวนใหญเปนอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม ซึ่งบริษัทฯ มุงเนน
การจัดจําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่มีความหลากหลายเปนสิ่งสําคัญ โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหบริการในการทําตลาดแกลูกคาที่ตองการ
ขยายฐานผูบริโภคยังประเทศจีนดวย

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

  ดวยขอบเขตท่ีกวางของผูผลิตที่หลากหลายและมากมายในประเทศจีน และประเทศใกลเคียง ทําใหบริษัทฯ 
สามารถคดัสรรวตัถดุบิและบรรจภุณัฑทีม่คีณุภาพสงูเพือ่ลกูคาสามารถนาํไปใชในการผลติสนิคาทีจ่ะจาํหนายไดในตลาดทัว่โลก

• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  การแขงขันยังคงเนนเร่ืองคุณภาพสินคา ราคา และการสงมอบ ทั้งนี้ ประเทศจีนเปนแหลงตลาดท่ีสําคัญ
สาํหรบัผลติภณัฑเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑดแูลความงาม ดงันัน้ ความพงึพอใจของผูบรโิภคจะเปนตวักาํหนดรูปแบบ
และการออกแบบ ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการติดตามแนวโนมของตลาดอยางใกลชิด เพื่อสามารถใหทันตอความตอบสนอง
ความตองการไดอยางแทจริง

บริษัท โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น (เอช.เค) จํากัด
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ใหบริการทางดานการตลาดและจัดจําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่เกี่ยวของ
กับกลุมอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑดูแลความงาม

• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  กลุมลูกคาสวนใหญเปนอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม ซึ่งบริษัทฯ มุงเนน
การจัดจําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่มีความหลากหลายเปนสิ่งสําคัญ โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหบริการในการทําตลาดแกลูกคาที่ตองการ
ขยายฐานผูบริโภคยังฮองกงดวย

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

  ดวยขอบเขตท่ีกวางของผูผลติทีห่ลากหลายและมากมายในฮองกง และประเทศใกลเคยีง ทาํใหบรษิทัฯ สามารถ
คดัสรรวัตถดุบิและบรรจุภณัฑทีม่คีณุภาพสูงเพ่ือลูกคาสามารถนําไปใชในการผลิตสินคาทีจ่ะจําหนายไดในตลาดท่ัวโลก
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• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  การแขงขันยังคงเนนเรื่องคุณภาพสินคา ราคา และการสงมอบ ทั้งนี้ ฮองกงเปนแหลงตลาดท่ีสําคัญสําหรับ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม ดังนั้น ความพึงพอใจของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดรูปแบบและ
การออกแบบ ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการติดตามแนวโนมของตลาดอยางใกลชิด เพื่อสามารถใหทันตอความตอบสนองความ
ตองการไดอยางแทจริง

บริษัท โฟรดับเบิลยูดี วิชั่น จํากัด
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  บริษัท โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จํากัดเปนบริษัทฯ ที่ทําธุรกิจซื้อมาขายไปที่ใหบริการความงามครบวงจรโดย
มุงเนนที่การซ้ือขายวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑและรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับความสวยความงามโดยจัดหาใหกับตลาดใน
ประเทศไทยเปนหลักและตลาด AEC

• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  ในฐานะทีเ่ปนธรุกิจใหมบรษิทั โฟรดบัเบิล้ยดู ีวชิัน่ จาํกดัไดสรางกลุมผลิตภัณฑเพือ่ตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้นและผูผลิตในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีความหลากหลายของผลิตภัณฑความงามและบริการ

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

  ในขั้นตนบริษัท โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จํากัดจะทํางานรวมมืออยางใกลชิดกับหนวยงาน S & J เพื่อจัดหาแหลง
ผลติภณัฑและวตัถดุบิจากยุโรป, เอเชยีและอเมริกาเพ่ือสรางหวงโซอปุทานการดําเนนิงานท่ีมศีกัยภาพสําหรับธรุกจิของ AEC

• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  เนื่องดวยประเทศไทยเปนกุญแจสําคัญทางการคาในภูมิภาคและการที่ตลาดที่เก่ียวของขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
จะทาํใหการหมนุเวยีนสนิคาระหวางประเทศและการบรกิารทาํไดงายขึน้และเปดโอกาสทีส่าํคญัสาํหรบับรษิทัฯ ของไทย
ที่จะเขารวมในธุรกิจที่เติบโตใหมๆ

บริษัท เอสเอเอเอส จํากัด
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  มุงใหบรกิารงานวิจยัและพัฒนารวมท้ังการเตรียมวตัถดุบิ และสตูรของผลิตภณัฑทีใ่ชดแูลสขุภาพและความงาม 
โดยเนนผลติภณัฑเครือ่งสาํอางเปนหลกั ตลอดจนการใหบรกิารตรวจวเิคราะหผลิตภณัฑหลักนีด้วยวธิทีางเคม ีจลุชวีวทิยา 
และ ชีวกายภาพ นอกจากน้ี ยังใหบริการผลิตผลิตภัณฑที่เปนสูตรพื้นฐาน สูตรกึ่งสําเร็จรูป และสินคาสําเร็จรูปของ
ผลิตภณัฑเคร่ืองสําอางในปริมาณขนาดเล็ก รายการบริการเพ่ิมเตมิอืน่ๆ สามารถดําเนินการใหไดตามการรองขอท่ีทาํได
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• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  การวิจัยและพัฒนาถือเปนกลยุทธหลัก ซึ่งคูแขงในทองตลาดที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนของบริษัทเอกชนน้ันมีนอยมาก แมแตในธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางสวนใหญมุงเนน
การเลยีนแบบและพัฒนา ขาดการวิจยัและพฒันาอยางจรงิจัง จงึมกัดาํเนนิงานแบบผูตามมากกวาผูนาํ จงึทําใหการเจริญ
เตบิโตทางธุรกจิไมกาวหนาอยางท่ีควรจะเปนขณะท่ีบรษิทัอุตสาหกรรมช้ันนาํของโลก สวนใหญจะมีหนวยงานวิจยัและพัฒนา 
หรือหนวยงานนวัตกรรม เพื่อนําองคความรูที่ไดมาสรางสรรคและปรับปรุงผลิตภัณฑ รวมทั้งกระบวนการ และบริการ
ที่สามารถสนองตอความตองการของตลาด จึงทําใหธุรกิจดานเครื่องสําอางของบริษัทเหลานี้ ประสบความสําเร็จและ
กาวหนาอยางมาก อกีทัง้ยัง่ยนื ดวยเหตนุี ้จงึเปนโอกาสอันดขีองบริษทัฯ ทีใ่หบรกิารงานวิจยัและพฒันา เพ่ือสนองตอบ
ตออุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางทั้งในไทยและตางประเทศที่ตองการงานวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและสูตรผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางที่มีความโดดเดนตางจากคูแขง รวมถึงคุณภาพและราคาตามที่ลูกคาตองการ

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท

  เนื่องจากงานของบริษัทมุงใหบริการงานวิจัยและพัฒนารวมท้ังการเตรียมวัตถุดิบ และสูตรของผลิตภัณฑที่
ใชดแูลสุขภาพและความงาม โดยเนนผลิตภณัฑเคร่ืองสาํอางเปนหลัก ในสวนของงานท่ีเก่ียวของกับการวิจยัและพัฒนา
หรือเตรยีมวตัถดุบิทีใ่ชในผลติภณัฑทีม่าจากแหลงธรรมชาตเิพือ่สรางคณุคาใหแกทรพัยากรของประเทศชาตเิปนสําคญั อกีทัง้
มีความหลากหลาย และมีโอกาสใหไดสิ่งที่มีคุณคาตามท่ีตองการ ทั้งนี้การดําเนินการเพื่อใหไดสิ่งที่ตองการจาก
แหลงธรรมชาติ จําเปนตองมีสารเพิ่มเติมเพื่อใชในการสกัดเอาสารที่ตองการออกมา ซึ่งการจัดหาสารเพิ่มเติมเหลาน้ี
จะมองที่สามารถหาหรือผลิตไดในประเทศไทย สําหรับสูตรของผลิตภัณฑถาลูกคาใหโจทยมาคิดคนจากบริษัทเอง 
เปาหมายจะเนนไปท่ีมอีงคประกอบหรือสวนผสมท่ีใชวตัถดุบิทีเ่ปนธรรมชาติและสามารถจัดหาหรือผลิตไดในประเทศไทยให
มากทีส่ดุ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหประโยชนแกประเทศชาติมากที่สุด อยางไรก็ดีหากมีความจําเปนตองใช
สวนประกอบที่ไมสามารถจัดหาไดในประเทศ อาจตองมีการนําเขาจากตางประเทศบางสวน

• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  จากการสนับสนุนของรัฐบาลที่กลาวถึง Thailand 4.0 คาดการณไดวา กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเพื่อ
สขุภาพและความงาม จะต่ืนตวัเร่ืองการทําวจิยัและพัฒนา โดยเฉพาะวัตถดุบิท่ีจะนํามาใชเปนองคประกอบในผลิตภณัฑ
ที่กลาวถึงนี้จากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทั้งสถาบัน
การศึกษา และองคกรวิจัยของรัฐจะหันมาสนใจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากแหลงธรรมชาติที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพมากข้ึน โดยเฉพาะการเพ่ิมมูลคาใหเปนผลผลิตสดุทายท่ีจะสามารถนําไปสูการใชประโยชนทางธุรกจิมากข้ึน 
ทั้งนี้ แหลงทุนวิจัยของประเทศขณะนี้ หลายแหลงทุนเนนใหทุนการสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีโอกาสหรือศักยภาพ
นําไปสูการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ และบางแหลงทุนเนนตองมีความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชน จึงมองวาภาวะ
งานวิจัยและพัฒนาในกลุมอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะท่ีจะรวมมือกับสถาบันการศึกษา หรือองคกรวิจัย
ของรัฐ ซึ่งภาวะดังกลาวจะทําใหคูแขงของบริษัทมีมากขึ้น และสภาพการแขงขันของบริษัทในอนาคตจะมีมากขึ้น ทั้งนี้
การสรางพันธมิตรมีโอกาสทําใหการแขงขันดังกลาวลดลงได 

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  บริษัทฯ เปนผูใหบริการเกี่ยวกับการผลิต และบํารุงรักษาโรงไฟฟาในโครงการผูผลิตกระแสไฟฟาเอกชนและ
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ใหบริการเชาเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟาและประเมินคุณภาพ
ทางเทคนิคของโรงไฟฟาสําหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
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• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  สภาพการแขงขันในตลาดของผูใหบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาอยูในภาวะการแขงขันสูงมีผู
ประกอบการจากทัง้ในประเทศและผูเช่ียวชาญจากตางประเทศเขามาสูธรุกจินี ้แตเนือ่งจากภาวะกาํลงัผลติไฟฟาสาํรอง
อยูในภาวะทรงตัว และภาวะความตองการใชไฟฟามแีนวโนมสงูขึน้ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกระแส
การแปรรปูรฐัวิสาหกิจเปนเอกชน บรษิทัฯ จงึเชือ่วาจะเปนโอกาสใหสามารถขยายงานเพ่ือเพ่ิมจาํนวนลกูคาได

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท

  บริษัทฯ มุงรักษาคุณภาพและผลงานของการจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ โดยมีการประเมินผลงานของ
ผูจําหนายสินคา หรือ ผูใหบริการตอบริษัทฯ และแสวงหาผูจําหนายสินคาหรือผูใหบริการที่มีคุณภาพใหมๆ เพื่อให
เกิดการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นมีผลตอความมั่นใจของผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค และผูใหบริการ
ทั้งหลายใหมีการลงทุนหรือเพิ่มกําลังการผลิต มีผลใหตองใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนกัน ทําใหการผลิตกระแสไฟฟา
ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น เปนโอกาสของบริษัทฯ ที่จะเรงดําเนินการสรางผลงานใหแกลูกคาในปจจุบัน  
ใหเปนที่ประจักษโดยทั่วไปซึ่งสามารถนําไปใชอางอิงในการพยายามเพิ่มจํานวนลูกคาใหมากขึ้นในอนาคต

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จํากัด
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  ในป 2559 บรษิทัฯมกีารเพิม่การผลติสนิคา ทัง้การเพ่ิมรุนของสนิคาและการออกสินคาใหมเพ่ือทดแทนสินคาเดิม
มกีารปรบัเปล่ียนสตูรการผลติและการเปลีย่นบรรจภุณัฑใหตอบสนองตอการตลาดและความตองการของผูบริโภคสนิคา
สําหรับลูกคาตางประเทศบริษัทฯไดมีการขยาย series ของผลิตภัณฑ ใหมีมากขึ้นจากเดิม

• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  บริษัทฯทําการขายโดยผานตัวแทนจําหนายในประเทศ ซึ่งเปนศูนยกระจายสินคาทั้งในประเทศและในแถบ
เอเชีย มกีารขยายฐานลูกคาในแถบเอเชียและปรับปรุงผลิตภัณฑใหมๆ  ตามความตองการของตลาดลูกคา ทาํใหบรษิทัฯ
มียอดขายเพิ่มขึ้น

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท

  บรษิทัฯมีการคัดสรรคัดเลือกวัตถดุบิทีเ่ขมขนมากข้ึน การบริหารสินคาคงคลังทีด่มีากข้ึน นอกจากน้ีการผลิตที่
เพิม่ทาํใหบรษิทัฯสามารถลดตนทนุของวตัถุดบิจากปรมิาณการสัง่ซือ้ทีม่าก ซึง่มผีลใหตนทุนและราคาขายสินคาสามารถ
แขงขันไดในตลาด

  วัตถุดิบบางชนิด โดยเฉพาะเคมีภัณฑที่มีที่มาจากกลุมนํ้ามันมีการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้นตามกลไกตลาด 
ทําใหบริษัทตองใชกลยุทธในการจัดซื้อ เชน การเปรียบเทียบราคา การวางแผนการส่ังซื้อท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดวัตถุดิบ
ในราคาถูกและไดคุณภาพท่ีดีตามมาตรฐาน
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• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  บรษิทัฯ ยงัคงใชการวางแผนทางดานสตูรของผลิตภณัฑ โดยจะมีการปรับสตูรท่ีมคีณุภาพและใชวตัถดุบิทีไ่ม
เฉพาะเจาะจงสาํหรบัแตละสตูรใหมากเกนิความจาํเปน เพือ่ใหบริษทัไมตองจดัซือ้วตัถุดบิทีห่ลากหลาย แตเปนการสัง่ซือ้
วัตถุดิบนอยรายการโดยไดราคาที่ตํ่า เพื่อใหตนทุนการผลิตสามารถแขงขันไดในตลาด ปริมาณการสั่งซื้อจากกลุมลูกคา
ที่เพิ่มขึ้นในแถบเอเชีย สนับสนุนใหบริษัทสามารถบริหารจัดการการสั่งซื้อไดดียิ่งขึ้น

บริษัท โอสถ อินเตอรแลบบอราทอร่ีส จํากัด 
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  บริษัทเปนผูผลิตและจัดจําหนายเวชภัณฑเพื่อการรักษาโรค รวมทั้งผลิตภัณฑเสริมอาหาร

• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  บริษัทวางการตลาดไว 3 ชองทางคือ

  ตลาดภายในประเทศ บริษัทวางชองทางจัดจําหนายใหครอบคลุมท้ังประเทศเชน โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถานพยาบาล คลีนิค และรานยา โดยเนนกลยุทธการแขงขันดวยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การคนควา
และพัฒนาสูตรใหมๆ และการบริการที่ดี ดวยราคายุติธรรมเพื่อใหผูปวยสามารถเขาถึงยาได และบริษัทยังเปนผูนําใน
ตลาดในยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตอเนื่องมาเปนเวลานาน

  ตลาดตางประเทศ บริษัทไดมีการจําหนายในตางประเทศ เชน พมา ลาว เขมร และมีแผนที่จะขยายตลาด
ในตางประเทศเพ่ิมขึ้น เนื่องจากบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานดานการผลิตระดับสากล เชน มาตรฐานของยุโรป
(GMP- PIC/S: Good Manufacturing Practice-Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) และ ISO 9100 : 2015

  การรับจางผลิต (OEM: Original Equipment Manufacturing) บริษัทไดรับความไววางใจจากบริษัทยาช้ัน
นําใหผลิตเวชภัณฑและอาหารเสริมเปนจํานวนมากมาเปนเวลานาน

 ภาวะการณแขงขัน

  การแขงขนัดวยราคายังเปนปจจยัหลักในตลาดภายในประเทศ ทางบริษทัเนนกลยุทธดานคุณภาพการผลิตสนิคา
และการบริหารตนทุนใหมีประสิทธิ์ภาพเพื่อจะไดแขงขันกับคูแขงได

  สาํหรบัตลาดตางประเทศ ทางบริษทัเนนกลยทุธดานคณุภาพและการบริการระดับสากลเพือ่ใหแขงขนัในตลาดโลกได

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท

  บรษิทัไดมกีารจดัหาวตัถดุบิ และ บรรจภุณัฑ ตามความตองการของผูบริโภค ซึง่บริษทัผูจาํหนายวตัถดุบิหลกั
เปนผูไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ GMP
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• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

 อุตสาหกรรมการผลิตยาสามัญมีแนวโนมการใชยาสามัญสูงขึ้นดวยเนื่องจาก

1. ภาครัฐมีนโยบายใหใชยาสามัญในประเทศกับโครงการประกันสุขภาพแหงชาติทั้ง 3 ระบบของคนไทย

2. การรวมตัวของประชาคมอาเซียน (AEC= Asian Economics Community) สงผลใหการขึน้ทะเบยีนยาใน
ประชาคมอาเซียนสามารถใชเอกสารชุดเดยีวกนัได จงึสงผลเชงิบวกกบัการสงออกไปในประเทศสมาชิก
อาเซียนดวยกัน

 สภาพการแขงขันในอนาคต

  เนือ่งจากมีการรวมตัวของประชาคมอาเซียน(AEC) ทาํใหมกีารแขงขันเพ่ิมขึน้จากกลุมประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศ
ทีจ่ะขยายตลาดเขามาในประเทศไทยมากข้ึน ทางบริษทัไดเตรยีมแผนท่ีจะขยายตลาดไปยังตางประเทศมากข้ึนเชนกัน

Atika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd.
• ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

  ผลิตภัณฑของบริษัทภายใตวัตถุประสงคหลักของกิจการ คือ ผลิตเครื่องสําอางประเภทเมคอัพที่ไดรับการ
รบัรองภายใตเคร่ืองหมาย “HALAL”อาทเิชน แปง ลปิสตกิ โดยบรษิทัมุงเนนการพฒันาสนิคาตามความตองการของลูกคา 
ดวยเครือ่งจกัรและเทคโนโลยีทีม่คีวามทันสมัยและมมีาตรฐาน โดยบรษิทัมโีรงงานท่ีจดัตัง้ในประเทศมาเลเซีย และมุงเนน
ผูบริโภคชาวมุสลิมในโซนเอเซียตะวันออกเฉียงใตและตะวันออกกลาง

• การตลาดและภาวการณแขงขัน

  ปจจุบันผูบริโภคที่ตองการใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่เปนชาวมุสลิมมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป ในขณะที่ผูผลิต
ที่ไดรับเคร่ืองหมาย “HALAL” มีเพียง 5 ราย ทําใหผลิตภัณฑของบริษัทสามารถมีสวนแบงในการตลาดเพ่ือตอบโจทย
ความตองการของผูบริโภคและเขาถึงกลุมเปาหมายได 

  บริษัทใชกลยุทธการตลาด โดยเนนคุณภาพของสินคาที่มาตรฐานสูง รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภัณฑของ
สินคาใหมีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกตอการใชงาน อีกทั้งเนนความเหมาะสมของคุณภาพกับราคาที่ดึงดูดความ
สนใจของลูกคา โดยคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา

• การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท

  บรษิทัมกีารจัดหาวัตถุดบิและบรรจุภณัฑจากโรงงานท้ังในประเทศและตางประเทศ ซึง่ลวนมีความเช่ียวชาญ
ในการผลิตเฉพาะอยาง มีเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย มีระบบการควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน

• แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

  การแขงขันตลาดเครื่องสําอางยังคงมีภาวะแขงขัน สูง เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงโดยให
ความสนใจตอสุขภาพมากขึ้น การผลิตสินคาที่โดนใจ คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑเปนปจจัยสําคัญใน การแขงขัน
ของตลาดเคร่ืองสําอาง บริษัทฯมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร เพื่อสรางความ
พึงพอใจ และความสัมพันธกับลูกคาในการขยายตลาดท้ังในและตางประเทศ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เอส แอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 
มีจํานวน 8 ทาน ดังนี้ 

1. ดร.อัตถกร กลั่นความดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางดารณี อรรจนียกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายภัทร วิกิตเศรษฐ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสุธัญญา สุมะนา กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางพรรณี ฉันทวรลักษณ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ปฏิบัติงาน
ภายใตกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2552 
ในป 2559 มกีารประชุมรวม 5 ครัง้ เพือ่กาํหนดแนวทางปฏิบตังิานและประเมินการบรหิารความเส่ียงดานตางๆเพ่ือใหมี 
การบริหารความเสี่ยงอยางเพียงพอ โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้

1. ทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจําป 2559 เพื่อใหองคกรและธุรกิจมีการพัฒนาและ
เติบโตอยางยั่งยืน โดยกําหนดนโยบายใหการบริหารความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของการทํางานในองคกร 
พรอมทั้งสนับสนุนและสงเสริมการบริหารความเสี่ยงใหประสบผลสําเร็จ

2. ทบทวนและรวบรวมคูมือการบริหารความเส่ียงในดานตางๆท่ีไดทําไวแลว และกําหนดใหหนวยงาน 
Internal Audit ตรวจติดตามประเมินผลและรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. จัดทําแผนและคูมือการบริหารความเส่ียงเพ่ิมเติมในปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอความเช่ือมั่นของลูกคา 
เพ่ือเปนตวัอยางของกระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบตังิานและนําไปสูการสรางวัฒนธรรมขององคกร
ที่มีการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการทํางานทั่วทั้งบริษัท โดยไดจัดตั้งคณะทํางาน 2 คณะประกอบ
ดวยผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน 2 กระบวนการท่ีสําคัญ คือ กระบวนการ
พัฒนาสินคาใหมและกระบวนการสรางสินคาเพื่อสงมอบไดตรงตามกําหนด ซึ่งเปนปจจัยสําคัญเรงดวนใน
การสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคาในการทําธุรกิจกับบริษัท

4. วางพื้นฐานความรู การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ สนับสนุนสงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงในการ
ทํางานอยางไดผล

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีความมุงมั่นที่จะวางพ้ืนฐานและสงเสริมใหเกิดการดําเนินการอยางตอเน่ือง 
สามารถบรรลุเปาหมายใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร

      

 (ดร.อัตถกร กลั่นความดี)
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
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ปจจัยความเสี่ยง
 คณะกรรมการและผูบรหิารของบริษทั เอส แอนด เจ อนิเตอรเนช่ันแนล เอนเตอรไพรส จาํกดั (มหาชน) ตระหนักดี 
ถงึความรับผดิชอบในการดูแลใหมกีารกํากับกจิการท่ีดเีพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสดุแกผูถอืหุนของบริษทัฯ จงึไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปนผูกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวา การบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทมีความเพียงพออยางเปนระบบและตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบตอ
บริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียที่ควรพิจารณา ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 1.1  ความเสี่ยงในการพ่ึงพาลูกคารายใหญ

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทเคร่ืองสําอางตามคําสั่งซื้อของลูกคา ปจจุบันบริษัทฯ มีลูกคา
รายใหญ 1 ราย ซึง่มยีอดสัง่ซือ้สนิคารอยละ 30 ของยอดขาย บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธทีด่กีบัลกูคารายน้ีมาโดยตลอด 
ไดรวมกนัพัฒนาธุรกจิในเชิงรกุและออกผลิตภณัฑใหมๆ  เพ่ือสนองตอบความตองการและสามารถสรางความพงึพอใจ
แกลูกคาเพ่ิมมากขึ้น เพื่อรักษาผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวท้ัง 2 ฝาย หากบริษัทฯ สูญเสียลูกคารายน้ีไปจะ
สงผลกระทบตอยอดขายและกําไรของบริษัท

 การบริหารความเสี่ยง 

• มีการพัฒนาสินคาทั้งใหมและเการวมกับลูกคา เพื่อใหไดตรงตามความตองการของลูกคา 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตเพ่ือลดตนทุน และรักษาความสามารถในการแขงขันดานระดับ
ราคาและคุณภาพของสินคา

• รักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยมุงมั่นสรางความพอใจกับลูกคา พรอมใหบริการที่ดี

• ขยายฐานลูกคารายใหมที่มีศักยภาพและมียอดส่ังซื้อสูงทั้งภายในและตางประเทศมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ยอดขายและสรางกําไรใหบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลใหผูถือหุน, ผูบริหาร, พนักงาน, ลูกคาของบริษัท รวมถึง
ผูจําหนายสินคาใหบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ และ
เพิ่มสภาพคลองใหกับบริษัท

2. ความเสี่ยงดานการเงิน
 2.1  ความเสี่ยงในการใหสินเชื่อ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิทั้งหมด เทากับ 865.5 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 19.2 
ของยอดขาย บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย ในป 2559 เทากับ 64 วัน และ บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุนอยกวา 
3 เดือน เปนมูลคา 845.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.6 ของลูกหนี้สุทธิ บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บ
ชําระหนี้จากลูกหนี้การคา ซึ่งถาลูกหนี้การคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชําระเงินและขอตกลงในสัญญาได 
ทําใหบริษัทไมไดรับชําระหนี้คืนเต็มจํานวนตามสัญญา อาจมีผลกระทบตอเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทได 

 การบริหารความเสี่ยง

• มกีารวิเคราะหฐานะทางการเงนิ และนําระบบประเมินคุณภาพของลกูคามาใช เพ่ือกาํหนดและ ทบทวน
วงเงินสินเชื่อ รวมถึงระยะเวลาการชําระเงินของลูกคาแตละราย ดวยระบบ Credit Management เพื่อ
เปนมาตรการควบคุมวงเงินสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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• มกีารจดัประชมุรวมกนัระหวางฝายบญัชแีละฝายธรุกจิทุกเดอืน เพือ่ตดิตามคณุภาพลกูหนีอ้ยางสมํา่เสมอ 

• มีการติดตามเรงรัดชําระหน้ีจากลูกหน้ีอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีการติดตามหน้ีคางชําระจนถึงท่ีสุด โดย
เจาหนาที่บัญชีและเจาหนาที่ธุรกิจรวมกัน อีกท้ังไดรับการตรวจสอบดูแลอยางใกลชิดจากฝายบริหาร 
ซึ่งไดมกีารประเมนิมลูคาของความเสีย่งดานการใหสนิเชือ่ อยางสมํา่เสมอ รวมถงึจดัใหมกีารทาํประกนัภยั 
Credit Insurance  ในกรณีที่ประเมินแลวเกิดความเสี่ยง

• บริษัทฯ มีนโยบายต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกคาที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได และไดเปดเผย
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

• บรษิทัจะขอใหมเีคร่ืองมอืปองกนัความเส่ียงทางดานการเงิน อาทเิชน หนงัสอืสญัญาค้ําประกนัจากทาง
ธนาคาร หรอืเลตเตอรออฟเครดติ เปนตน รวมถงึการใหลกูคารายใหมๆ  เงนิจายลวงหนาคาสนิคากอน
เริ่มดําเนินการ  

• มีการขยายฐานลูกหน้ีใหกระจายตัวและมีจํานวนมากรายซ่ึงบริษัทไมไดยึดติดกับฐานลูกหน้ีการคา
กลุมใดกลุมหนึ่ง 

 2.2  ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินใหแกบริษัทในเครือฯ

  บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนบริษัทในเครือฯ เพื่อใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดังกลาวมีสภาพคลอง 
โดยมีทั้งการใหกูยืมเงินเพ่ือนําเงินดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รวมถึงอาจตองเขาไปมีสวนรวม
ในการสนับสนุนทางการเงินในรูปของการค้ําประกันเงินกูใหแกบริษัทในเครือฯ

 การบริหารความเสี่ยง

  บรษิทัฯ ใหกูยมืเงินและ/หรือคํา้ประกันเงินกูใหแกเฉพาะบริษทัในเครือฯ โดยจะขออนุมตัจิากท่ีประชุม
คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถอืหุนเปนครัง้ๆ ไป ขึน้อยูกบัขนาดของวงเงนิ (ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน)

 2.3  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไมมีเงินกูสกุลเงินตราตางประเทศ แตมีการซื้อสินคาและสงออกสินคา
ในรูปสกุลเงินตราตางประเทศซ่ึงเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 ทําใหบริษัทฯ อาจมี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน แตอยางไรก็ตามสําหรับในสวนของวัตถุดิบ บริษัทฯ จะซ้ือจาก
ผูจดัจาํหนายในประเทศเปนหลกั โดยสดัสวนการซือ้วตัถดุบิและบรรจภุณัฑจากตางประเทศ ประมาณรอยละ 27.2 
ของวัตถุดิบทั้งหมด และในสวนของการสงออกคิดเปนรอยละ 56.2 ของรายไดจากการขายรวมในป 2559  

 การบริหารความเสี่ยง

• บริษัทฯ มีการเปดบัญชี FCD (Foreign Currency Deposit)

• มีการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) เพ่ือปองกันความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และยังทาํใหบริษทัฯ ทราบถงึตนทุนและราคาขายในรูปของคาเงนิบาท
ทีแ่นนอน อตัราที ่Forward จะเปนอตัราทีบ่รษิทั ไดวเิคราะหและคดิวาเปนอตัราทีเ่หมาะสมในเวลาน้ัน
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• มกีารต้ังคณะทํางานดูแลและบริหารอัตราแลกเปล่ียน เฝาตดิตามและมีมาตรการจัดการกับรายรับและ
รายจายในรูปสกุลเงินตราตางประเทศใหสอดคลองกับตลาดเงินอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารเงินและลด
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

• บริษัทมีนโยบาย ซื้อ-ขาย สินคาดวยสกุลเงินเดียวกัน

3. ความเสี่ยงจากการลงทุน
 บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือหลายบริษัท มีการกระจายการลงทุนไปหลายประเภทธุรกิจ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกบริษัทฯ แตบริษัทฯ ไมมีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทท่ีลงทุน โดยอํานาจในการ
บริหารและการตัดสินใจตางๆ ขึ้นอยูกับคณะกรรมการของแตละบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล  ถาหากบริษัทท่ีลงทุนแหงใดขาดทุน บริษัทฯ จะมี
การต้ังคาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท ดังนั้น โครงสรางการถือหุนดังกลาวจึง
ไมมีผลกระทบในอันที่จะทําใหการรับรูสวนแบงรายไดของบริษัท ตางจากที่รับรูในงบการเงินอยางมีนัยสําคัญ

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนและการดําเนินงานในตางประเทศ
 บริษัทฯ ไดมีการลงทุนดําเนินการใหบริการทางดานการตลาดและจัดจําหนายผลิตภัณฑวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ 
ในประเทศองักฤษ (รายละเอยีดเพิม่เตมิของเงินลงทนุในตางประเทศของบรษิทั อยูในหวัขอ 10 เงนิลงทุนในบรษิทัยอย 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) โดยในป 2559 บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการใน
ตางประเทศคิดเปนรอยละ 6.10 ของรายไดจากการขายรวม

 ผลการดําเนินงานของบริษทัในตางประเทศ อาจไดรบัผลกระทบจากการท่ีสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปล่ียนแปลง
ในกฎระเบียบทางราชการในประเทศท่ีลงทุน เชน อัตราภาษี คาจางแรงงาน มาตรการทางการคา การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งอาจสงผลกระทบใหรายไดและกําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจในตางประเทศไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว

 การบริหารความเสี่ยง

  เพือ่ปองกนัความเสีย่งท่ีอาจจะเกดิขึน้ บริษทัฯ ไดกาํหนดนโยบายในการลงทนุทีช่ดัเจนและสรางระบบ
การติดตามและควบคุมการดําเนินงาน รวมถึงการแตงตั้งตัวแทนของบริษัท กรรมการผูจัดการและผูบริหาร
ทางการเงินเขาไปดแูลการดําเนนิงานในตางประเทศ นอกจากนี ้บรษิทัไดตดิตามผลการดาํเนินงานของบริษทั
ในตางประเทศ โดยมีการประชุมทีจ่ดัข้ึนทีป่ระเทศไทยอยางนอยทุกเดือน เพือ่พจิารณาถึงผลการดําเนินงาน
และรวมกันวางแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงาน

5. ความเสี่ยงจากนโยบายเปดเสรีทางการคา
 จากนโยบายการเปดการคาเสรี ทาํใหมกีารแขงขนัคอนขางสูงในดานราคากับประเทศตางๆ ทีม่ตีนทนุตํา่ อาทิเชน 
จีน, เวียดนาม แตเปนโอกาสใหบริษัทสามารถลดตนทุนผลิตภัณฑไดเชนกันทําใหผลประกอบการโดยรวมของบริษัทอยู
ในเกณฑดี และเปนไปตามเปาหมาย 
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 การบริหารความเสี่ยง

• ดานผลิตภัณฑของบริษัท : มีการพัฒนาคิดคนนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนา (Research 
& Development) อยางตอเนื่อง ทําใหสินคาไดรับมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันบริษัท ไดใหความ
สําคัญกับการวิจัยผูบริโภค โดยทําการสํารวจผลการตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย ที่มีตอผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อตอบสนองความตองการทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจ
และคุมคาในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ

• มคีวามสมัพันธทีด่กีบับริษทัคูคาอยางตอเนือ่งยาวนานทาํใหเขาสูชองทางการจาํหนายไดมากกวาและ
หลากหลายกวา

• มีการพัฒนาความรู ความสามารถในการจัดการและการปฏิบัติงานใหแกผูบริหารและพนักงาน

• บริษัทฯ สามารถใชประโยชนจากการลดภาษีสินคานําเขา โดยการจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบจาก
ประเทศเขตการคาเสรี เชน ประเทศจีน ซึ่งทําใหบริษัท สามารถพัฒนาตนทุนของผลิตภัณฑไดดียิ่งขึ้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 6.1  ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากผูบริโภค เนื่องจากปญหาดานคุณภาพสินคาและอาจทําใหตองถูก 
  ชดใชคาเสียหายตามกฎหมาย Product Liability

  ตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาไมปลอดภัย หรือ 
Product Liability Law โดยกฎหมายกาํหนดใหผูประกอบการทกุคนตองรวมกันรบัผดิตอผูเสยีหายในความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย ไมวาความเสียหายน้ันจะเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ
ของผูประกอบการหรือไมก็ตาม อยางไรก็ตาม ในปที่ผานมาบริษัท ไมไดรับคํารองเรียนจากลูกคาแตประการใด

 การบริหารความเสี่ยง

• มีการทําประกันเกี่ยวกับ Product Liability 

• มกีระบวนการบรหิารคณุภาพรวมทัง้การควบคมุการผลติและตรวจสอบคณุภาพสนิคากอนสงมอบสนิคา
ใหลูกคา เพื่อใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพสินคาแกลูกคาของบริษัท

• มีการตั้งเปาหมายของงานเคลมจากลูกคาตองเปนศูนย (Zero Claims)

 6.2  ความเส่ียงจากการถูกฟองรองตามพระราชบัญญตัวิาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

  อาชญากรรมคอมพิวเตอรในปจจุบนัและอนาคตทวีความซับซอนและเพ่ิมความรุนแรงของผลกระทบมากข้ึน 
เนื่องจากอาชญากรรมคอมพิวเตอรในปจจุบันมีการทํางานในลักษณะ “Organized Crime” คือ ทําเปนกลุมเปน
องคกรและมีการโจมตีเพื่อหวังผลและมีจุดประสงคชัดเจน เรียกวา “Targeted Attack” ซึ่งสวนใหญจะมุงประโยชน
ทางดานการเงิน เชน การโจมตีระบบอินเทอรเนต็แบงกกิง้ หรอื การโจมตีระบบบัตรเครดิต รวมถงึ การเขา “Hack” 
ระบบเครือขายของ บริษัทตาง ๆ เพื่อขโมยขอมูล

  พรบ. วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จึงถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือ สําหรับ
รับมือกับภัยคุกคามในเครือขายคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการขโมยขอมูล การโจมตี ทําลาย หรือการกระทําใดๆ 
ที่กอใหเกิดความเสียหายตางๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอขอมูลความลับและภาพลักษณของบริษัทฯ
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 การบริหารความเสี่ยง

• มกีาร Back up ขอมลู รวมถึงมรีะบบ Fire Wall ในการปองกันการโจรกรรมขอมลูทางอิเลก็ทรอนิกส 
นอกจากน้ียงัมรีะบบปองกนัการสงขอมลูจากภายในบริษทัฯ ออกสูภายนอก เชน สตูร ขอมลูทางการเงิน 
เปนตน

• อบรมใหความรู รวมถงึประกาศนโยบายและระเบียบขอบงัคบัการใชคอมพวิเตอร พรอมกบัสรปุสาระสาํคัญ
ของประกาศขึน้หนาจอ (Desktop) ทกุครัง้ท่ีใชงาน Internet เพือ่ใหพนกังานทกุคนรบัทราบและตระหนกั
ถึงความสําคัญของ พรบ. คอมพิวเตอร 

• มีการจัดทําคูมือแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติจากปจจัยเสี่ยงระบบสารสนเทศลม

7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ
 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติตางๆ อาทิเชน ไฟไหม นํ้าทวม แผนดินไหว โรคระบาด เปนตน 
อาจสงผลเสียหายตอทรัพยสินของบริษัท และบุคลากรภายในองคกรบางทาน ทําใหการดําเนินงานของบริษัทตองหยุด
ชะงักลงได อันจะสง ผลกระทบตอลูกคา รายไดและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได

 การบริหารความเสี่ยง

• มีการจัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินเพื่อบริหารจัดการในกรณีที่เกิดนํ้าทวมหรอืวินาศภัย เพื่อให
ธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

• จัดทําประกันภัยเพื่อคุมครองทรัพยสินของบริษัทฯ ที่อาจไดรับความเสียหายจากนํ้าทวมหรือวินาศภัย 
หากทรัพยสินของบริษัทฯ มีความเสียหายเกิดขึ้น เพื่อปองกันความเสียหายทางการเงิน

ขอพิพาททางกฎหมาย
1. คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของ

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  - ไมมี -

2. คดทีีก่ระทบตอการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอย อยางมนียัสาํคญั แตไมสามารถประเมนิผลกระทบ
เปนตัวเลขได 

  - ไมมี -

3. คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

  - ไมมี -
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1.1	 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ S & J

เลขทะเบียนบริษัท 0107537001366

ประกอบธุรกิจประเภท	 รับจ้ำงผลิตเครื่องส�ำอำง

ทุนจดทะเบียน หุ้นสำมัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.- บำท

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่
ออกจ�ำหน่ำย

หุ้นสำมัญ 149,930,828 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.- บำท

ที่ตั้งบริษัท ส�ำนักงำน

2 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (02) 676-2727, (02) 676-2737
โทรสำร (02) 676-2726, (02) 373-274

โรงงำนแห่งที่	1	(สวนอุตสำหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีรำชำ)

600/4 หมู่ 11 ถนนสุขำภิบำล 8
ต�ำบลหนองขำม อ�ำเภอศรีรำชำ 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (038) 480-086-89
โทรสำร (038) 480-139

โรงงำนแห่งที่	2	(นิคมอุตสำหกรรมปิ่นทอง)

789/159 หมู่ 1 ถนนสำยหนองค้อ-แหลมฉบัง
ต�ำบลหนองขำม อ�ำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (038) 348-512
โทรสำร (038) 348-461

เว็บไซต์ www.snjinter.com

 ติดต่อหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

หน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address

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

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

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (02) 676-2727 ต่อ 2784 pannee375@gmail.com

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�ำคัญอื่น
1. ข้อมูลทั่วไป
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1.2 การลงทุนในบรษิทัอืน่ตัง้แตรอยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุนทีอ่อกจาํหนายแลว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท
ของหุน

จํานวนหุนที่
ออกจําหนาย

การถือหุนโดยบริษัท

จํานวนหุน %

บริษัทยอย

1. S&J International (UK) Limited               
1B Montague Road, Wimbledon, 
London, SW191TB
Telephone No. 0203 167 0095
Mobile No. 447 5989 31250
Fax No. 0870 421 5752

จัดจําหนายผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง และชุด
ของขวัญ รวมถึงให
บริการทางการตลาด

หุนสามัญ 100,000 100,000 100.00

2. บริษัท อี เอฟ จํากัด
600/4 หมูที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท (038) 480-086-89
โทรสาร (038) 480-139

อุปโภคบริโภค หุนสามัญ 40,000 39,994 99.99

3. บรษิทั ไวลดไลฟส (ประเทศไทย) จาํกดั
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร  
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (02) 676-2727
โทรสาร (02) 676-2726,(02) 676-4493

อุปโภคบริโภค หุนสามัญ 100,000 99,993 99.99

4. บริษัท โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จํากัด
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (02) 676-2727
โทรสาร (02) 676-2726

ซื้อมา ขายไป หุนสามัญ 1,000,000 999,997 99.99

5. บริษัท เอสเอเอเอส จํากัด
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (02) 676-2727
โทรสาร (02) 676-2726

วิจัยและพัฒนาสูต
ผลิตเครื่องสําอาง

หุนสามัญ 1,000,000 999,997 99.99
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท
ของหุน

จํานวนหุนที่
ออกจําหนาย

การถือหุนโดยบริษัท

จํานวนหุน %

บริษัทยอย (ตอ)

6. บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด
334 หมูที่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา
ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท (038) 760-763 (038) 480-851
โทรสาร  (038) 760-763

บรรจุภัณฑ
พลาสติก

หุนสามัญ 1,200,000 600,000 50.00

บริษัทรวม

7. Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd.
Suite 12-A, Level 12 Menara Northam,
No. 55 Jalan Sultan Ahmad Shah 10050,
Penang, Malaysia.

ผลิตเครื่อง
สําอาง

หุนสามัญ 4,000,000 1,400,000 35.00

8. บรษิทั โอสถ อนิเตอร แลบบอราทอรสี จาํกดั
600/9  หมูที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท (038) 480-766-7
โทรสาร (038) 480-828

ยา หุนสามัญ 6,000,000 1,991,440 33.19

9. บรษิทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอรยี ่กรุป จาํกดั
170/14 ชั้น 6 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร 1
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท (02) 661-8990
โทรสาร (02) 661-8991

บริการเกี่ยวกับ
การเดินเครื่อง

โรงไฟฟา

หุนสามัญ 3,000,000 899,999 30.00

10. บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จํากัด
600/48 หมูที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท (038) 320-100
โทรสาร (038) 320-111

ผลิตภัณฑ
เสนผม

หุนสามัญ 2,000,000 599,995 30.00
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท
ของหุน

จํานวนหุนที่
ออกจําหนาย

การถือหุนโดยบริษัท

จํานวนหุน %

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

11. บรษิทั บ.ีเค.ซ.ี อนิเตอรเนช่ันแนล มารเก็ตติง้ จาํกดั
2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (02) 676-2727
โทรสาร (02) 676-2726 (02) 676-4493

อุปโภคบริโภค หุนสามัญ 1,000,000 189,999 19.00

12. บริษัท อี.พี.เอฟ. จํากัด
549/2 ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (02) 294-0091-4
โทรสาร (02) 294-4479

ซื้อมา ขายไป หุนสามัญ 65,000 11,700 18.00

13. บริษัท เจนเนอรรัลกลาส จํากัด
507/3 หมูที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท (038) 480-844
โทรสาร (038) 481-111

บรรจุภัณฑแกว หุนสามัญ 14,500,000 2,320,000 16.00

14. บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
636 หมูที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท (02) 481-552-5
โทรสาร (02) 481-551

ผลิต ขาย 
กระแสไฟฟา

หุนสามัญ 955,000,000 142,255,960 14.90

15. บริษัท เทรน ไทม เทสต จํากัด
530 ซ.สาธุประดิษฐ 58 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (02) 293-9000

อบรมสัมมนา หุนสามัญ 200,000 28,000 14.00

16. บริษัท ที-เวย จํากัด
549/2 ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท (02) 294-0091-4
โทรสาร (02) 294-4479

ซื้อมา ขายไป หุนสามัญ 16,000,000 1,920,000 12.00
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1.3	 บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์. (02) 009-9000 
โทรสำร. (02) 009-9991

ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย บริษัท	วีระ	ลอว์	ออฟฟิส	จ�ำกัด
548/14-45 ซอยสำธุประดิษฐ์ 58 แยก 18
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. (02) 683-8023 (02) 683-8843 
โทรสำร. (02) 683-8843

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ไม่มี

ที่ปรึกษำหรือผู้จัดกำรภำยใต้
สัญญำจัดกำร

ไม่มี

ผู้สอบบัญชี นำยชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษำ     เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 3196

ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ำรง           เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 1378

นำยอภิรักษ์  อติอนุวรรตน์    เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 5202

ดร.ปรีชำ สวน                   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 6718

บริษัท	ส�ำนักงำนดร.วิรัช	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ำกัด
เลขที่ 518/3 อำคำรภำณุนี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์/โทรสำร (02) 252-2860 (02) 255-2518
        (02) 254-1210 (02) 250-0634 (02) 254-8386-7

2.	 ข้อมูลส�ำคัญอื่น		

	 	 -	ไม่มี	-  
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

 บรษิทัจดทะเบียนเปนบรษิทัจดทะเบียนในตลาดทรัพยแหงประเทศไทย ในป  2537 โดยใชชือ่วา บรษิทั เอส แอนด เจ 
อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) และ ชื่อภาษาอังกฤษวา S & J International Enterprises Public 
Company Limited ใชชื่อยอบริษัทที่ออกหลักทรัพยวา “S & J” โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000.00 บาท 
(สองรอยลานบาท) ประกอบดวย หุนสามญั จาํนวน 200,000,000 หุน มลูคาทีต่ราไวหุนละ 1.00 บาท และมทีนุชาํระแลว
เปนจํานวน 149,930,828.00บาท โดยเปนหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 149,930,828 หุน

 บริษัทฯ ไมมีการออกหุนประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตางจากหุนสามัญ และไมมีการออกหลักทรัพยอื่น
ที่ไมใชหุนสามัญ

ผูถือหุน

 รายช่ือผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน %

1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)* 23,016,071 15.35

2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)* 21,897,781 14.61

3. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จํากัด* 16,269,802 10.85

4. บริษัท วิทยาสิทธิ์ จํากัด* 13,039,447 8.70

5. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 9,189,837 6.13

6. นายวีรพัฒน  พูนศักดิ์อุดมสิน 7,430,144 4.96

7. นายสําเริง  มนูญผล 4,404,421 2.94

8. นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 3,452,374 2.30

9. นางทิพาภรณ  โชควัฒนา 2,631,214 1.76

10. นายธนพล  พูนศักดิ์อุดมสิน 1,800,000 1.20

  รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 103,131,091 68.79

   รวมผูถือหุนทั้งหมด 149,930,828 100.00

หมายเหตุ  :  * บริษัทในกลุมสหพัฒน
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 การกระจายการถือหุนจําแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)

ประเภทผูถือหุน จํานวนราย จํานวนหุน %

นิติบุคคล

 สัญชาติไทย 31 81,029,964 54.05

 สัญชาติตางดาว 3 1,395,988 0.93

  รวมนิติบุคคล 34 82,425,952 54.98

บุคคลธรรมดา

 สัญชาติไทย 829 66,993,091 44.68

 สัญชาติตางดาว 14 511,785 0.34

  รวมบุคคลธรรมดา 843 67,504,876 45.02

  รวมทั้งสิ้น 877 149,930,828 100.00

 การกระจายการถือหุนจําแนกตามอัตราสวนของผูถือหุนที่ถือ (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)

ประเภทผูถือหุน จํานวนราย จํานวนหุน %

นิติบุคคล

 ถือหุนเกินกวา 0.5% 10 80,591,764 53.75

 ถือหุนไมเกิน 0.5% แตไมตํ่ากวา 1 หนวยการซ้ือขาย 21 1,834,128 1.22

 ถือหุนตํ่ากวา 1 หนวยการซื้อขาย 3 60 0.00

  รวมนิติบุคคล 34 82,425,952 54.97

บุคคลธรรมดา

 ถือหุนเกินกวา 0.5% 18 43,851,296 29.25

 ถือหุนไมเกิน 0.5% แตไมตํ่ากวา 1 หนวยการซ้ือขาย 713 23,651,671 15.78

 ถือหุนตํ่ากวา 1 หนวยการซื้อขาย 112 1,909 0.00

  รวมบุคคลธรรมดา 843 67,504,876 45.03

  รวมทั้งสิ้น 877 149,930,828 100.00

 ขอมูลการกระจายการถือครองหุน (Free Float)

 ณ วนัที ่18 มนีาคม 2559 วนัปดสมดุทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธใินการเขารวมประชุมสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่37 
วันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทมีผูถือหุนสามัญรายยอยรอยละ 35.25

 ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ

 กลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทไมมีขอตกลงระหวางกัน (Shareholders Agreement) หรือกับบริษัทในเรื่องที่มี
ผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัท

 การออกหลักทรัพยอื่น

 - ไมมี-
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นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายของบริษัทใหญ

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนรอยละ 20-80 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ 
แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทเปนหลัก ซึ่งจะตองเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน 
การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 55-58 ซึ่งสรุปสาระสําคัญ คือ หามจายเงินปนผลจาก
เงนิประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มยีอดขาดทุนสะสมอยูหามมใิหจายเงินปนผล เงนิปนผลใหแบงตาม
จํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหน่ึง 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือ
คณะกรรมการลงมติแลว คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อเห็นวาบริษัท
มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป

 สําหรับการจายเงินปนผลจากการดําเนินงานสําหรับ 5 รอบระยะเวลาบัญชีลาสุด ดังนี้

รายละเอียดการจายเงินปนผล 2558 2557 2556 2555 2554

1. กําไรสําหรับป (ลานบาท) 237.46 202.02 196.23 191.36 211.39

2. จํานวนหุน (ลานหุน) 149.93 149.93 149.93 149.93 149.93

3. กําไรตอหุน (บาท/หุน) 1.58 1.35 1.31 1.28 1.41

4. อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท) 1.00 0.85 0.80 0.08 1.00

5. เงินปนผลจาย (ลานบาท) 149.93 127.44 119.94 119.94 149.93

6. อัตราเงินปนผลตอกําไรสําหรับป (%) 63.14 63.08 61.12 62.68 70.93

หมายเหตุ : ในป 2559 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่1/2560 เมือ่วันที ่22 กมุภาพันธ 2560 มมีตใิหนาํเสนอตอทีป่ระชุม
สามัญผูถือหุน ซึ่งกําหนดใหมีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติการจายเงินปนผลหุนละ 1.20 บาท

นโยบายของบริษัทยอย

 การจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทไมไดกําหนดอัตราสวนในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหแกบริษัท 
ขึ้นอยูกับผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแตละบริษัทยอย หากบริษัทยอยมีกระแสเงินสดเพียงพอ และไดตั้ง
สาํรองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการของบริษทัยอยจะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป แตทัง้นี ้การจายเงินปนผล
จะตองไมเกินกวากําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรของบริษัทยอย
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
 บรษิทั เอส แอนด เจ อนิเตอรเนชัน่แนล เอนเตอรไพรส จาํกดั (มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 
โดยมีจํานวน 5 คน ประกอบดวย 

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา

2. นางทิพาภรณ โชควัฒนา กรรมการสรรหา

3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ กรรมการสรรหา

4. ดร.อัตถกร กลั่นความดี กรรมการสรรหา

5. นางแกวตา องคสรณะคม กรรมการสรรหา

 คณะกรรมการสรรหาไดปฏบิตัหินาทีต่ามทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่กาํหนดไวใน
กฎบัตรของคณะกรรการสรรหา โดยมีหนาที่สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูและเชี่ยวชาญ
จากหลายสาขาวิชาชีพเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง

 คณะกรรมการสรรหาไดกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารสรรหาทีส่อดคลองกบักฎบตัร และหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงขอกําหนดที่เกี่ยวของโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติ
ที่สอดคลองกับกลยุทธใน การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มปีระวตักิารทาํงานทีโ่ปรงใส ตลอดจนไมมลีกัษณะตองหามตามกฎหมายและขอบงัคบัของบรษิทัฯ 
และไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนรายยอยมีสวนรวมในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเปนกรรมการบริษทัลวงหนากอน
วนัประชุมสามญัผูถอืหุน ซึง่ปรากฏวาในป 2559 ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการบริษัทแตอยางใด

 ในป 2559 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพือ่ปฏบิตัหินาทีต่ามทีไ่ดรบัมอบหมายรวมท้ังส้ิน 2 ครัง้ 
โดยคณะกรรมการสรรหาไดพจิารณาคุณสมบัตขิองบุคคลท่ีไดรบัการเสนอช่ือเพ่ือเปนกรรมการบริษทัแทน
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 37 รวม 5 ทาน กลับเขาเปน
กรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาไดมีการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายดวย
ความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแลว

     

 (นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา)
 ประธานคณะกรรมการสรรหา
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รายงานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
 บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน โดยมีกรรมการจํานวน 4 คน ประกอบดวย 

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

2. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ กรรมการกําหนดคาตอบแทน

3. นางแกวตา องคสรณะคม กรรมการกําหนดคาตอบแทน

4. นางพิศมัย จันทรุเบกษา กรรมการกําหนดคาตอบแทน

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยมีหนาที่กําหนดคาตอบแทนแก
กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง ใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสราง
แรงจูงใจใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูกับบริษัทฯ 
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดนโยบายและหลักเกณฑในการพิจารณา ซึ่งพิจารณา
จากอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการ
ดาํเนนิงานของบริษทัฯ สภาพคลอง ทางธรุกจิ ปจจยัท่ีอาจมผีลกระทบตอบรษิทัฯ หรอืภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
โดยมีวิธีดําเนินการสอดคลองกับกฎบัตรและขอกําหนดที่เกี่ยวของ

 ในป 2559 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ไดมีการพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหาร
ประจําป และไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหาร ไวในรายงาน
ประจาํปแลว ซึง่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพจิารณาแลวเหน็วามีความเหมาะสม สอดคลองกบั
หนาที่ความรับผิดชอบและเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ

     

 (นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
 ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
 บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งฐานะ
เปนฝายจัดการ เพื่อปฏิบัติหนาที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
เปนไปตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

 ในป 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพ่ือปฏบิตัหินาทีต่ามทีไ่ดรบัมอบหมาย รวมท้ังส้ิน 20 ครัง้ สรปุไดดงันี้

 1. นาํเสนอเปาหมาย กลยทุธทางธรุกจิ และวธิกีารดําเนนิงานประจาํปตอคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนรบัผดิชอบ
ในการบริหารกจิการของบรษิทั ใหเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายทีก่าํหนดไว โดยตดิตามการดําเนนิงานในภาพรวม
ของบริษัท และแตละฝายงานเปนประจําทุกเดือน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2. อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจําปของบริษัท เพื่อขยายการลงทุนในดานเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งลงทุนในการสรรหา พัฒนา และสงเสริมศักยภาพของบุคคลากรเพ่ือเตรียมควา มพรอมของพนักงาน
ทุกระดับใหสามารถแขงขันทางธุรกิจไดในระยะยาว

 3. จัดใหมีการทํารายงานทางการเงินเพ่ือใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบหรือสอบทาน และใหความเห็นชอบ
ตองบการเงินดังกลาวกอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ 

 4. พิจารณาการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ยึดถือผลประโยชนของบริษัท 
และผูถือหุนเปนท่ีตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ กอนนําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในขนาดรายการที่มีนัยสําคัญ

 5. สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานมีการคิดคนนวัตกรรมท้ังผลิตภัณฑและวิธีการทํางานใหมๆอยางตอเนื่อง 
รวมทัง้ผลกัดนัใหองคกรและผลติภณัฑของบรษิทั ไดรบัการรบัรองคณุภาพและมาตรฐานจากสถาบันชัน้นาํทัง้ในและตางประเทศ

 6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติหนาที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจบุนั รวมทัง้ไดมกีารเหน็ชอบขอปฏบิตัติามนโยบายตอตานการคอรรปัชัน่เพือ่เปนแนวทางใหผูบรหิารและพนกังานมี
แนวทางในการปฏบิตังิานดวยความโปรงใส เปนธรรม ตลอดจนทบทวนระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานภายในของบรษิทั 
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 คณะกรรมการบริหารมีความมุงม่ันในการบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ
กลยุทธธุรกิจของบริษัท ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ควบคูไปกับการดําเนิน
ธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อใหองคกรเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

 (นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ)
 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
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1.	 คณะกรรมการบริษัท
1.1  คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท	มีกรรมการจ�านวน			15		คน	ประกอบด้วย

•	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน		 	 	5		คน

•	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	 	 10		คน	(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	6	คน)

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

สรรหา

คณะกรรมการ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กิจกรรมองค์กร

เพื่อสังคม

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล

กิจการ

คณะกรรมการ
บริหาร

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธาน - ประธาน ประธาน - - - -

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา รองประธาน - กรรมการ - - - - -

3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ กรรมการ - - - ประธาน

4. ดร.อัตถกร กลั่นความดี กรรมการรองผู้จัดการ - กรรมการ - ประธาน - - กรรมการ

5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ - - - - กรรมการ - -

6. นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ - กรรมการ กรรมการ - - กรรมการ กรรมการ

7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน	 อังสุรังษี กรรมการ - - - - ประธาน - กรรมการ

8. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ - - - - - - กรรมการ

9. นางธีรดา อ�าพันวงษ์ กรรมการ - - - - - - -

10. นางพิศมัย จนัทรเุบกษา กรรมการอิสระ - - กรรมการ - - - -

11. นายสุเทพ ด่านศริิวิโรจน์ กรรมการ - - - - - - -

12. นายขจรศักดิ์ วนัรตัน์เศรษฐ กรรมการอิสระ ประธาน - - - - - -

13. นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการอิสระ กรรมการ - - - - - -

14. นายสุรงค์ องค์โฆษิต กรรมการอิสระ กรรมการ - - - - - -

15. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี กรรมการอิสระ กรรมการ - - - - ประธาน -

หมายเหตุ	:	คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องก�าหนด

	 กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัทฯ	

	 กรรมการทีม่อี�านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	กรรมการสองในเก้าท่านน้ี	ลงลายมอืชือ่ร่วมกนัพร้อม
ประทับตราส�าคัญของบริษัท	ได้แก่

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

4. นายอัตถกร กลั่นความดี

5. นางแก้วตา องค์สรณะคม

6. นางมาลิน อังสุรังษี

7. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์

8. นางธีรดา อ�าพันวงษ์

9. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์

1.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

	 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ	“ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

โครงสร้างการจัดการ
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 1.3 จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

	 ในปี	2559	คณะกรรมการแต่ละชุดมกีารประชุมตามวาระปกต	ิโดยมรีายละเอยีดเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละคน	ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ

บริษัท ตรวจสอบ สรรหา
ก�าหนด

ค่าตอบแทน
บริหาร

ความเสี่ยง

กิจกรรม
องค์กร

เพื่อสังคม

ก�ากับดูแล
กิจการ

บริหาร
สามัญ
ผู้ถือหุ้น

รวม	5	ครั้ง/ปี* รวม	4	ครั้ง/ปี	 รวม	2	ครั้ง/ปี รวม	2	ครั้ง/ปี รวม	5	ครั้ง/ปี รวม	4	ครั้ง/ปี รวม	9	ครั้ง/ปี รวม	20	ครั้ง/ปี รวม	1	ครั้ง/ปี

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 5/5 - 2/2 2/2 - - - - 1/1

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา 5/5 - 2/2 - - - - - 1/1

3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ 5/5 - 2/2 2/2 1/5*** - - 18/20 1/1

4. ดร.อัตถกร กลั่นความดี 4/5 - 1/2 - 5/5 - - 17/20 1/1

5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง 5/5 - - - 4/4 - - 1/1

6. นางแก้วตา องค์สรณะคม 5/5 - 2/2 2/2 - - 9/9 17/20 1/1

7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน	 อังสุรังษี 4/5 - - - - 4/4 - 16/20 1/1

8. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 5/5 - - - - - - 16/20 1/1

9. นางธีรดา อ�าพันวงษ์ 5/5 - - - - - - - 1/1

10. นางพิศมัย จันทรุเบกษา 5/5 - - 2/2 - - - - 1/1

11. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ 5/5 - - - - - - - 1/1

12. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 4/5 4/4 - - - - - - 1/1

13. นางประดิษฐา จงวัฒนา 5/5 4/4 - - - - - - 1/1

14. นายสุรงค์ องค์โฆษิต 5/5 4/4 - - - - - - 1/1

15. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี 4/5 3/4 - - - - 8/9*** - -

16. นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ - - - - 5/5 - - 19/20 1/1

17. Mr.Simon	Rhoderick	knight	 - - - - - - - 14/20 1/1

18. นายวาฤทธิ์ ตรีตราพันธ์ - - - - - - 4/9*** - 1/1

19. นางพัชรา พงษ์วิจารณ์ - - - - - - 9/9 19/20 1/1

20. นางทองสุข อุปถัมภากุล - - - - - 4/4 - 20/20 1/1

21. นางดารณี อรรจนียกุล - - - - 5/5 - - 18/20 1/1

22. นางพรรณี ฉันทรวรลักษณ์ - - - - 4/5*** - - - -

23. นายภัทร วิกิตเศรษฐ์ - - - - 3/5 - - - 1/1

24. นางสุธัญญา สุมะนา - - - - 4/5*** 1/4*** - 20/20 1/1

25. นางรุจาภา ศรีสุรางค์ - - - - - 4/4 - - 1/1

26. นางธัญนันทน์ ตันติโกวิท - - - - - 4/4 - 9/20*** 1/1

27. นางสาวทัดทรวง แสงวิเชียร - - - - - 4/4 - - 1/1

28. นางวรวรรณ ตันตระเศรษฐี - - - - - - 5/9** - -

29. นายสุมิตร ขอไพบูลย์ - - - - - - 9/9 - 1/1

30. นางสาวเยาวลักษณ์ โพธินิมิตร์ - - - - - 3/4*** - - -

31. นายเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค - - - - 4/5 - - - -

32. ศ.ดร.นฤมล	 สอาดโฉม - - - - 1/5 - - - -

หมายเหต	ุ	:			*	 ในปี	2559	กรรมการแต่ละท่านมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80
	 												 **	 เริ่มรับต�าแหน่งเมื่อ	วันที่	10	พฤษภาคม	2559
	 												 ***	สิ้นสุดวาระ	เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2559
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 1.4  ผู้มีอ�านวจควบคุม

	 บริษัทฯ	 ไม่มีผู้มีอ�านาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ	 หรือด�าเนินงานของบริษัท
อย่างมีนัยส�าคัญ

2.	 ผู้บริหาร

2.1 ผู้บริหาร (The Management)

	 ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ	ซึ่งเป็นผู้บริหารตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ																					
ตลาดหลักทรัพย์	มีจ�านวน	11	คน	ซึ่งได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้ด�าเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ	
ได้ก�าหนดไว้

	 รายชื่อของผู้บริหาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ	/	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2. ดร.อัตถกร กลั่นความดี กรรมการรองผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3. นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี กรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

5. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6. Mr.Simon	Rhoderick	Knight ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

7. นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

8. นายวาฤทธิ์ ตรีตราพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส�านักงาน	(บัญชีและการเงิน)

9. นางทองสุข อุปถัมภากุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ

10. นางพัชรา พงษ์วิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

	 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ	“ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
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2.3 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กร
เพื่อสังคม

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการรองผู้จัดการ

ฝ่ายส�านักงานฝ่ายธุรกิจในประเทศ

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ฝ่ายธุรกิจ H

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา

ฝ่ายเทคนิค

ฝ่ายโรงงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท
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3.	 เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้	นายสมุติร	ขอไพบลูย์	ซึง่เป็นผูม้คุีณวฒิุและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม	เป็นผูร้บัผดิชอบ
ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่	24	กุมภาพันธ์	2559	(รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท�างาน
ของเลขานุการบริษัท	 อยู่ในหัวข้อ	 “ข้อมูลผู้ท�าบัญชี/เลขานุการบริษัท”)	 โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามที่
ก�าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	(ฉบบัท่ี	4)	พ.ศ.	2551	และอ่ืนๆ	ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

 เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.	 ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	ของบริษัทฯ	และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ	ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

2.	 ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ	ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย	กฎเกณฑ์ต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งด�าเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

3.	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และ	
ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ	

4.	 บันทกึรายงานการประชมุผู้ถอืหุน้	และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท	รวมทัง้ตดิตามให้มกีารปฏบิตัิ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.	 ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีเ่กีย่วข้องตามระเบยีบและข้อก�าหนดของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร	ดังต่อไปนี้

•	 ทะเบียนกรรมการบริษัท

•	 หนังสือนัดประชุม	/	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

•	 หนังสือนัดประชุม	/	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

•	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

7.	 เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร	พร้อมจดัส่งส�าเนารายงานให้ประธาน
คณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	7	วนัท�าการนบัตัง้แต่วนัท่ีบรษิทัฯ	ได้รบัทราบรายงาน

8.	 จัดให้มีการปฐมนิเทศ	ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

9.	 ตดิต่อและส่ือสารกับผูถ้อืหุน้ทัว่ไปให้ได้รบัทราบสทิธต่ิางๆ	ของผูถ้อืหุน้	และข่าวสารของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ
และครบถ้วน

10.	 ด�าเนนิการอืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด	และหน้าทีอ่ืน่ๆ	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากบริษัท
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4.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 4.1 หลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบรษิทัอย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผล	
และได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่พิจารณาก�าหนดวงเงินและหลักเกณฑ์
การก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ	 ซ่ึงพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน	 การขยายตัวของธุรกิจ	
การเตบิโตและผลการด�าเนนิงานของบริษทั	 อ�านาจหน้าที	่ ความรบัผดิชอบ	สภาพคล่องทางธรุกจิ	 ปัจจยัท่ีอาจ
มีผลกระทบต่อบริษัท	 หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	 และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	 โดยก�าหนด
ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม	 และค่าตอบแทนประจ�าปี	 แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาก่อนน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวทุกปี

	 ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ	ก�าหนดไว้	โดย
พิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ภาระหน้าที่	ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	และผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและบริหารเป็นรายบุคคล	ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนใน
รูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ

4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

	 ทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้	ได้อนมัุตค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัวงเงินรวมไม่เกิน	15	ล้านบาทเท่ากับปีก่อน
จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง	ซึง่การพจิารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวต้องผ่านการพจิารณา
จากคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	และได้รับการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั	โดยไม่เกนิ
วงเงินที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน	ทั้งนี้	
ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน	หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

•	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ�าปี	 ค่าตอบแทนประจ�าปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน	 โดยให้
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน	
และเสนอคณะกรรมการบริษัท

•	 ค่าเบ้ียประชมุจ่ายเฉพาะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ	กรณมีกีารประชมุในแต่ละเดือนมากกว่า	1	ครัง้	
คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน	1	ครั้ง

•	 ส�าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ขึน้	ก�าหนดให้อยู่ใน		
ดุลยพินิจของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	โดยน�าเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	
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	 รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม	มีดังนี้

ปี 2559 (บาท/ครั้ง) ปี 2558 (บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 •	 ประธาน 12,000 12,000

	 	 •	 กรรมการ 9,000 9,000

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 	 •	 ประธาน 10,000 10,000

	 	 •	 กรรมการ 8,000 8,000

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	จ่ายค่าเบี้ยประชุม	1,227,000	บาท	และค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	9,000,000	บาท	
รวมทั้งสิ้น	10,227,000	บาท
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	 รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี	2559	มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท

รายชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ประจ�าปี

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รวม
ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ตรวจสอบ สรรหา

ก�าหนดค่า
ตอบแทน

บริหาร
ความเสี่ยง

กิจกรรองค์กร
เพื่อสังคม

ก�ากับดูแล
กิจการ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 1,000,000.00 60,000.00 - 20,000.00 20,000.00 - - - 1,100,000.00

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา 800,000.00 45,000.00 - 16,000.00 - - - - 861,000.00

3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ 1,500,000.00 45,000.00 - 16,000.00 16,000.00 10,000.00 - - 1,587,000.00

4. ดร.อัตถกร กลั่นความดี 400,000.00 36,000.00 - 8,000.00 - 48,000.00 - - 492,000.00

5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง 350,000.00 45,000.00 - - - - 32,000.00 - 427,000.00

6. นางแก้วตา องค์สรณะคม 800,000.00 45,000.00 - 16,000.00 16,000.00 - - 72,000.00 949,000.00

7. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ	 อังสุรังษี 750,000.00 36,000.00 - - - - 40,000.00 - 826,000.00

8. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 800,000.00 45,000.00 - - - - - - 845,000.00

9. นางธีรดา อ�าพันวงษ์ 350,000.00 45,000.00 - - - - - 395,000.00

10. นางพิศมัย จันทรุเบกษา 350,000.00 45,000.00 - - 16,000.00 - - - 411,000.00

11. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ 350,000.00 45,000.00 - - - - - - 395,000.00

12. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 450,000.00 36,000.00 48,000.00 - - - - - 534,000.00

13. นางประดิษฐา จงวัฒนา 350,000.00 45,000.00 36,000.00 - - - - - 431,000.00

14. นายสุรงค์ องค์โฆษิต 350,000.00 45,000.00 36,000.00 - - - - - 431,000.00

15. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี 400,000.00 36,000.00 27,000.00 - - - - 80,000.00 543,000.00

รวมทั้งสิ้น 9,000,000.00 654,000.00 147,000.00 76,000.00 68,000.00 58,000.00 72,000.00 152,000.00 10,227,000.00 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	หมายถึง	ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	จ�านวน	5	คน	และ
ผู้บริหารตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	จ�านวน	5	คน	
รวมเป็นทั้งสิ้น	10	คนโดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน	เงินอุดหนุน	เบี้ยเลี้ยง	เบี้ยประชุม	ซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

	 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน
ปี 2559 ปี 2558

จ�านวนราย จ�านวนเงิน(บาท) จ�านวนราย จ�านวนเงิน(บาท)

เงินเดือนและเงินอุดหนุน 10 40,400,581 10 43,535,758

ค่าเบี้ยประชุม 10 625,000 10 499,000

รวม 41,025,581 44,034,758
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4.3 ค่าตอบแทนอื่น

	 บริษัทฯ	ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจาก
บริษัทตามปกติ	ไม่มีการให้หุ้น	หุ้นกู้	หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

 (ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

	 -ไม่มี-

 (ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

	 บรษิทัฯ	 ได้จัดให้มีกองทนุส�ารองเล้ียงชพีให้แก่ผูบ้รหิาร	 โดยการสมคัรเป็นสมาชกิกองทุนส�ารองเลีย้งชพี	
โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ	3	ของเงินเดือน

	 รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน
ปี 2559 ปี 2558

จ�านวนราย จ�านวนเงิน(บาท) จ�านวนราย จ�านวนเงิน(บาท)

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ 10 128,979 10 156,537

รวม 128,979 156,537

5.	 บุคลากร

	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อการพิจารณาจดัสรรก�าลังคนให้เหมาะสมกบัขนาดของหน่วยงาน	และเพ่ือเตรยีมความพร้อม
ของก�าลังคนต่อแผนงานในอนาคต	ซึ่งบริษัทฯ	มีกระบวนการสรรหาและจ้างงานพนักงานอย่างเป็นระบบ	โดยยึดหลัก
ความรู้	ความสามารถ	ความเป็นธรรม	ความเสมอภาคไม่เลอืกปฏบิตั	ิทัง้ในด้านเพศ	เชือ้ชาต	ิศาสนา	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	
และ	2558	บริษัทฯ	มีพนักงานรวมทั้งสิ้น	2,180	และ	2,156	คนตามล�าดับ	แบ่งตามสายงานหลักเป็น	6	ฝ่าย	ได้ดังนี้

สายงานหลัก ปี 2559 (คน) ปี 2558 (คน)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 296 313

ฝ่ายส�านักงาน 78 79

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 147 123

ฝ่ายเทคนิค 385 341

ฝ่ายโรงงาน 1,272 1,298

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 3

รวมทั้งสิ้น 2,180 2,156
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  ค่าตอบแทนของพนักงาน

	 	 บริษทัฯ	ได้ก�าหนดให้มกีารจ่ายค่าตอบแทนในการท�างานให้กบัพนกังานอย่างเหมาะสม	ตามคณุวุฒ	ิความรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ในการท�างาน	โดยเงนิเดอืนขัน้ต�า่ของพนกังานเป็นไปตามค่าแรงขัน้ต�า่ตามทีร่ฐับาลก�าหนด	รวมทัง้มี
การก�าหนดโครงสร้างเงินเดอืนเพือ่ให้สอดคล้องกบัความรูค้วามสามารถ	และผลการปฏบิตังิานของพนกังานอกีด้วย	
ทั้งนี้บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจ�าปีและโบนัส	ให้แก่พนักงานปีละ	1	ครั้ง	โดย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านกระบวนการ	Competency	Model	และ	Key	Performance	Indicator	
(KPI)	บรษิทัฯ	ยังมีการศกึษา	เปรยีบเทยีบ	และปรบัปรงุ	การบรหิารค่าจ้างผลตอบแทนกบับรษิทัชัน้น�าเป็นประจ�าทุกปี

	 	 นอกจากนีบ้รษิทัฯ	มกีารจ่ายค่าตอบแทนอืน่ของพนกังาน	เช่น	เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีให้แก่พนกังาน
ในทุกระดบั	โดยบรษิทัได้สมทบในอัตราร้อยละ	3	ของเงนิเดอืนพนกังาน	สหกรณ์ออมทรพัย์	เงนิบ�าเหนจ็เกษยีณอายุ	
รวมถงึการให้รางวัลส�าหรบัพนกังานปฏบิตังิานครบ	30	ปี	20	ปี	10	ปี	รางวลัเกยีรตคุิณส�าหรบัพนกังานวริยิะ	ไม่มสีถิติ	
ขาด	ลา	มาสาย	ตลอดระยะเวลา	1-27	ปี	เป็นต้น

ผลตอบแทนรวมที่ให้กับพนักงาน ปี 2559 (ล้านบาท) ปี 2558 (ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 729.0 688.1

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 8.7 8.2

	 	 บรษัิทฯ	ค�านงึถงึความส�าคญัของทุนมนษุย์ในองค์กร	ทีเ่ป็นผูข้บัเคลือ่นให้องค์กรเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยืนและ
ก้าวกระโดด	ทัง้นีค้วามรู	้ความสามารถของบคุคลากรจงึเป็นสิง่จ�าเป็นทีอ่งค์กรต้องมกีารดแูลและพฒันาอย่างเป็น
ระบบรวมไปถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการท�างานตั้งแต่เริ่มต้นการเข้ามาเป็นพนักงานผ่านการท�ากิจกรรมและ
กระบวนการให้ความรูใ้นรูปแบบต่างๆ	ทัง้ในห้องและนอกห้องเรยีนอาทิเช่น	การฝึกอบรม	การสอนงาน	การมอบหมาย	
Project	งาน	การส่งไปดูงาน	ฯลฯ	ในระยะ	3	ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานหรือ
ข้อพิพาทด้านแรงงาน	อย่างมีนัยส�าคัญ

  การดูแลและพัฒนาบุคลากร

	 	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 ท้ังด้าน	
soft	side	และ	hard	side	ทั้ง	Class	room	และ	Non	Class	Room	ในรูปแบบต่างๆ	ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม	และ	
Competency	ขององค์กร	ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตวัทีอ่าจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯและผูม้ส่ีวนได้เสยี	ทัง้นีเ้พือ่เสรมิสร้างให้พนกังานเป็น
คนเก่ง	และคนดี	ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและความส�าเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว	โดยมีแนวทาง
การพัฒนาบุคคลากร	ดังนี้
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ปี 2558
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จาํนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 29 ชม./คน/ปี

ปี 2559
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 1. การฝึกอบรมภายในประจ�าป ี

	 	 บรษัิทฯ	สร้างเสรมิความรู	้พฒันาทกัษะผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพฒันาตามหลกัสตูรทีไ่ด้จากการส�ารวจ
ความต้องการและวิเคราะห์ความจ�าเป็นของหน่วยงานต่างๆ	ในแต่ละด้าน	ช่วยให้พนักงานของบริษัทฯ	ได้รับการ
ฝึกอบรมทีเ่หมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ	สามารถสรปุเป็น	5	หมวดหลกั	รวม	41	หลกัสตูร	ดงัน้ี

	 	 นอกจากนี้	ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO14001	และ	หลักสูตร	Knowledge	Management	(การจัดการความรู้)	เพื่อตอบโจทย์	
Employee	 Engagement	 หมวดความผาสุก	 (ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้)	 เพ่ือให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพ	
ISO9001	Version	ใหม่

	 	 กราฟแสดงจ�านวนชม.ในการฝึกอบรม	ปี	2558-2559	โดยแบ่งตามกลุ่มของพนักงานดังนี้

	 	 ในปี	2559	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการจัดอบรมให้กับพนักงานระดับ	ผู้จัดการแผนกขึ้นไป	เพื่อสร้างหัวหน้างาน
ที่คุณภาพ	รองรับต่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ	ในอนาคต
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 3. การฝึกอบรมภายนอก

	 	 ในแต่ละปี	บรษิทั	ฯ	ส่งบคุลากรไปอบรมภายนอกในหลักสูตรเฉพาะด้านท่ีจ�าเป็นของแต่ละหน่วยงาน	เพ่ือส่งเสรมิ
ความรูใ้นวชิาชพีเพือ่ให้พนกังานได้มโีอกาสเตมิเตม็ความรู/้ทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏบิตังิาน	เพียงพอต่อการปฏิบตังิาน
อย่างมปีระสทิธิภาพ	และสามารถน�าความรูม้าพัฒนางานในด้านต่างๆ	โดยปรบัเปลีย่นไปตามความจ�าเป็นในแต่ละปี

 2. การฝึกอบรม (OJT) ของหน่วยงาน

	 	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่เป็นแบบ	Non	-	Class	Room	ในรูปแบบ	OJT		(On	the	Job	
Training)	 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้/ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงาน	
นอกจากนี้	ยังใช้แนวทาง	การมอบหมายงาน	การจัดท�าโปรเจค	การศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ	รวม
ไปถึงการจัดท�าโครงการต่างๆ	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสม



56

	 	 ในด้าน	Soft	Side	ปี	2559	บริษัท	ฯ	ได้จัดอบรม	หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น�าให้กับพนักงานระดับแผนก
ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ	 จปร.	 ซึ่งท�าให้เกิดความรู้ในเรื่องทักษะของการเป็นผู้น�า	 การท�างาน
เป็นทีม	และช่วยเสริมสร้างให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร

หมายเหต	ุ 	:		สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	“รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประจ�าปี	2559	หัวข้อ	คนดี”



5757

รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

 บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ โดยมีกรรมการจํานวน 5 คน ประกอบดวย 

1. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ

2. นางแกวตา องคสรณะคม กรรมการกํากับดูแลกิจการ

3. นางพัชรา พงษวิจารณ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

4. นายสุมิตร ขอไพบูลย กรรมการกํากับดูแลกิจการ

5. นางวรวรรณ ตันตระเศรษฐี กรรมการกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการกํากับดูแล
การดาํเนินงานของบรษิทั ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอยางโปรงใส 
เปดเผย ตรวจสอบได มีความเปนธรรมกับผูมีสวนไดเสีย ทุกกลุม และมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน

 ในป 2559 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีการประชุมเพ่ือปฏิบตัหินาท่ีตามท่ีไดรบัมอบหมายรวม
ทั้งสิ้น 9 ครั้ง สรุปไดดังนี้

1. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือใหแนวทางในการปฏิบัติหนาที่
สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับ สถานการณปจจุบัน

2. ทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ นโยบาย
การกํากบัดูแลกจิการ หลกัการกํากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมในการดําเนนิธรุกจิ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานใหเปนไปตามแนวทาง “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสอดคลองกับ
หลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนให ความเห็นชอบการจัดทําแบบประเมินคณะ
กรรมการบริษัทเปนรายบุคคล และการทําแบบประเมินคณะกรรมการชุดยอย ทั้ง 7 คณะ

3. ดูแลและสนับสนุนใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ
ไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2559 และไดรับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผล
การประเมนิการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ใีนระดบั Top Quartile ของบรษิทัทีม่มีลูคาหลกัทรัพยตาม
ราคาตลาดระหวาง 1,000 - 2,999 ลานบาท

4. กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเส่ียงดานทุจริตคอรรัปชั่น โดยการประเมิน
ความเสี่ยง ดานทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงดานทุจริต
คอรรัปชั่นใหเพียงพอ โดยแบงระดับความเสี่ยงออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง 
นอย และนอยมาก
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5. พิจารณาใหความเห็นชอบขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน หลักเกณฑปฏิบัติ
ในการสนับสนุนชวยเหลือทางการเมือง หลักเกณฑปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและ
สาธารณประโยชน หลกัเกณฑปฏิบตัใินการรบัหรือให ของขวญั ของกาํนัล และการเลีย้งรบัรอง 
หลักเกณฑปฏิบัติในการใหและรับเงินสนับสนุน หลักเกณฑปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจดานการ
ขายและการตลาด และหลักเกณฑปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจดานจัดซื้อ จัดจาง จัดหา เพื่อเปน
แนวทางสําหรับกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติใหสอดคลองกับ
นโยบายตอตานการคอรรปัชัน่ของบรษิทั และเปนการปลกูฝงวฒันธรรมองคกรทีจ่ะไมยอมรบั
การคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม และมีความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ

6. จดัทาํแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอตานคอรรปัชัน่ และไดรบัรองสถานะเปนสมาชกิ
แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งการไดรับรองดังกลาว
แสดงใหเห็นวา บริษัทฯมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอยางเหมาะสมตอความเสี่ยงดาน
การคอรรัปช่ันที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อใหการดําเนินงานสามารถสรางความมั่นใจตอผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม บริษัทฯมุงเนนการปฏิบัติอยางจริงจังในทุกสวนขององคกร เพื่อใหระบบและ
กระบวนการดําเนินงานตางๆ รวมท้ังกระบวนการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการเชือ่มัน่วาบรษิทัฯ มกีารดาํเนนิธรุกจิตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 
และมุงมัน่ทีจ่ะพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการอยางตอเน่ือง ซึง่จะเปนปจจัยสําคัญท่ีสนบัสนุนการดําเนิน
งานใหมปีระสิทธภิาพ ตลอดจนสงเสริมใหบริษทัฯ ไดรบัความไววางใจจากผูมสีวนไดเสยีทุกกลุม อนัจะเปนรากฐาน
ใหเตบิโตอยางยัง่ยนืในระยะยาว

    

 (พลตํารวจเอกสมชาย  ประภัสภักดี)
 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น

 ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั เอส แอนด เจ อนิเตอรเนชัน่แนล เอนเตอรไพรส จาํกดั (มหาชน) มมีตอินมุตักิาร
ลงนามในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ เมือ่วนัที ่ 25 กมุภาพันธ 
2557 ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับท่ีไดกําหนดไวในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตาม 
เจตนารมณและความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่น
โดยหามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไมกระทํา และ/หรือ ไมสนับสนุนการใหสินบน หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคใหแก
พรรคการเมอืง รวมถงึการใหของขวญัทางธุรกจิ บรษิทัฯ จะดาํเนินการดวยความโปรงใส ชีแ้จงและตรวจสอบได

2. สงเสริมการสรางจิตสํานึก และคานิยมในการตอตานคอรรัปชั่นใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยจัดทําเอกสารเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ

3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใด หรือเปนตัวกลางในการเรียก รับทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนใดจากหนวยงานของรฐั หรอืหนวยงานเอกชน เพือ่จงูใจหรอืกระทาํการผดิกฎหมาย รวมถงึการ
ใชตําแหนงหนาที่และ/หรือ นําขอมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น

4. จดัใหมกีลไกการรายงานสถานะทางการเงนิทีโ่ปรงใสและถกูตอง มรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือมี
สวนเก่ียวของกับการทุจริต การคอรรัปชั่น  

5. กาํหนดใหมกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายตอตานการคอรรปัชัน่อยางสมํา่เสมอ ตลอดจนการทบทวน
แนวทาง การปฏิบตั ิและขอกาํหนดในการดาํเนนิการ เพ่ือใหสอดคลองกบัการเปล่ียนแปลงของธรุกจิ กฎหมาย 
และขอบังคับที่เกี่ยวของ

6. จดัใหมชีองทางในการส่ือสารเพ่ือใหผูแจงเบาะแสสามารถท่ีจะแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยใหความม่ันใจวา
ผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง 

 นโยบายตอตานการคอรรปัชัน่ฉบบันี ้ไดผานมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1 เมือ่วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ 2558 
และมี ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558

     

 (นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
 ประธานกรรมการ 
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษทัมคีวามเช่ือมัน่วาการมีระบบบริหารจัดการท่ีด ีโปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนมีการถวงดุลอาํนาจ
และระบบการควบคมุภายในทีม่คีวามเพยีงพอและเหมาะสมควบคูไปกบัการเคารพสทิธแิละความเทาเทยีมกนัของผูถอืหุน 
และรบัผดิชอบตอผูมสีวนไดเสยี จะเปนปจจยัสาํคญัท่ีชวยเสรมิสรางใหองคกรมภีมูคิุมกนัทีด่ ีและสรางความเจรญิเตบิโต
อยางสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

 ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจึงไดกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการเพือ่ใหกรรมการบรษิทั ผูบริหาร และพนกังาน
ทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบรษิทั ผูบรหิาร และพนกังานทกุคน มุงมัน่ทีจ่ะนาํหลักการกาํกับดแูลกจิการ จรยิธรรมในการดาํเนนิธุรกจิ 
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท 

2. กรรมการบริษทั ผูบรหิาร และพนกังานทุกคน ตองปฏิบตัหินาทีด่วยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั ซือ่สัตยสจุรติ 
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ

3. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะ และผูบริหารอยางชัดเจน

4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมี
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได

5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ตราบเทาที่ไมกระทบ
ตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม

8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการรับฟงและ
ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งท่ีดีที่สุดอยูเสมอ

9. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม ตลอดจนมุงมั่น
ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง

10. ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เคารพตอกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11. ดาํเนนิการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตผุล โดยยึดถอืประโยชนของบริษทัฯ 
เปนที่ตั้ง

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการเผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษทั ผูบรหิาร และพนกังาน ใหกบัพนกังาน ผูถอืหุน และบคุคลท่ัวไปไดรบัทราบผานเวบ็ไซตของบริษทั ภายใต
หัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” : การกํากับดูแลกิจการท่ีดี



6161

คณะกรรมการชุดยอย

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยท่ีมีความรูความชํานาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงาน
ในแตละดาน เพื่อใหผูถือหุนม่ันใจไดวาบริษัทฯ มีการดําเนินงานและกล่ันกรองงานอยางรอบคอบ ซึ่งประกอบดวย 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบรษิทัมกีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจดาํเนนิการ และหนาทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการแตละชุดไว
อยางชดัเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ โดยมปีระธานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชดุทาํหนาทีด่แูลการปฏบิตังิาน
ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจํานวน 15 คน ประกอบดวย

• กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 10 คน

• กรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 5 คน

 ซึง่กรรมการบริษทัทีไ่มเปนผูบรหิารจาํนวน 10 คน ในจาํนวนนีเ้ปนกรรมการอิสระ จาํนวน 6 คน คดิเปนรอยละ 40 
ของคณะกรรมการบริษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 คน 
โดยประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ

 รายช่ือของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ

2 นางทิพาภรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ

3 นายธีระศักด์ิ วิกิตเศรษฐ กรรมการบริษัท

4 ดร.อัตถกร กลั่นความดี กรรมการบริษัท

5 นางแกวตา องคสรณะคม กรรมการบริษัท

6 ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี กรรมการบริษัท

7 นางจิตราภรณ วิกิตเศรษฐ กรรมการบริษัท

8 นางธีรดา อําพันวงษ กรรมการบริษัท

9 นายสุเทพ ดานศิริวิโรจน กรรมการบริษัท

10 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ

11 นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ กรรมการอิสระ

12 นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการอิสระ

13 นายสุรงค องคโฆษิต กรรมการอิสระ

14 นางพิศมัย จันทรุเบกษา กรรมการอิสระ

15 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี กรรมการอิสระ

นายสุมิตร ขอไพบูลย เลขานุการบริษัท
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 วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

 กรรมการบริษทัแตละคนมวีาระการดํารงตาํแหนงเปนไปตามขอบงัคับของบริษทัฯ กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ดงันี้

1. ในการประชุมสามัญประจําปทกุคร้ัง ใหกรรมการบริษทัลาออกจากตําแหนงเปนจาํนวนหน่ึงในสามเปนอตัรา 
ถาจาํนวนกรรมการบรษิทัทีจ่ะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดกใ็หออกโดยจาํนวนใกลทีส่ดุกบัสวนหนึง่ในสาม 
โดยท่ีกรรมการบริษทัซึง่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรบัเลอืกตัง้ใหมได ซึง่ปจจบุนัมกีรรมการบริษทัทัง้สิน้ 15 คน 
ดังนั้นกรรมการบริษัทแตละคนจะดํารงตําแหนงวาระคราวละ 3 ป

2. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริษัทจะพนจากตําแหนงเมื่อลาออก หรือถึงแกกรรม 
หรอืขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตองหามตามทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืทีป่ระชมุผูถอืหุนมมีติถอดถอนใหพน
จากตําแหนง หรือศาลมีคําสั่งใหออก

3. ในกรณีทีต่าํแหนงกรรมการบริษทัวางลงเพราะสาเหตุอืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระ
ไมนอยกวา 2 เดือน ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เขาเปนกรรมการบริษัท
แทนตาํแหนงทีว่างลง บคุคลท่ีเขารบัเปนกรรมการบรษิทัดงักลาวจะอยูในตาํแหนงไดเพยีงเทาวาระทีเ่หลอือยู
ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

4. กรรมการบริษัทที่ลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนงใหยื่นหนังสือลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผล
นับแตวันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ทีป่ระชมุผูถอืหุนอาจลงมติใหกรรมการบริษทัคนใดออกจากตําแหนงกอนถงึคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสยีงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถอืหุนซึง่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสียง และมหีุนนบัรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แตงตัง้ ถอดถอน มอบอํานาจหนาที ่ใหแกทีป่รกึษาคณะกรรมการบริษทั และ/หรอื คณะกรรมการอ่ืนใดไปปฏิบตัิ

2. อนุมัติการใหกูยืมเงินแกบริษัทท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่มี
การประกอบธุรกจิทางการคาตอกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

3. อนุมัติการเขาคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผูถือหุน หรือ
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกันหรือบริษัทอ่ืนในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติการเขาทํานิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

5. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหลักทรัพยอื่นใด ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจ
คณะกรรมการบริหาร

7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวรในวงเงินสวนที่เกินอํานาจกรรมการบริหาร

8. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่เลิกใช ชํารุด สูญหาย  
ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชีรวมในวงเงินสวนที่เกินอํานาจ
คณะกรรมการบริหาร
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9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทําลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินคาคงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ หรือลาสมัยซึ่งจะทําใหมี
มูลคาทางบัญชีลดลงในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/หรือ                 
การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สําหรับเร่ืองท่ีมิใชปกติวิสัยทางการคา และ/หรือ ที่
เปนปกติวิสัยทางการคา ที่มีทุนทรัพยเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

11. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน การแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ 
และ/หรือ วัตถุประสงคของบริษัทตอผูถือหุน

12. อนุมัติการกอตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทยอย 

13. มอบอํานาจใหแกฝายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดทําการแทนได ภายใตระเบียบท่ี
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว

14. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็นรวมประชุม หรือสง
เอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน

15. ปรึกษาผูเช่ียวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเปน
ดวยคาใชจายของบริษัท

16. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท

2. อนมุตัแิผนงานและงบประมาณประจาํป รวมทัง้กาํกบัดูแลการปฏบิตังิานของฝายจดัการใหเปนไปตามกฎหมาย 
นโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตามใหมี
การปฏิบัติตามอยางจริงจัง

4. จดัใหมรีะบบควบคุมภายในท่ีเพยีงพอ เหมาะสม เพ่ือใหมัน่ใจวา การทํารายการตางๆ ไดรบัอนุมตัจิากผูมอีาํนาจ 
มกีารสอบทานและจดัทาํบญัชทีีถ่กูตอง ตลอดจนมรีะบบตางๆ ทีส่ามารถปองกนัการนาํทรพัยสนิของบรษิทั
ไปใชในทางมิชอบ

5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน
และเปนไปเพือ่ผลประโยชนของบรษิทัและผูถอืหุน โดยผูมสีวนไดเสยีไมมสีวนรวมในการตดัสนิใจ และปฏิบตัิ
ตามขอกําหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนใหถูกตอง

6. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว และไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

7. รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูลงทุนอยางถูกตอง                  
มีมาตรฐานและโปรงใส
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8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผูถือหุน โดยกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจนกําหนด
อัตราการจายเงินปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องท่ีเสนอตอผูถือหุน 
ในระหวาง 21 วนักอนวันประชุมผูถอืหุนแตละคร้ัง บรษิทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนกไ็ด โดยประกาศให
ผูถือหุนทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวา 14 วัน กอนวันงดรับลงทะเบียน
การโอนหุน หรอื กาํหนดวันเพือ่กาํหนดรายช่ือผูถอืหุน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวนัประชมุผูถอืหุน
ไมเกิน 2 เดือน และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 1 วันในวันทําการถัดจากวันกําหนดรายช่ือ
ผูถือหุน เพื่อรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อสิทธิ
ในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิในการรับเงินปนผล

10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

11. ตดิตามดูแลเอกสารท่ีจะย่ืนตอหนวยงานกํากบัดแูลท่ีเกีย่วของ เพือ่ใหมัน่ใจวาไดแสดงขอความ หรอืลงรายการ
เปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

 ในป 2559 คณะกรรมการบริษทัไดมกีารประชุมจาํนวน 5 ครัง้ โดยมกีารกําหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ไวเปนทางการลวงหนาตลอดป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏ
ในหมวด “โครงสรางการจัดการ”

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเปนผูแตงตัง้กรรมการอสิระ ซึง่มคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรพัย
กาํหนด ใหมจีาํนวนอยางนอย 3 คน และตองมคีวามรูดานบญัชแีละการเงนิอยางนอย 1 คน โดยมวีาระการดาํรงตาํแหนง 
1 ป ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 สําหรับปนี้มีกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 คน ดังนี้

 รายช่ือของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1 นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ       มีความรูดานบัญชีและการเงิน

2 นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการตรวจสอบ                   

3 นายสุรงค องคโฆษิต กรรมการตรวจสอบ

4 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี กรรมการตรวจสอบ

นางพรรณี ฉันทวรลักษณ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กาํหนดใหมกีารประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดยีวกนั ระหวาง ผูสอบบญัช ีคณะกรรมการบรษิทั และ
หนวยงานตรวจสอบภายใน

2. มีอํานาจเชิญ ผูบริหาร ฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวของ มาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุม 
หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเกี่ยวของจําเปน ตลอดจนเขาถึงขอมูลไดทุกระดับขององคกร

3. มีอํานาจในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของ และเร่ืองท่ีเกี่ยวของภายในขอบเขตของอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

4. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 

5. ใหความเห็นชอบในการพิจารณา แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถกูตองและเพียงพอ

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)                 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการพิจารณา แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกาํหนดของตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท

5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตงตัง้บคุคลซ่ึงมคีวามเปนอสิระ เพือ่ทําหนาท่ีเปนผูสอบบญัชีของบรษิทั และเสนอ
คาตอบแทนของบคุคลดงักลาว รวมทัง้เขารวมประชมุกบัผูสอบบญัชี โดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ขอกาํหนดของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ทัง้นี ้เพือ่ใหมัน่ใจ
วารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตอง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

ช. ความเหน็หรอืขอสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรบัจากการปฏบิตัหินาทีต่ามกฎบตัร (charter)

ซ. รายการอืน่ทีเ่หน็วาผูถอืหุนและผูลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรบัผดิชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมีขอสงสยัวามรีายการหรอืการกระทาํดงัตอไปนี้ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ดาํเนนิการปรบัปรุงแกไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร

ก. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ข. การทุจริตคอรรัปชั่นหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน

ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร ไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีกําหนด  
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามรีายการหรือการกระทําดงักลาวตอสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

9. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ

10. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พจิารณาอนุมตัิ

11. ดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารงานดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

 ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ตอบุคคลภายนอก

 ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง และไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดย
ตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการกําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป รวมทั้งมีการประชุม
รวมกับผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผูบริหารสูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
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3. คณะกรรมการสรรหา

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังกรรมการบริษัท จํานวน 5 คน ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา โดยเปน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 ทาน ซึ่งรวมประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 1 ป ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2559 - พฤษภาคม 2560 

 รายช่ือของคณะกรรมการสรรหา

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา

2 นางทิพาภรณ โชควัฒนา กรรมการสรรหา

3 นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ กรรมการสรรหา

4 ดร.อัตถกร กลั่นความดี กรรมการสรรหา

5 นางแกวตา องคสรณะคม กรรมการสรรหา

 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. มอีาํนาจเชญิฝายจดัการ หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่ก่ียวของมาชีแ้จง ใหความเห็นรวมประชุมหรอืสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน

2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท

2. ตรวจสอบประวัติและขอมูลตางๆ ของบุคคลท่ีเสนอใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงความรู  
ความสามารถ ประสบการณ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชพี เพ่ือใหไดบคุคลท่ีมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม
เปนไปตามหลักเกณฑในการสรรหา ขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เวนแตในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระใหเสนอ
ตอที่ประชุม ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. จัดทําความเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณา

5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในป 2559 คณะกรรมการสรรหา ไดมีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง และไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยตาราง
วันเวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาไดมีการกําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป
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4. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัไดแตงตัง้กรรมการบริษทั จาํนวน 4 ทาน โดยเปนกรรมการท่ีไมไดเปนผูบรหิาร 2 ทาน 
ซึ่งเปนประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการกําหนดคาตอบแทนทุกคนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป 
ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2559 - พฤษภาคม 2560

 รายช่ือของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

2 นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ กรรมการกําหนดคาตอบแทน

3 นางแกวตา องคสรณะคม กรรมการกําหนดคาตอบแทน

4 นางพิศมัย จันทรุเบกษา กรรมการกําหนดคาตอบแทน

 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

1. มอีาํนาจเชญิฝายจดัการ หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่ก่ียวของมาชีแ้จง ใหความเห็นรวมประชุมหรอืสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน

2. ปรกึษาผูเชีย่วชาญ หรือ ทีป่รกึษาของบริษทั(ถาม)ี หรอื จางทีป่รึกษา หรอืผูเชีย่วชาญภายนอก ในกรณีจาํเปน
ดวยคาใชจายของบริษัท

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

1. พจิารณากําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษทั และสามารถทําความเห็นหรอืเสนอแกไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทได เพื่อใหการจัดสรรคาตอบแทนมีความเหมาะสม

2. พิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท 
วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา เพ่ือ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ

3. พจิารณาจดัสรรคาตอบแทนแกกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตังิาน อาํนาจหนาทีแ่ละปรมิาณ
ความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผูถือหุนไดอนุมัติและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ

4. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการกําหนดคาตอบแทน (ที่มิไดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท) โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อํานาจหนาที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติ

5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน และนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพจิารณา
อนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในป 2559 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดมกีารประชุมจาํนวน 2 ครัง้ และไดรายงานตอคณะกรรมการบริษทั 
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการกําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังกรรมการบริหารความเส่ียง จํานวน 8 คน โดยเปนกรรมการท่ีไมไดเปน
ผูบริหาร 6 ทาน มีสมาชิกจํานวน 2 ทาน เปนผูบริหารของบริษัท ซึ่งรวมประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ
บริหารความเสี่ยงทุกคนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560

 รายช่ือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1 ดร.อัตถกร กลั่นความดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นางดารณี อรรจนียกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นางพรรณี ฉันทวรลักษณ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 นางสุธัญญา สุมะนา กรรมการบริหารความเสี่ยง

6 นายภัทร วิกิตเศรษฐ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7 ดร.เกริกเกียรติ์ ศรีเสริมโภค กรรมการบริหารความเสี่ยง

8 รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นางพรรณี ฉันทวรลักษณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มอีาํนาจเชญิฝายจดัการ หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่ก่ียวของมาชีแ้จง ใหความเห็นรวมประชุมหรอืสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน

2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กาํหนดนโยบาย เปาหมาย และวางแผนจดัระบบการบรหิารความเสีย่งของบริษทั ใหเกดิความชดัเจนตอเน่ือง
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร

3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในป 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมีการประชุมจํานวน 5 ครั้ง และไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการกําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป
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6. คณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังกรรมการกิจกรรมองคกรเพ่ือสังคม จํานวน 7 คน โดยเปนกรรมการบริษัท 
และผูบริหาร ที่มีความรูและประสบการณ กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคมทุกคนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 
1 ป ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560

 รายช่ือของคณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1 ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี ประธานกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม 

2 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม

3 นางทองสุข อุปถัมภากุล กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม

4 นางรุจาภา ศรีสุรางค กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม

5 นางธัญนันทน ตันติโกวิท กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม

6 นางสาวทัดทรวง แสงวิเชียร กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม

7 นางสาวเยาวลกัษณ โพธินิมิตร กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม

นางรุจาภา ศรีสุรางค เลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม

 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม

1. มอีาํนาจเชญิฝายจดัการ หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่ก่ียวของมาชีแ้จง ใหความเห็นรวมประชุมหรอืสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน

2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม

1.  กําหนดนโยบายและวางกรอบการดําเนินงานดานกิจกรรมองคกรเพื่อสังคมของบริษัท
2.  พจิารณากลัน่กรองกจิกรรมและนโยบายเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอมของบรษิทั เพือ่นาํเสนอตอคณะกรรมการ
3.  พิจารณาและใหความเห็นชอบกลยุทธและกิจกรรมตางๆ ของบริษัท เพื่อใหบรรลุเปาหมายและนโยบาย

ดานสังคมและส่ิงแวดลอม
4.  พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจําปสําหรับการดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
5.  พิจารณาและติดตามความกาวหนาการดําเนินการดานสังคมและส่ิงแวดลอม และประเมินผลสําเร็จรวม

ทั้งคุณภาพของโครงการดานสังคมและส่ิงแวดลอม
6.  เสนอแนะขอกําหนดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

รวมถึงจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท
7.  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในป 2559 คณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพ่ือสงัคม ไดมกีารประชุมจํานวน 4 ครัง้ และไดรายงานตอคณะกรรมการบริษทั 
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพ่ือสงัคมไดมกีารกําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป
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7. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งกรรมการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 5 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเปนประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเขาดํารงตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยมี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560

 รายช่ือของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

2 นางแกวตา องคสรณะคม กรรมการกํากับดูแลกิจการ

3 นางพัชรา พงษวิจารณ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

4 นางวรวรรณ ตันตระเศรษฐี กรรมการกํากับดูแลกิจการ

5 นายสุมิตร ขอไพบูลย กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นายสุมิตร ขอไพบูลย เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

1. มอีาํนาจเชญิฝายจดัการ หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วของมาชีแ้จง ใหความเหน็ รวมประชมุ หรอืสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน

2. ปรกึษาผูเชีย่วชาญหรอืทีป่รกึษาของบรษิทั (ถาม)ี หรอืจางทีป่รึกษา หรอืผูเชีย่วชาญภายนอก ในกรณจีาํเปน
ดวยคาใชจายของบริษัท

3. อํานาจแตงต้ังคณะทํางาน เพื่อดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการทั่วทั้งองคกร

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

1. กาํหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ หลกัการกํากบัดูแลกิจการ จรยิธรรมในการดําเนนิธรุกจิ 
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน และนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และระเบียบปฏิบัติ 
ใหสอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบียบ ประกาศ ขอบงัคับ และกฎหมายท่ีเกีย่วของ อยางตอเนือ่ง

2. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น พรอมทั้งติดตาม
ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. สงเสริม และสนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
และนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น

4. กาํกบัดูแลและสนับสนุนใหมกีารบริหารความเส่ียงดานทุจริตคอรรปัช่ัน โดยการประเมินความเส่ียงดานทจุริต
คอรรปัช่ัน รวมท้ังมีการทบทวนมาตรการบริหารความเส่ียงดานทุจริตคอรรปัช่ันใหเพียงพอพรอมท้ังรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 ครั้ง

5. ปรบัปรงุและแกไขกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ และนาํเสนอตอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตัิ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในป 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดมีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง และไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดมีการกําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป



7272

8. คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อชวยในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่
ไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 ทาน มวีาระการดํารงตาํแหนงคราวละ 1 ป 
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกป ภายหลัง
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

 รายช่ือของคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1 นายธีระศักด์ิ วิกิตเศรษฐ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

2 ดร.อัตถกร กลั่นความดี กรรมการบริหาร 

3 นางแกวตา องคสรณะคม กรรมการบริหาร

4 ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี กรรมการบริหาร

5 นางจิตราภรณ วิกิตเศรษฐ กรรมการบริหาร

6 Mr.Simon  Rhoderick  Knight   กรรมการบริหาร

7 นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ กรรมการบริหาร

8 นางทองสุข  อุปถัมภากุล   กรรมการบริหาร

9 นางพัชรา พงษวิจารณ   กรรมการบริหาร

10 นางสุธัญญา สุมะนา กรรมการบริหาร

11 นางดารณี อรรจนียกุล กรรมการบริหาร

นางพัชรา พงษวิจารณ   เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แตงตัง้ ถอดถอน โยกยาย พจิารณาความดคีวามชอบ ตลอดจนกาํหนดคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน
ระดับตางๆ

2. แตงตั้ง ถอดถอน คณะทํางานอ่ืนใดเพื่อดําเนินกิจการตางๆ ในการบริหารงานของบริษัท

3. ออกระเบียบ ประกาศ วาดวยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอํานาจใหแกกรรรมการบริหาร และ/หรือ 
พนักงาน ผูดํารงตําแหนงทางการบริหาร เปนผูลงนามอนุมัติเบิกจายสินทรัพยของบริษัทได

4. อนมุตักิารใหกูยมืเงนิแกบรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับริษทั ในฐานะผูถอืหุน หรอืบริษทัทีม่กีารประกอบ
ธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแหงละไมเกิน จํานวน 20 ลานบาท

5. อนมุตักิารเขาคํา้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่แกบรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับรษิทัในฐานะผูถอืหุน หรือบรษิทั
ที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินแหงละไมเกิน จํานวน 20 ลานบาท 
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6. อนุมัติการเขาทํานิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแตละคร้ังไมเกิน จํานวน 20 ลานบาท

7. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแตละคร้ังไมเกิน จํานวน 20 ลานบาท

8. อนมุตักิารลงทุน ขายเงินลงทนุในหุนสามญัและ/หรอืหลกัทรพัยอืน่ใด ในวงเงินแตละครัง้ไมเกนิ จาํนวน 20 ลานบาท

9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินแตละคร้ังไมเกิน จํานวน 20 ลานบาท

10. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวร และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ที่เลิกใชชํารุด สูญหาย 
ถกูทาํลาย เสือ่มสภาพหรือลาสมัยไมสามารถใชงานได มมีลูคาทางบัญชรีวมไมเกนิครัง้ละจํานวน 20 ลานบาท

11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินคาคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ หรือลาสมัยซึ่งจะ
ทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลงไมเกินครั้งละ จํานวน 20 ลานบาท

12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/หรือ  
การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สาํหรับเรือ่งท่ีมใิชปกติวสิยัทางการคา ทีม่ทีนุทรัพย
ไมเกิน จํานวน 2 ลานบาท และ/หรือ ที่เปนปกติวิสัยทางการคาที่มีทุนทรัพยไมเกิน จํานวน 20 ลานบาท

13. มอบอํานาจใหแกพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดทําการแทนได

14. มีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็นรวมประชุม หรือสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน

15. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท

16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามทิศทาง เปาหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท

3. รบัผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของบริษทั และสงเสริมใหมกีารคิดคนนวัตกรรมอยางตอเนือ่ง

4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติที่ประชุม
ผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ

5. กรรมการบรหิารอาจแบงงานกนัรบัผดิชอบได  โดยตองรายงานความเปนไปของกจิการทีต่นดแูลตอทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริหารใหทราบ

6. ดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน กอนเสนอ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ

7. พิจารณาเร่ืองที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอไป

8. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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 ในป 2559 บรษิทัมีกรรมการท่ีเปนกรรมการบริหารจาํนวน 5 คน โดยกรรมการผูจดัการ เปนผูนาํในการบริหารงาน
วางแผนการปฏบิตังิานใหเปนไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนด ซึง่คณะกรรมการบรหิารไดมสีวนรวมกาํหนด
นโยบายและเปาหมายทางธุรกิจขององคกรรวมกับคณะกรรมการบริษัท 

 ในป 2559 คณะกรรมการบริหารไดมีการประชุมจํานวน 20 ครั้ง โดยไดกําหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารไวเปนทางการลวงหนาตลอดป

9. ประธานกรรมการบริษัท

 หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของประธาน
กรรมการบริษัท ดังนี้

 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รบัผิดชอบในฐานะผูนาํของคณะกรรมการบริษทัในการกํากบั ตดิตาม ดแูลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชุดยอย

2. เปนประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ในกรณทีีค่ะแนนเสยีงเทากนัใหประธานกรรมการบรษิทัออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนี่งเปนเสียงชี้ขาด

3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน

4. เปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุน ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม 
ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติให
เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม

5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

10. กรรมการผูจัดการ

 คณะกรรมการบริษทัไดกาํหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการผูจดัการไวชดัเจน เพือ่ใหเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูจัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ

1. บริหารกจิการของบรษิทัใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค ขอบงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชมุผูถอืหุน 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ

2. สัง่การหรือดําเนินการใดๆ ทีจ่าํเปนและสมควร เพ่ือใหการดําเนินการตามขอ 1. สาํเร็จลลุวงไปไดดวยดี และ
หากเปนเรือ่งสาํคญัใหรายงานตอทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั และ/หรอื ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารรบัทราบ

3. พจิารณาและอนุมตักิารบรรจุ แตงตัง้ โอนยาย ถอดถอน รวมถงึพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั 
ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดําเนินการตางๆ ดังกลาวตองไมขัดแยง
กับอํานาจของคณะกรรมการบริหาร

4. ออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด 
คาํสัง่และ มตใิดๆ ของทีป่ระชมุผูถอืหุน ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร
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5. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมาย ใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได

6. สรางเสรมิและพฒันาใหบรษิทัฯ ดาํเนนิธุรกจิอยางมจีรรยาบรรณ ปฏบิตัติามกฎหมาย ศลีธรรม และวฒันธรรมอนัดี 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

7. การใชอํานาจดังกลาวขางตนของกรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได  หากกรรมการผูจัดการมีสวนไดเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัท

8. ในการใชอาํนาจดังกลาวหากมีขอสงสัย หรอืความไมชดัเจนในการใชอาํนาจหนาทีต่ามท่ีกาํหนดน้ี ใหเสนอเร่ือง
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่สรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารง
ตาํแหนงกรรมการบริษทัใหสอดคลองกบัองคประกอบและโครงสรางของกรรมการตามกลยุทธในการดําเนนิธุรกิจของบรษิทั 
โดยนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากอนเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเลือกตั้งดวย
คะแนนเสยีงขางมากของผูถอืหุนทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เวนแตในกรณีทีม่ใิชเปนการออกตามวาระและยงั
คงเหลือวาระไมนอยกวา 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนผูเลือกบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอเขาดํารง
ตาํแหนงกรรมการบรษิทั ดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสามในสีข่องจาํนวนกรรมการบรษิทัทีย่งัเหลอือยู ทัง้นี ้บคุคลทีเ่ขามา
เปนกรรมการบริษัทดังกลาว จะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน

 ทั้งน้ีในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเสนอใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัทไดกําหนดแนวทางการสรรหา
คัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความตองการของตําแหนงที่วางลงได 
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท มีความรูและเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท โดยบริษัท
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสวนรวมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากน้ีคณะกรรมการ
สรรหายังพิจารณาบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการเพ่ิมเติมจากกรรมการอาชีพในทําเนียบสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 สําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทไดกําหนดไว ซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน นอกเหนือ
จากเกณฑพื้นฐานดังกลาวแลวขางตน

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบใหกาํหนดนยิาม “กรรมการอิสระ” เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ดงันี้

1. ถอืหุนไมเกนิรอยละ 1 ของจํานวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสียงท้ังหมดของบริษทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม 
ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุของบรษิทั ทัง้นีใ้หนบัรวมการถือหุนของผูทีเ่ก่ียวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย

2. ไมเปนหรอืเคยเปนกรรมการทีม่สีวนรวมบรหิารงาน ลกูจาง พนกังาน ทีป่รกึษาท่ีไดเงนิเดอืนประจาํ หรอืผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
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 หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย 2 ป 
กอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปน กรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเปนขาราชการ หรอืทีป่รกึษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา 
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4. ไมมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมี
อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเปนการขัดขวางการใชวจิารณญาณอยางอสิระของตน รวมท้ังไมเปน 
หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ เวนแตจะไดพนจากการมลีกัษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ

 ความสัมพนัธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพือ่ประกอบกิจการ 
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือ
ทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของ
สนิทรพัยทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจาํนวนใดจะต่ํากวา ทัง้นี ้การคํานวณ
ภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยการเปดเผยขอมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไมเปนหรอืเคยเปนผูสอบบญัชีของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ หุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบญัชีของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บริษทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ 
สงักดัอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลกัษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันทีไ่ดรบัแตงตัง้เปนกรรมการอิสระ

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ไดรบัคาบรกิารเกนิกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุน
รายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษทัฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ได
รับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรบัการแตงตัง้ขึน้เพือ่เปนตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูถอืหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
หรอืไมเปนหุนสวนทีม่นียัในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการทีม่สีวนรวมบรหิารงาน ลกูจาง พนกังาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ นเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท
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 ทั้งน้ี หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของ
บริษัทตองมีคุณสมบัติตามท่ีไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

 ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องคคณะ (Collective Decision) ได

 ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมากรรมการอิสระของบริษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทาง
วิชาชีพหรือบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทาง
วิชาชีพในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม

2. สิทธิของผูถือหุนรายยอยในการแตงตั้งกรรมการ

 การเสนอรายชื่อกรรมการ

 บรษิทัฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนรายยอยมสีทิธเิสนอช่ือเพือ่รบัพิจารณาเลอืกตัง้เปนกรรมการบริษทัเปนการลวงหนา
กอนการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากบนเวบ็ไซต
ของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ : ขอมูลประชุมผูถือหุน”

 วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

  ตามขอบงัคบัของบรษิทั ขอ 20 กาํหนดใหทีป่ระชมุผูถอืหุนเลือกตัง้กรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑและวธิกีาร 
ดังตอไปนี้

• ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหน่ึงเสียง

• ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

• บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ทีท่ีป่ระชมุผูถอืหุนตองเลอืกในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดรบัเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทากนั
เกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

3. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงตั้งเปนผูบริหารระดับสูงสุด

 การสรรหาผูบริหาร

 บรษิทัฯ สรรหาบุคคลท่ีจะแตงตัง้เปนผูบริหารจากการคัดเลอืกผูทีม่คีวามรูความสามารถ มคีณุธรรมและจริยธรรม
เขามารวมงาน และไดพฒันาสรางความพรอมใหทกุคนมีโอกาสท่ีจะกาวขึน้มาเปนผูบรหิารในอนาคตได โดยผานขัน้ตอน
การประเมนิศกัยภาพของพนักงาน ซึง่พนกังานทีไ่ดรบัการประเมินวามศีกัยภาพในการทํางานดี จะไดรบัมอบหมายงาน
ที่ทาทายและมีหนาที่ความรับผิดชอบท่ีสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับ
เพื่อทดแทนในกรณีที่มีตําแหนงงานวางลง
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 การสรรหาผูบริหารระดับสูง

 สําหรับการสรรหาคัดเลือกผูบริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกจาก
ผูบรหิารปจจุบนัหรอืบคุคลอืน่ ทีม่คีวามรูความสามารถมีคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมเขาใจในธรุกจิของบริษทั เปนอยางด ีและ
สามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว ตลอดจนไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายแลว จึงนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

 บริษัทฯ พิจารณาและคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งจํานวนบุคคลที่บริษัท 
ใชสทิธอิอกสียงแตงตัง้เปนกรรมการเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษทั โดยบุคคลท่ีไดรบัการแตงตัง้ใหเปนกรรมการ
ในบริษทัยอยหรือบริษทัรวม มหีนาทีด่าํเนินการเพ่ือประโยชนทีด่ทีีส่ดุของบริษทัยอยหรือบริษทัรวมท่ีตนไปดํารงตําแหนง
กรรมการยกเวนในเร่ืองท่ีเปนนโยบายสําคัญท่ีมผีลตอการดําเนินธรุกจิ บริษทักําหนดใหบคุคลท่ีไดรบัการแตงตัง้ดังกลาว
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน 

 บรษิทัฯ มนีโยบายใหบริษทัยอยและบรษิทัรวมทีเ่ปนบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิหลกัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม
และเพียงพอ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปนผูติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย
เปนประจําทุกป

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดกําหนดใหบุคคลที่ไดรับตําแหนงจากบริษัทฯ ตองดูแลใหบริษัทยอยมีการปฏิบัติและเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญตามหลักเกณฑตางๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเชน การทํารายการที่เก่ียวโยง
กัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอื่นๆ รวมถึงตองกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล 
และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมไดทันกําหนด

 บรษิทัฯ ไมมขีอตกลงระหวางบรษิทัฯ กบัผูถอืหุนอืน่ในการบริหารจดัการบริษทัยอย นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไมมขีอตกลง
ระหวางบรษิทัฯ กบัผูถอืหุนอ่ืนในการแบงผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดสวนการถอืหุนปกตใินบรษิทัรวม

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการปองกันและดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ โดยกําหนดไวในจริยธรรมใน
การดาํเนนิธรุกจิ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบรหิาร และพนักงาน โดยใหกรรมการบรษิทั ผูบรหิาร และพนักงาน
ปฏิบัติหนาที่ดวย ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ โดยสรุป
นโยบายที่สําคัญไดดังนี้

 1. บรษิทัฯ หามมใิหกรรมการบริษทั ผูบรหิาร และพนกังานซึง่อยูในหนวยงานท่ีรบัทราบขอมลูภายใน กระทาํการ
เพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนจากขอมูลภายในท่ีตนลวงรู โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะหาก
ไมปฏิบตัติามถือเปนความผิดทางวนิยัตามขอบงัคับการทํางานของบรษิทัฯ ทัง้นีใ้นชวง 1 เดอืน กอนการเปดเผยงบการเงิน
ตอสาธารณชน บริษัทฯ ไดมีจดหมายเวียนแจงใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในหาม
ทําการซื้อขายหรือขายหุนบริษัทฯ

 โดยในป 2559 ทีผ่านมา กรรมการบรษิทั ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ไมมกีารกระทาํผดิในเรือ่งการใชขอมลู
ภายในแตอยางใด
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 2. บริษัทฯ แจงใหกรรมการบริษัท และผูบริหารรับทราบวามีหนาที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ 
ของตนรวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับตําแหนงตั้งเปนกรรมการ ผูบริหาร 
และในกรณีที่มี การเปลี่ยนแปลงการถือหุนบริษัทฯ ใหรายงานภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 นอกจากน้ีบรษิทัฯ  กาํหนดใหมกีารรายงานการถือครองหลักทรพัยบริษทัฯ ของกรรมการบริษทัและ
ผูบริหารใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายใหกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงแจงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯตอเลขานุการบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ
กอนการซื้อขาย

 ในป 2559 กรรมการบริษัทและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายขางตนอยางเครงครัด

 3.  บรษิทัฯ ไดพฒันาระบบการควบคุมการใชขอมลูภายใน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกาํหนดระดับ
การเขาถึงขอมลูภายในใหเหมาะสมกบัหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังานแตละระดบั ซึง่มรีหสัผานเฉพาะบคุคลใน
การเขาสูระบบได

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

  บรษิทัฯ และบริษทัยอย โดยผานการอนุมตัจิากท่ีประชุมสามัญผูถอืหุนใหจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชี
ใหแก บริษัท สํานักงานดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ที่ผูสอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : บาท

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 2559 2558

บรษิทั เอส แอนด เจ อนิเตอรชัน่แนล เอนเตอรไพรส จาํกัด (มหาชน) 1,250,000 1,250,000

บริษัทยอย 5 บริษัท 920,000 835,000

รวม 2,170,000 2,085,000

 2. คาบริการอื่น (Non-audit fee)

  บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนของงานบริการอื่น ดังนี้

หนวย : บาท

คาบริการอื่น 2559 2558

คาสังเกตการณทําลายสินคา 80,820 85,000

คาบริการในการสอบทานงานของผูสอบบัญชีอื่น 90,000 90,000

รวม 170,820 175,000
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การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมุงมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน
การกํากับดูแลกิจการอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มั่นคง
และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความม่ังคั่งในระยะยาวใหแกผูถือหุน และสราง
ความเปนธรรมตอผูมสีวนไดเสียทกุฝาย โดยมนีโยบายในการบริหารงานภายใตสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง
อยางสมดลุบนพ้ืนฐานของเศรษฐกจิพอเพยีง และสอดคลองตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับริษทัจดทะเบยีน

 คณะกรรมการบรษิทั ไดมกีารทบทวนหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เปนประจาํทกุป ไดพฒันาหลกัการ
กาํกบัดแูลกิจการท่ีดใีหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมอยางตอเน่ือง และไดจดัทาํหลักการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี(ฉบบัปรับปรุง
คร้ังที่ 1) ใหเปนไปตามแนวทาง “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555” ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และใหสอดคลองกับหลกัเกณฑ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)   
ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 และมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป ซึ่งประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการ
กํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใตหวัขอ “นักลงทุนสัมพันธ : การกํากับดูแลกิจการที่ดี”

 จากการพัฒนาหลกัการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดอียางตอเน่ือง เพ่ือใหสอดคลองตามหลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard 
ซึง่เปนหลักเกณฑการสาํรวจท่ีเขมขนขึน้ สงผลใหในป 2559 บรษิทัฯ ไดรบัผลประเมินการกํากบัดแูลกจิการในระดบั “ดมีาก” 
และไดรบัคดัเลอืกใหเปน 1 ใน 100 บรษิทัจดทะเบียนท่ีมกีารดาํเนนิงานโดดเดนดานสิง่แวดลอม สงัคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG)า ซึ่งจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน

 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้

 หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษทัตระหนักและเคารพในสิทธแิหงความเปนเจาของของผูถอืหุน ไมมกีารกระทําใดๆ อนัเปนการ
ละเมดิหรอืลดิรอนสิทธขิองผูถอืหุนทกุกลุมไมวาเปนผูถอืหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทัง้ทีเ่ปนผูถอืหุนรายใหญ ผูถอืหุน
รายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน และสิทธิอื่นๆ นอกเหนือสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ ดังนี้

 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

  ไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรในรูปของเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน 
สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกต้ังกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สิทธิใน
การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน

 1.2 สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารที่สําคัญ

  ผูถอืหุนมสีทิธริบัทราบขอมลูอยางเทาเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ ไดเผยแพรขอมูลขาวสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเวบ็ไซตของบริษทัฯ (www.snjinter.com) เพ่ือใหผูถอืหุนมชีองทาง
ที่จะไดรับขาวสารของบริษัทฯไดมากข้ึน เชน ผลการดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางเงนิลงทนุ การเปลีย่นแปลงอาํนาจควบคมุ และการซือ้ขายสนิทรพัยทีส่าํคญัของบรษิทัฯ ตลอดจนขอมลูอืน่ๆ 
ที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน
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 1.3 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน

  บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเขารวม
ประชุมผูถอืหุนโดยบริษทัฯ กาํหนดใหมกีารประชุมสามัญผูถอืหุนปละ 1 ครัง้ ภายใน 4 เดอืน นบัแตวนัสิน้สดุรอบปบญัชี
ของบริษัทฯ โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีสวนรวมใน
การติดตามดูแลผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ
ซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับ
ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป โดยในป 2559 บริษัทฯ 
มีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง และไมมีการเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน มีรายละเอียดดังนี้

• กอนวันประชุมผูถือหุน

  ในป 2559 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 37 เมื่อวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559

  (1) บรษิทัฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนมสีทิธเิสนอวาระการประชุมและ/หรอืเสนอช่ือบคุคลเพือ่รบัการพจิารณา
เลอืกตัง้เปนกรรมการบรษิทัเปนการลวงหนากอนวนัประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2559 ไดตัง้แตวนัที ่13 พฤศจกิายน 
ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหลักเกณฑและวิธีการเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมท้ังไดแจงให
ผูถอืหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบรษิทั เมือ่วนัท่ี 12 พฤศจกิายน 2559 
ซึ่งไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

  (2) แจงมติคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดการประชุมผูถือหุนครั้งที่ 37 ใหทราบลวงหนา 63 วันกอนวัน
ประชุม คือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบนเว็บไซตของบริษัท  
เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม

  (3) เผยแพรหนงัสอืบอกกลาวนดัประชมุ พรอมเอกสารประกอบการประชุม ซึง่มขีอมลูเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ 
สงใหผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวบนเว็บไซตของบริษัท ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เปนการลวงหนา 40 วัน
กอนวันประชุม

  (4) บริษัทฯ มอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ 
เปนผูจัดสงเอกสารเชิญประชุมใหกับผูถือหุน เปนการลวงหนาในวันที่ 4 เมษายน 2559 กอนวันประชุมผูถือหุน 22 วัน 
เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม

  (5) หนงัสอืบอกกลาวนดัประชมุไดลงพมิพโฆษณาในหนงัสอืพมิพรายวนัเปนเวลาตดิตอกนั 3 วนั และเปน
เวลากอนวันประชุม 9 วัน คือ ในวันที่ 18 เมษายน 2559 ถึง 20 เมษายน 2559

  (6) เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวัน
ประชุมผูถือหุนตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2559 ถึง 19 เมษายน 2559 ซึ่งไดแจงใหผูถือหุนทราบผานเว็บไซตบริษัท และ
นาํสงขัน้ตอนการดําเนนิการในเรือ่งดังกลาวพรอมเอกสารเชิญประชมุผูถอืหุน โดยในป 2559 ไมมผีูถอืหุนสงคาํถามลวงหนา
มาที่บริษัทฯ กอนวันประชุมผูถือหุน
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  (7) เอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนประกอบดวยหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนซ่ึงมีรายละเอียดวาระการ
ประชุมที่มีขอเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมกับเอกสารประกอบการ
ประชุมทีใ่ชประกอบการพิจารณาตัดสนิใจลงคะแนนในวาระตางๆ รายงานประจําป ประวตัขิองบคุคลท่ีไดรบัการเสนอช่ือ
ใหเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตําแหนงตามวาระ นยิามกรรมการอิสระ ขอมลูเกีย่วกับ
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การประชุมสามญัผูถอืหุน เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองนาํมาแสดงกอนเขารวมประชุมและระเบียบปฏบิตัิ
ในการประชุม ขัน้ตอนการเขารวมประชุม แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุม แบบฟอรมลงทะเบียน หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได หรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใด
แบบหนึ่งก็ได ซึ่งสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัทฯ

  ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไดเผยแพรรายงานประจําปภายใน 120 วนั นบัแตวนัสิน้สดุรอบบัญชี (31 ธนัวาคม) ผานเว็บไซต
ของบริษัทฯ (วันที่ 17 มีนาคม 2559) และจัดสงรายงานประจําปใหกับผูถือหุนทางไปรษณีย (วันที่ 4 เมษายน 2559)

 • วันประชุมผูถือหุน

  (1) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมตอการเขารวมประชุม ในป 2559 
บรษิทัฯ  จดัใหมกีารประชุมสามัญผูถอืหุนในวนัอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร รเิวอรไซด 
โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแตเวลา 11.00 น.

  (2) เปดใหผูถอืหุนลงทะเบยีนเขารวมประชมุดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชมุไมนอยกวา 2 ชัว่โมง 
และสามารถลงทะเบียนไดตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับ
การลงทะเบียนเขาประชุม พรอมกับจดัเตรียมอากรแสตมปไวบรกิารแกผูถอืหุนทีม่อบฉันทะใหผูอืน่หรือกรรมการอิสระ
เขารวมประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกปายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนเพื่อใชในการลงคะแนนเสียง

  (3) คณะกรรมการบรษิทัใหความสาํคญัตอการประชมุผูถอืหุน โดยถอืเปนหนาทีท่ีจ่ะตองเขารวมประชมุทุกครัง้ 
หากไมติดภารกิจสําคัญหรือเจ็บปวย

  ในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2559 มีกรรมการเขารวมประชุม 14 คน จาก 15 คน คิดเปนรอยละ 93.33 
ซึง่รวมประธานกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการชดุยอยทกุคณะเขารวมประชมุ ยกเวนประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการเนื่องจากติดภารกิจตางประเทศ นอกจากนี้ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน 
กรรมการบรหิาร และผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดเขารวมประชมุเพือ่ใหผูถอืหุนสามารถซกัถามในเรือ่งทีเ่กีย่วของได และ
บรษิทัฯ ไดจดัใหม ีInspector โดยเชญิตวัแทนจากสาํนกังานสอบบญัช ีบริษทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด แอสโซซเิอทส จาํกดั 
และสํานักงานท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระ ลอว ออฟฟส จํากัด เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแตละวาระ 
เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ 

  (4) กอนเริม่การประชมุ เลขานกุารบรษิทัไดแจงรายละเอยีดขององคประชมุ  รวมถงึอธบิายวธิกีารลงคะแนน
และวิธกีารนับคะแนนเสียงของผูถอืหุนท่ีตองลงมติในแตละวาระตามกฎหมายและขอบงัคบัของบริษทัฯ ในกรณีผูถอืหุน
รายใดเขามา ภายหลังจากที่ไดเริ่มการประชุมไปแลว บริษัทฯ ยังใหสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยูที่
ยังไมไดมีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเปนองคประชุม

  (5) ในการประชมุประธานทีป่ระชมุดาํเนนิการประชมุเรยีงตามลาํดบัวาระทีก่าํหนดในหนงัสอืบอกกลาวนดั
ประชุม โดยไมมกีารเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมลูสําคญัท่ีไมไดแจงใหผูถอืหุนทราบลวงหนา พรอมท้ังได
เปดโอกาสใหผูถอืหุนมีสทิธอิยางเทาเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรอืเสนอแนะไดอยางเต็มทีใ่นทกุวาระ

  สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนป 2559 มีผูถือหุนสอบถามจํานวน 1 ราย โดยกรรมการผูจัดการไดตอบ            
ขอซักถามอยางชัดเจนตรงประเด็น
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  (6) บริษัทฯ ไดนําระบบ Barcode มาใชในการสรุปผลคะแนนเสียงในแตละวาระ พรอมทั้งแสดงผลการลง
มตดิงักลาวบนหนาจอในหองประชมุ เพือ่ใหผูถอืหุนรบัทราบพรอมกนั เพือ่ใหเกดิความรวดเรว็ ถกูตอง สามารถประกาศ
ผลคะแนนไดทนัทหีลงัจากจบการพิจารณาแตละวาระ ซึง่บรษิทัฯ ไดใชบตัรลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีสาํคญั คอื การแตงตัง้
กรรมการ โดยเปดโอกาสใหผูถอืหุนคัดเลอืกกรรมการเปนรายบคุคล และเพือ่ความโปรงใสไดจดัเกบ็บัตรลงคะแนนดังกลาว
ไวที่สํานักงานกรุงเทพฯ เพื่อสามารถตรวจสอบไดภายหลังจากเสร็จส้ินการประชุม

 • หลังวันประชุมผูถือหุน

  (1) เปดเผยมติทีป่ระชมุผูถอืหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระในการประชุมสามัญผูถอืหุนท้ัง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผานระบบขาวของตลาดหลกัทรพัย และบนเว็บไซตของบรษิทัฯ ในวนัทีป่ระชมุผูถอืหุนเสรจ็สิน้

  (2) จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนที่มีสาระสําคัญครบถวน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียง
ในแตละวาระ ซึง่แบงเปนเหน็ดวย ไมเหน็ดวย และงดออกเสียง พรอมทัง้บนัทกึประเดน็อภปิรายท่ีสาํคญัและคาํชีแ้จงไวโดยสรปุ 
และไดนําสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผูถือหุน และนําเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพือ่เปนชองทางใหผูถอืหุนรบัทราบ และสามารถตรวจสอบขอมลูไดโดยไมจาํเปนตองรอใหถงึการประชมุในคราวถดัไป 
พรอมทั้งดําเนินการนําสงตอกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด

  (3) จดัใหมกีารบันทกึวิดทีศันการประชุมสามญัผูถอืหุนของบริษทัฯ ซึง่ใหบริการเผยแพรแกผูถอืหุนทีส่นใจ

  (4) หลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติจายเงินปนผล บริษัทฯ ไดแจงมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียด
การจายเงนิปนผลใหผูถอืหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และประสานงานกบันายทะเบยีน
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาจะไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางถูกตอง
และครบถวน รวมถึงมีการลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน คือ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 
2559 ถึง 12 พฤษภาคม 2559

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บรษิทัฯ มุงม่ันสรางความเทาเทียมกันและเปนธรรมใหเกิดกับผูถอืหุนทกุรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถอืหุนรายใหญ 
ผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนตางชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 2.1 การประชุมสามัญผูถือหุน

  (1) เปดโอกาสใหผูถอืหุนสวนนอยมีสทิธเิสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เปนกรรมการบริษทัลวงหนา
กอนวันประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2560 ไดตัง้แตวนัท่ี 1 – 31 ธนัวาคม 2559 โดยบรษิทัฯ ไดจดัทาํหลกัเกณฑและวธิกีาร
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ทั้งนี้ในชวงเวลาดังกลาวไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด

  (2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหน่ึงหุนมีสิทธิเทากับ
หนึ่งเสียง และไมมีหุนใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิของผูถือหุนรายอื่น

  (3) ในกรณีเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุน รวมท้ังเอกสาร
ประกอบการประชุมเปนฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนตางชาติ และมีการขึ้นบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกอนการประชุมลวงหนา 30 วัน
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  (4) ในกรณีผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตนได ซึ่งบริษัทฯ 
ไดใหขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบท้ัง 4 คน โดยแจงชื่อ อายุ ที่อยู ที่สงไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม 
รวมท้ังไดระบุเอกสารหลักฐาน และคําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉันทะใหผูถอืหุนทราบ เพือ่ใหผูถอืหุนสามารถจัดเตรียม
ไดอยางถูกตองและไมเกิดปญหาในการเขารวมประชุมของผูรับมอบฉันทะ

  ซึง่ในการประชุมสามญัผูถอืหุนครัง้ที ่37 ในวนัอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 มผีูถอืหุน 9 รายถือหุน 17,688,973 หุน 
ไดมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะเปนผูออกเสียงแทน

  (5) การลงคะแนนในแตละวาระจะกระทาํโดยเปดเผย มกีารเตรยีมบตัรลงคะแนนใหผูถอืหุนทกุวาระ ซึง่การ
นบัคะแนนจะนบัเฉพาะผูทีไ่มเหน็ดวยและ/หรอืงดออกเสยีงเทาน้ันหลงัจากน้ันจะนาํมาหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมด
ทีเ่ขารวมประชมุสวนทีเ่หลอืจะถือวาเปนคะแนนทีเ่หน็ดวย โดยบรษิทัฯ ไดใชระบบ Barcode มาใชในการนบัคะแนนและ
แสดงผลบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันทีเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได

 2.2 การปองกันการใชขอมูลภายใน

  บรษิทัฯ มนีโยบายปองกนัการใชขอมลูภายใน โดยกาํหนดไวในคูมอืจรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกจิและกาํหนดไวใน
จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบรหิาร และพนักงาน ใหกรรมการบริษทั ผูบรหิาร และพนักงานไมนาํขอมลูและทรพัยสนิ
ของบริษัทฯ รวมถึงไมใชตําแหนงหนาที่ไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนเองและ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ไดแจกจาย
คูมือดังกลาวใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจและเปนหลักยึดถือในการทํางาน

  นอกจากน้ีในระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทฯ ไดมีการกําหนดในเร่ืองดังกลาว พรอมท้ัง
กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย ซึ่งในป 2559 กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
อยางเครงครัดไมปรากฏกรณีที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน

 2.3 การกําหนดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ

  (1) บรษิทัฯ มกีารกาํหนดเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรพัยของบรษิทัฯ ไวในจรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกจิ หามมิ
ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายในทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ในชวง 1 เดอืน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน ซึง่บริษทัฯ ไดมกีารออกจดหมายเวียนแจงใหผูที่
เกีย่วของรบัทราบทุกไตรมาส 

  ในป 2559 กรรมการบริษัทและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวงเวลาที่หามมีการซื้อขาย

  (2) บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการบริษัทและผูบริหารท่ีมีหนาที่รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรกและรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ไดบรรจุวาระรายงาน
การถอืครองหลักทรัพยบรษิทัฯ ของกรรมการบริษทั และผูบรหิารรวมท้ังคูสมรสและบุตรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะเปนวาระ
ประจําในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  (3) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯตอเลขานุการบริษัท อยางนอย 1 วันทําการกอนการซื้อขาย ซึ่งในป 2559 กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาวโดยไดแจงใหเลขานุการบริษัททราบลวงหนา 3 วันกอนการซื้อขายหลักทรัพย
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 2.4 การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน

  บริษัทฯ ดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน
ของบรษิทัฯ เปนทีต่ัง้ ดวยการจดัวางระบบการปฏบิตังิานดวยความโปรงใส โดยกาํหนดเปนนโยบายหนึง่ในการกาํกบัดูแล
กจิการทีด่ ีและในจรยิธรรมในการดําเนนิธุรกจิของบริษทัฯ อาทิเชน บรษิทัฯ ไดดแูลการทํารายการท่ีเกีย่วโยงกันใหเปนไป
ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ ในการทาํรายการดงักลาวท่ีเขาขายตองขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
ไดมกีารนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพจิารณาใหความเห็นกอนนาํเสนอตอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดย
กรรมการผูมสีวนไดเสยีไมมสีวนรวมในการตัดสนิใจ จากน้ันบรษิทัฯ ไดแจงมตทิีป่ระชมุผานระบบขาวของตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ โดยเปดเผยช่ือและความสัมพันธของบุคคลท่ี
เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกําหนดราคา มูลคาของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกลาว

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปใน
การทาํธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับ กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ เปนประจําทุกป

 2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย

  บรษิทัฯ ดแูลการซือ้ขายสนิทรพัยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ เรือ่งการไดมาหรอื
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยในการทํารายการดังกลาว กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสและเปนธรรม

 หมวดที่ 3 การคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย

 คณะกรรมการบรษิทัใหความสาํคญัตอสทิธขิองผูมสีวนไดเสียทกุกลุม โดยกาํหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏบิตัิ
ไวในคูมือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และเผยแพรใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย

 3.1 ผูถือหุน 

  บรษิทัฯ เคารพตอสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถอืหุนตามทีก่าํหนดไวโดยกฎหมาย ขอบงัคบั และจรยิธรรมของบรษิทัฯ 
อีกทั้งยังมีกลไกที่ทําใหผูถือหุนมีความเชื่อมั่นวาจะไดรับขอมูลท่ีถูกตอง มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน 
มีมาตรการปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน และปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมุงสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูถือหุน โดยกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลอยางสมํ่าเสมอ 

  ในป 2559 บริษัทฯ จายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2558  ในอัตรา 1.00 บาทตอหุน คิดเปนอัตราการ
จายเงินปนผลรอยละ 63.14 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกําหนดจายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 
นับเปนการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนติดตอกันเปนปที่ 37 ซึ่งถือเปนการสรางความม่ังค่ังในระยะยาวใหแกผูถือหุน
อยางแทจรงิ ทัง้นี ้ผูถอืหุนทกุรายไดรบัเชญิเขารวมประชมุสามญัผูถอืหุน และสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระสาํคญัตางๆ 
โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิเชน หนังสือเอกสาร และขอมูลอิเล็กทรอนิกส นอกจากน้ี 
บรษิทัฯ ยงัไดรายงานผลการดําเนนิงานของกิจการเปนประจําทกุไตรมาส และเปดเผยการทํารายการกับบคุคลท่ีเก่ียวโยง
ใหรับทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ อีกดวย
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 3.2 พนักงาน 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานวาเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนหัวใจที่สําคัญที่จะ
นาํพาองคกรมุงไปสูความสาํเรจ็ จงึกาํหนดนโยบายใหบรษิทัฯ มุงมัน่สงเสรมิการอบรม การพฒันาความรูความสามารถ
ของพนกังานอยางทัว่ถงึ พรอมกบัสรางความม่ันคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศกัยภาพของแตละบคุคล 
รวมถงึใหพนกังานมสีวนรวมในการกาํหนดทศิทางการดาํเนนิงานและพฒันา ควบคูไปกบัการกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัการ
ดูแลเรื่องคาตอบแทนโดยใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ซึ่งสอดคลองกับการจายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยูในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” เรื่อง บุคลากร)

  บรษิทัฯ จดัใหมสีวสัดิการแกพนักงาน เพ่ือสงเสรมิคณุภาพชวีติและความเปนอยูทีด่ขีึน้ เชน กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 
เงินบําเหน็จเกษียณใหกับพนักงาน หองพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป สวัสดิการซื้อสินคาราคาพิเศษ เครื่องแบบ
พนักงาน โครงการเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย ฯลฯ อีกทั้งยังไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือเปดโอกาสใหพนักงาน
มีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการ รวมทั้งมีการสงเสริมจัดทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหพนักงานมีสวนรวม เชน 
โครงการเพื่อนชวยเพื่อน โครงการธรรมะสบายใจ การจัดกิจกรรมปใหม เปนตน

  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ และทรัพยสินของพนักงาน โดยกําหนด
เปนนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รายละเอียดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยูใน “รายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2559 หัวขอ “คนดี”) พรอมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการและหนวยงานดานความปลอดภัย
ในการทํางานข้ึนเพ่ือดูแลงานดานน้ีโดยเฉพาะ รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ตลอดจนมีการติดปาย
แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน โดยในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย 
เชน หลักสูตร”อบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับพนักงานใหม หัวหนางานใหม และผูบริหารใหม” 
หลกัสตูร”อบรมรถโฟลคลฟิท / รถยกไฟฟา” หลกัสตูร “การทํางานกับสารเคมอีนัตรายอยางปลอดภัย” หลกัสูตร”การดบัเพลงิ
ขัน้ตน และข้ันสงู” หลกัสตูร”การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน” รวมท้ังมกีารสรางความตระหนักและจิตสํานกึดานความปลอดภัย
ใหแกพนักงาน โดยมีการจัดทําแผนการตรวจพื้นที่เพื่อประเมินและคนหาความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จัดใหมีโครงการ
สรางจติสาํนึกดานความปลอดภยั เชน การจดักิจกรรมสปัดาหความปลอดภยั โครงการสวมหมวกนริภยั 100% โครงการ
สถานประกอบการปลอดภัย และการประเมินงานดานความปลอดภัย ฯลฯ

  บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายดานชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําป 2559 เพื่อใหแตละหนวยงานจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และดําเนินการใหบรรลุถึงเปาหมาย ดังนี้

  1. อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ≤ 3 วัน สะสมตอเนื่อง 366 วัน

  2. ไมเกิดการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน

  โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ป 2559 มีพนักงานบาดเจ็บลาหยุดงาน 1 วัน จํานวน 1 ราย

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ “รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2559 หัวขอ คนดี”
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 3.3 ลูกคา 

  คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัวาความพงึพอใจและความเชือ่มัน่ของลกูคาเปนกญุแจสาํคญั อนันาํไปสูความ
สาํเรจ็ของบรษิทัอยางยัง่ยนื บริษทัฯ ไดกาํหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิโดยยดึถอืความซือ่สัตย สจุรติ เปนธรรม 
และไมกระทําการใดๆ ทีเ่ปนการละเมิดสทิธขิองลูกคา บรษิทัฯ เนนการใหบรกิารท่ีประทับใจโดยการสรางความพึงพอใจ
ในสนิคาและบรกิารใหแกลกูคาดวยการเสนอผลติภณัฑทีม่คีณุภาพในราคาทีเ่หมาะสม เพือ่ใหลกูคาไดรบัประโยชนสงูสดุ
ทัง้ดานคณุภาพและราคา นอกจากน้ีบรษิทัฯ ดาํเนนิธรุกจิดวยความมุงมัน่พฒันาสนิคาและบรกิาร คดิคนนวตักรรมใหมๆ  
เพิ่มคุณคาแกสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับใหขอมูลท่ีจําเปนตอการ
ตัดสินใจโดยไมปดบัง หรือบิดเบือนขอเท็จจริง นอกจากนี้ดานการผลิตสินคาและบริการจะตองปลอดภัยตอผูบริโภค 
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งรักษาความลับทางการคาของลูกคา โดยไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือ
ผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ ตลอดจนเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรมตอคํารองเรียนของลูกคา โดยบริษัทฯ จัดใหมี
บรกิารลกูคาสมัพันธซึง่ผูบรโิภคสามารถสอบถามขอมลู แสดงความคิดเห็น ขอรองเรียนไดหลายชองทาง ไดแก ผานทาง
โทรศัพทโดยตรงที่โทร. (02) 676-2727  โทรสาร. (02) 676-2726 หรือผานทาง E-Mail : sjoffice@snjinter.com

  บริษัทฯ ไดรับการประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งเปรียบเทียบ ป 2557 - 2559 ดังนี้

2559 2558 2557

ลูกคาในประเทศ 86% 83% 84%

ลูกคาตางประเทศ 82% 83% 80%

 จากนโยบายดังกลาวสงผลใหในป 2559 บรษิทั เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่เปนลูกคาของบริษทัฯ ไดมอบ
รางวลั Danai’s Appriecation ใหแกบรษิทัฯ ซึง่รางวลัน้ีเปนรางวลัท่ีแสดงวาบรษิทัฯ เปนคูคาทีด่ ีบรษิทัฯ จงึมุงมัน่ ยดึถอื
และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดกับลูกคาทุกรายท้ังในประเทศ และตางประเทศ เพื่อการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน

 3.4 คูแขง

  คณะกรรมการบริษทัใหความสําคญัตอการแขงขนัทางการคาโดยสุจรติ ภายใตกรอบของกฎหมายอยางเครงครัด
จงึไดกาํหนดนโยบายใหบรษิทัฯ ดาํเนนิธรุกิจภายในกรอบกติกาของการแขงขนัทางการคาทีเ่ปนธรรม ทัง้นีบ้รษิทัฯ ถอืวา
คูแขงเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา
บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทใดๆ กับคูแขง

 3.5 คูคา 

  บริษัทฯ มีนโยบายในการทําธุรกิจกับคูคาอยางโปรงใส เปนธรรม ยึดถือขอตกลงหรือเงื่อนไขทางการคา 
รวมไปถึงการใหความสําคญัตอการแลกเปล่ียนเรยีนรูกบัคูคา ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนในการพัฒนาคณุภาพของสินคา/บรกิาร 
และลดตนทุนการผลิต โดยบรษิทัฯ มกีระบวนการจัดซือ้จดัจางเปนไปตามระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 : 2008 มรีะบบ
การคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) โดยเลือกคูคาที่มีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดทําระเบียบจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนคูมือ
ใหการดําเนินธุรกิจกับคูคามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเปนธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  ซึ่งในป2559 บริษัทฯ ไมมีกรณีไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา
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 3.6 เจาหนี้ 

  บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข
ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด มีการเปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา และในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขขอใดขอหน่ึงใหรีบแจงใหเจาหน้ีทราบเปนการลวงหนาเพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความ
เสียหาย 

  สําหรับเจาหนี้การคา บริษัทฯ เปดโอกาสใหสามารถวางบิลไดในวันที่ 1 ถึง 6 ของทุกเดือน และจายชําระทุก
วนัที ่25 ของทกุเดอืน โดยใชวธิกีารโอนเงินผานธนาคารในระบบ Media Clearing ซึง่เปนการอาํนวยความสะดวกแกเจาหนี้

  ในป2559 บรษิทัฯ จายเงินใหกบัเจาหนีก้ารคาตรงตาม Credit Term ทีไ่ดตกลงไวลวงหนา โดยไมมกีารผิดนดัชาํระ
แตอยางใด บรษิทั ดาํเนนิธุรกจิโดยปฏิบตัติามกรอบกติกาของการแขงขนัทางการคาโดยสุจริตและเปนธรรมภายใตกรอบ
ของกฎหมายอยางเครงครัด 

 3.7 ชุมชนและสังคม 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอชุมชนและสังคม จึงกําหนดนโยบายใหมีการปลูกฝง
จติสาํนกึความรับผดิชอบตอชุมชนและสังคมใหเกดิขึน้ภายในบริษทัฯ และพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง รวมถึงมกีาร
สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม 

  บรษิทัฯ ไดแตงตัง้คณะกรรมการกจิกรรมองคกรเพือ่สงัคม พรอมทัง้กาํหนดนโยบายความรบัผดิชอบตอสงัคม
และแนวทางปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ เชน การลดหรือหลีกเลี่ยงในการใชสารเคมีตองหามโดยหันมาใช
สารสกดัจากธรรมชาตทิดแทน ซึง่สงผลดตีอผูบรโิภค การสรางตนกลาพฒันาทายาทธรรม การชวยเหลอืผูดอยโอกาส ผู
สูงอายุ การปลูกปา การอนุรักษณและชวยเหลือสัตว การฟนฟูภัยพิบัติ ฯลฯ โดยยึดหลักการดูแลหรือสงเสริมชุมชน 
สรางบรรยากาศการอยูรวมกนัของคนในชุมชนและบริษทัฯ ใหสามารถอยูรวมกนัอยางมคีวามสุข สรางจติสาํนกึในบรบิท
ของความยั่งยืน ใหรูจักการพึ่งพาตนเอง การชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน 

  จากการท่ีบริษัทฯมีความมุงม่ันและทํางานดานนี้อยางตอเนื่อง สงผลใหในป 2559 บริษัทฯ ไดรับรางวัลจาก
องคกรตางๆ ดังนี้

• รางวัล “Thailand Sustainability Investment 2016 หรอื หุนยัง่ยนื” จาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ซึ่งเปนรางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคมและส่ิงแวดลอม ซึ่งบริษัทฯ ไดรับติดตอกันเปนปที่ 2

• รางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอรด” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเปนรางวัลที่เชิดชูสถาน
ประกอบการท่ีผลิตผลิตภัณฑอยางมีคุณภาพ ดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอ
สังคมซ่ึงบริษัทฯ ไดรับตอเนื่องมาเปนปที่ 3

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ “รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2559 หัวขอ สังคมดี”
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 3.8 สิ่งแวดลอม 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหเปนนโยบายหน่ึงในพันธกิจ
ของบรษิทัฯ และไดกาํหนดไวในนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกจิ ใหบริษทัฯ ดาํเนนิธรุกจิ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

  บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะทํางานดานสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงานเพ่ือปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนด
กฎหมายและระบบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ISO : 14001 : 2004 พรอมท้ังกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการ
ดานส่ิงแวดลอมเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบท่ีแหลงกําเนิดตั้งแตในกระบวนการรวมไปถึง การกําจัดของเสียตามหลัก 3R 
ไดแก Reduce การลดการใชทรัพยากร Reused การใชซํ้าอยางคุมคา Recycle การนํากลับมาใชใหมดวยกระบวนการท่ี
ไดมาตรฐาน ตลอดจนมีแผนการรองรับและฟนฟูในสถานการณฉุกเฉิน

  บริษัทฯ ยังมีมาตรการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม เชน การตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ แสง เสียง และ
นํ้าเสียภายในบริษัทฯ โดยมีการจัดทํามาตรการเชิงรุก เชนโครงการอนุรักษพลังงาน เพื่อลดการปลอย CO2 และ
โครงการทางออม ไดแก การปรบัปรงุคณุภาพนํา้หลงับาํบดัเพือ่นาํกลบัมาใชใหม การปรบัปรุงขัน้ตอนการผลติเพือ่ลดการ
ใชพลังงานโดยไมจําเปน  เปนตน ทั้งนี้ผลการดําเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตางๆ 
จะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ และไดรับการตรวจติดตามผลจากฝายความปลอดภัยและฝายคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดชองทางรับเรื่องรองเรียนสําหรับชุมชนหากไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดําเนินงานใน
ดานสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่“รายงานการพัฒนาอยางยัง่ยนื ประจําป 2559 หวัขอ ดานสิง่แวดลอม”

 3.9 การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

  คณะกรรมการบริษทัตระหนักถงึคณุคาของการใชทรพัยากร เพือ่ใหเกดิการใชทรพัยากรอยางมีประสิทธภิาพ
ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานดานสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน ขึ้นมาทําหนาที่ให
สอดคลองกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับระบบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001 : 2004) ซึง่
หนึง่ในแนวปฏบิตัทิีก่าํหนดขึน้ คอื “สงเสรมิใหเกดิการใชทรัพยากรในกระบวนการผลติอยางประหยดัและมปีระสทิธิภาพ” 
บรษิทัไดมกีารฝกอบรม และรณรงคสรางจิตสํานกึประหยดัพลงังานอยางตอเนือ่งเกีย่วกับแนวทางการใชทรพัยากรใหเกดิ
ความคุมคาสงูสดุในทกุกจิกรรมขององคกร ครอบคลุมทัง้การใชพลังงานไฟฟา นํา้ กระดาษ และอปุกรณสิน้เปลืองอืน่ๆ

  บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการดานการอนุรักษพลังงานในหลายดาน เชน การนํานํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต
กลับมาผานกระบวนการบําบัดและผานการกรอง เพื่อนํากลับมาใชใหมไดถึง 80% การปรับลดแรงดันในทอนํ้าสงจาก 
2.4 Bar เหลือ 1.8 Bar สงผลใหการใชนํ้าประปาลดลงและชวยลดคาใชจาย การนํานํ้าที่เกิดจากการคอนเดนคอยลเย็น
ระบบ Ventilation มาใชเติมนํ้าระบบ Vacuum Pump CMX4 เปนตน

หมายเหต ุ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่“รายงานการพฒันาอยางยัง่ยนื ประจาํป 2559 หวัขอ ดานสิง่แวดลอม”

 3.10 การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม

  คณะกรรมการบริษทัไดสงเสรมิใหพนักงานตระหนักถึงความสาํคญัของสิง่แวดลอม โดยบรษิทัจดัใหมกีารเผยแพร
ความรูสิง่แวดลอมแกพนกังานผานระบบคอมพิวเตอร การจดับอรดประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธผานเสยีงตามสาย 
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานเขาอบรมเพ่ิมพูนความรูใน
เรื่องสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
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  ในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรมดานสิ่งแวดลอม ในเรื่องของการอนุรักษพลังงาน ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO14001 และ การลดการใชพลังงาน

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ “รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2559 หัวขอ คนดี”

 3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน

  บรษิทัฯ ใหความสาํคญักบัการดาํเนินธรุกจิทีร่บัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม ซึง่นอกจากการดาํเนนิธรุกจิ
โดยไมสรางผลกระทบทางลบตอสังคมและส่ิงแวดลอมแลว การมีสวนรวมและการชวยเหลือสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน
ไปพรอมกัน ก็เปนส่ิงที่บริษัทฯ ไดใหความสําคัญและดําเนินการมาอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจากนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินกิจกรรมท่ีไดกําหนดไวอยางชัดเจนในดานตางๆ ดังนี้

 
2 

2 
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3 

 
4 

 
3 

  ในป 2559 บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมดานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องดังนี้

• โครงการพัฒนาทายาทธรรม บรษิทัฯ ไดจดั “คายคณุธรรม จรยิธรรม” ใหกบัเยาวชนในโรงเรียนรอบชุมชน 
เพื่อใหเยาวชนไดรู จักการควบคุมตนเอง รูจัก ลด ละ เลิก และมุงประพฤติแตสิ่งดี สงเสริมใหมี
ความกตัญูตอผูมีพระคุณ และไดรูจักการเสียสละเพ่ือสวนรวม 

• โครงการ Look Good Feel Better เปนโครงการท่ีบริษัทฯ จัดตอเนื่องมาเปนปที่ 8 เปนกิจกรรมเพื่อ
ฟนฟูจิตใจ ผูปวยมะเร็ง โดยมีจิตอาสา ซึ่งเปนพนักงานในองคกรนําผลิตภัณฑของบริษัทฯ เขาไปจัด
กิจกรรมสอนการแตงหนา สอนวิธีโพกศรีษะ และกิจกรรมสรางความสุขตางๆ 

• โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที ่บริษัทฯ รวมกับภาครัฐในการเขาไปตรวจสุขภาพใหกับผูสูงอายุและเด็ก
ในชุมชน ซึ่งบริษัทฯไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2557

• โครงการหองวิทยาศาสตรตนแบบ เปนโครงการมุงเนนพัฒนาหองเรียนเพ่ือการสงเสริมและยกระดับ
มาตรฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหมีความกาวหนา เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอนให
บรรลุเปาหมายอันสูงสุด 

• โครงการเปดโลกการเรยีนรูสูสิง่แวดลอมทีส่มดลุ บรษิทัฯ เปดโอกาสสรางการเรยีนรูดานสิง่แวดลอมใหกบั
คนในชุมชน ภายใตโครงการ ธนาคารขยะ เพื่อใหชุมชนไดเริ่มตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรกัษา
สิง่แวดลอมผานกระบวนการศึกษาดงูาน และจดัทาํโครงการตางๆ ซึง่บรษิทัไดทาํตอเนือ่งมาตัง้แตป 2557
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หมายเหต ุ สามารถดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดที ่“รายงานการพฒันาอยางยัง่ยนื ประจาํป 2559 หวัขอ การมสีวนรวมพฒันา
ชุมชนและสังคม”

 3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและ
หลักสิทธิมนุษยชน ไมมีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบงแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด เชน 
การจางงานคนพกิารเพ่ือสงเสรมิใหคนพิการไดมงีานทาํ รวมท้ังบริษทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไมดาํเนินการใดๆ หรือไมสนบัสนนุ
กิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

  บรษิทัฯ มกีารจดัทาํนโยบายดานสทิธมินษุยชนและมกีารเผยแพรโดยจดัอบรมใหกบัพนกังานต้ังแตเริม่เขางาน 
ทัง้นีเ้พือ่ใหทกุหนวยงานมกีารปฏบิตังิานตามหลกัสทิธมินษุยชนอยางถกูตองตามกฎหมาย และขอบงัคับทีเ่กีย่วของกบั
พนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ยังตองสอดคลองกับระบบมาตรฐาน
แรงงานไทย มรท.8001:2553 ทีบ่รษิทัฯ ไดรบัการรับรองระบบเม่ือ ป 2553 ในระดับสมบูรณ ขัน้สูงสดุ จากกรมสวัสดกิาร
และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใหไว ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 รับรองมีผลถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ “รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2559 หัวขอ คนดี”

 3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์

  บริษัทฯ ยึดม่ันนโยบายในการดําเนินธรุกิจท่ีจะไมเกี่ยวของกับการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา ดวยการ
ลอกเลยีนแบบหรอืนาํทรพัยสนิทางปญญาของผูอืน่มาใชในธรุกจิโดยไมไดรบัอนญุาต แตบรษิทัฯ มุงคดิคนพฒันาสนิคา 
และบริการใหมอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานวิจัยและพัฒนา มากกวา 150 คน รวมกันคิดคนนวัตกรรมที่มีคุณคา
ตอธรุกจิขององคกร โดยตระหนกัถงึความรบัผดิชอบตอสังคมและสิง่แวดลอมในเชงิรุก จนกระทัง่บรษิทัฯ สามารถนาํไป
จดสิทธิบัตรเพ่ือเปนการคุมครองผลงานอันเกิดจากแนวคิดสรางสรรคของบริษัทฯ 

  นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัสงเสรมิใหพนกังานมกีารสรางสรรคนวตักรรมอยางตอเนือ่ง ทัง้ในดานสินคา ระบบการผลิต 
โดยผานโครงการ Small Group Activity หรือระบบขอเสนอแนะ ที่จะชวยเปนกลไกในการสรางนวัตกรรมจากพนักงาน
ในระดบัปฏิบตักิาร และไดนาํสงผลงานนวตักรรมตางๆเขาประกวดในโครงการประกวดนวตักรรมเครอืสหพฒันอยางตอ
เนื่องและไดรับรางวัลเปนประจําทุกป

  ในป 2559 บริษัทฯ ไมเกี่ยวของกับการลวงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพยสินทางปญญาแตอยางใด

 3.14 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการตอตานการทจุรติและหามการจายสนิบนเพือ่ประโยชนทางธรุกจิ

  คณะกรรมการบริษทัไดกาํหนดนโยบายตอตานการคอรรปัชัน่ พรอมท้ังกาํหนด ขอปฏบิตัติามนโยบายตอตาน
การคอรรัปช่ัน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน โดยมุงเนนการ
ปองกันและการตอตานการคอรรปัชัน่ทกุรปูแบบท้ังทางตรงและทางออม และไมเขาไปมีสวนรวมในการใหสนิบนและการ
คอรรัปช่ันแกเจาหนาที่ หนวยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อใหไดมาซึ่งขอไดเปรียบทางการแขงขัน นอกจากนี้บริษัทฯ 
ไดกําหนดหลักเกณฑปฏิบัติสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดการคอรรัปชั่น เพื่อเปนแนวทางท่ีชัดเจนใน
การดําเนินธุรกิจ และลดความเส่ียงตอการเกิดการคอรรัปชั่น ทั้งหมด 6 ฉบับ ดังนี้ 
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• หลักเกณฑปฏิบัติในการสนับสนุนชวยเหลือทางการเมือง

• หลักเกณฑปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน

• หลักเกณฑปฏิบัติในการรับหรือให ของขวัญ ของกํานัล และการเล้ียงรับรอง

• หลักเกณฑปฏิบัติในการใหและรับเงินสนับสนุน

• หลักเกณฑปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจดานการขายและการตลาด

• หลักเกณฑปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจดานจัดซื้อ จัดจาง จัดหา

  โดยขอปฏบิตัติามนโยบายตอตานการคอรรปัชัน่และหลกัเกณฑทัง้ 6 ฉบบั ไดรวบรวมมาเปน “เอกสารการตอตาน
การคอรรปัชัน่” และไดแจกใหกบั กรรมการบรษิทั ผูบริหาร และทกุหนวยงานในองคกร เพือ่เปนหลกัเกณฑปฏบิตัใินกรณี
ที่มีขอสงสัยในเรื่องการคอรรัปชั่น นอกจากนี้ไดมีการเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ในหัวขอ นัก
ลงทุนสัมพันธ : การกํากับดูแลกิจการที่ดี : เอกสารการตอตานการคอรรัปชั่น 

  ในป 2559 บรษิทัฯ ไดยืน่ขอรบัรองการเปนสมาชกิแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ 
โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น และไดรับ
การรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

  อกีท้ังยงัไดรบัผลการประเมนิระดบัการพฒันาความยัง่ยืนเรือ่ง การคอรรปัชัน่ ของบรษิทัจดทะเบยีนในป 2559 
จากสถาบันไทยพัฒนใหอยูในเกณฑระดับที่ 4 (Certified) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนําไปปฏิบัติโดยมีการสอบทาน
ความครบถวนเพียงพอของกระบวนการท้ังหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  การประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปช่ัน

  ในการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัคอรรปัช่ัน บรษิทัฯไดประเมนิหนวยงานซึง่มธีรุกรรมทีอ่าจกอใหเกดิ
ความเสี่ยงในการคอรรัปชั่นมีจํานวน 9 หนวยงานท่ีมีการติดตอกับหนวยงานราชการ เชน หนวยงานวิศวกรรม 
ฝายบัญชีและการเงิน แผนกจัดซื้อ เปนตน โดยบงชี้สาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดการคอรรัปชั่นในแตละกระบวนการ
การดําเนินธุรกิจ เพื่อหาปจจัยความเสี่ยง ดานการคอรรัปชั่นที่มีรวมกันทั้งองคกร รวมทั้งระบุแนวปฏิบัติ ขอกําหนด 
และระเบียบบริษัทที่ใชในการควบคุมความเส่ียงดังกลาว
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  จากผลการประเมินความเสี่ยงดานการตอตานคอรรัปช่ัน พบวาบริษัทฯ ไดมีมาตรการปองกันความเสี่ยงท่ี
มีประสิทธิภาพ เชน การปองกัน การแจงเบาะแส การควบคุมและติดตาม จึงทําใหโอกาสในการเกิดความเส่ียง
ดานการคอรรัปชั่นอยูในระดับที่ตํ่า อยางไรก็ตามจากผลการประเมิน พบวาบริษัทฯ มีขอกําหนดและหลักเกณฑปฏิบัติ
ทีส่อดคลองกบัการปองกนัการคอรรปัชัน่ เชน การใหของขวัญ การเล้ียงรบัรอง การขายและการตลาด การจดัซือ้ จดัจาง 
จดัหา และบรษิทัไดจดัทาํหลกัเกณฑอืน่ๆ เพิม่เตมิ ไดแก การสนบัสนนุชวยเหลอืทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล 
การใหเงินและรับสนับสนุน อยางไรก็ดีที่ผานมาผูบริหารและพนักงานมีการปฏิบัติอยางถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 
สบืทอดกันมาเปนวัฒนธรรมองคกรมาโดยตลอด เพือ่ความชัดเจนและการนําไปปฏิบตัอิยางเครงครัด ปจจบุนับริษัทฯ ได
มีการรวบรวมหลักเกณฑปฏิบัติดังกลาวไวเปนลายลักษณอักษรแลว โดยจัดทําเปน “เอกสารการตอตานการคอรรัปช่ัน” 
พรอมทั้งสื่อสารกับบุคคลภายในองคกรตามชองทางการส่ือสารของบริษัท และเปดเผยตอบุคคลภายนอกองคกร
บนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ภายใตหัวขอ การกํากับดูแลกิจการ 

  การนํานโยบายการตอตานการคอรรัปช่ัน และมาตรการไปปฏิบัติ

• เผยแพรนโยบาย และเอกสารการตอตานการคอรรัปชั่น ในเว็บไซตของบริษัท และแจกใหกับกรรมการ 
ผูบริหาร และทุกหนวยงานในองคกร

• การสื่อสารนโยบาย และหลักเกณฑปฏิบัติเรื่องการตอตานการคอรรัปชั่นภายในองคกร โดยผานชองทาง
เสียงตามสายวันละ 2 เวลา จัดทําบอรดประชาสัมพันธเรื่องการตอตานการคอรรัปชั่น ตามจุดตางๆ ของ
บริษัท เพิ่มเนื้อหานโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น และการแจงเบาะแส ลงในคูมือพนักงานสําหรับแจก
ใหกับพนักงานท่ีเขาใหม และจัดทําแผนพับประชาสัมพันธสําหรับบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคกร ซึ่ง
บุคคลภายนอกสามารถรับรูไดถึงการแสดงเจตนารมณของบริษัทฯ ที่ชัดเจน

• ผลักดันและสนับสนุนใหบริษัทยอย ดําเนินการตอตานการคอรรัปชั่นอยางเปนรูปธรรม โดยสงผานนโยบาย
และเอกสารการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัทฯ ไปยังกรรมการบริษัทยอย เพื่อใหบริษัทยอยนํานโยบาย 
และหลักเกณฑการตอตานการคอรรัปชั่นไปปรับใชตามความเหมาะสม

• สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดเขารวมอบรม สัมมนาเร่ือง การตอตานการ
คอรรัปชั่น ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัท เชน

1. Executive Briefing 1/2016 โครงการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) 
ผูเขาอบรมไดแก หัวหนางานตรวจสอบภายใน และฝายเลขานุการบริษัท

2. Executive Briefing 2/2016 : Experiences Sharing of CAC Certification Process ผูเขาอบรม ไดแก 
หัวหนางานตรวจสอบภายใน และฝายเลขานุการบริษัท

3. การจัดอบรม “SJI รวมใจตอตานคอรรัปชั่น” สําหรับผูบริหารและหัวหนางาน ซึ่งไดเชิญวิทยากรผูที่มี
ความรูความสามารถจากภายนอกมาจัดอบรมทั้งสํานักงานกรุงเทพฯ และศรีราชา

4. การปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องนโยบาย และหลักเกณฑปฏิบัติสําหรับการตอตาน
การคอรรัปชั่น เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกตั้งแตเริ่มตน

• สื่อสารนโยบายไปยังลูกคา รานคา และคูคา โดยการสงจดหมายแจงใหทราบถึงนโยบายการตอตานการ
คอรรปัชัน่ของบริษทั พรอมขอความรวมมือในการแจงเบาะแส หากพบบุคคลในองคกรกระทําผดิ นอกจากน้ี
บริษัทฯ ไดจัดทําบันทึกขอตกลงไมกระทําการอันเปนการทุจริตคอรรัปชั่นสําหรับผูกระทําการแทนบริษัท 
เพื่อใหลูกคา รานคา และคูคาไดมีความตระหนักในการดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อยางจริงจัง

• บรษิทัฯ ไดจดัทําจดหมายแจงนโยบายงดรับกระเชาของขวัญหรือของขวัญปใหมจากรานคา เปนประจําทุกป
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  การแจงเบาะแส

  บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและรองเรียน
การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ จึงกําหนด
เปนมาตรการในการแจงเบาะแส รวมท้ังจัดใหมีกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแส ผูถูกรองเรียน และใหความสําคัญ
กับการเก็บรักษาขอมูลการจางเบาะแสเปนความลับ ซึ่งจะรับรูในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทาน้ัน 
เพื่อสรางความมั่นใจแกผูแจงเบาะแส 

  บริษัทฯ จัดใหมีชองทางสําหรับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมท่ีสามารถรายงานหรือรองเรียนในเร่ืองที่อาจทําใหเกิด
ความเสยีหายตอบรษิทัฯ ไมวาจะเปนเรือ่งความถกูตองของรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายในทีบ่กพรอง หรอื
การกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องท่ีผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น โดย
สามารถติดตอแจงเร่ืองไดโดยตรงที่ “คณะทํางานรับเรื่องรองเรียน” 

รายชื่อคณะทํางานรับเรื่องรองเรียน เบอรโทรศัพท E-mail Address คณะทํางานรับเรื่องรองเรียน

นางพัชรา พงษวิจารณ (02) 676-2727 ตอ 2208 sjicac@snjinter.com

นายสุมิตร ขอไพบูลย (02) 676-2727 ตอ 2812

นางวรวรรณ ตันตระเศรษฐี (038) 480-086-89 ตอ 1115

  หรอืสงไปรษณียลงทะเบียนถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
หรอื ผูจดัการฝายทรพัยากรบคุคล หรอื หวัหนางานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานกุารบรษิทั หรือ คณะทาํงานรบัเรือ่งรองเรยีน

  บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)

    2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร
    กรุงเทพมหานคร 10120

  การแจงเบาะแสและขอรองเรียน เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะเปนผูรวบรวมและนําเสนอ
ตอคณะทํางานรับเรื่องรองเรียน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของไวเปนความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของ 
ผูรองเรียน เวนแตกรณีที่ตองเปดเผยตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งขอรองเรียนตางๆ ที่ผานการพิจารณาจากคณะทํางาน
รับเรื่องรองเรียนแลว ใหนําเสนอความเห็นตอกรรมการฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

  บรษิทัฯ ไดกาํหนดกระบวนการแจงเบาะแส การปองกันผูแจงเบาะแส การปกปองผูถกูรองเรียน การพิจารณา
บทลงโทษ กระทั่งการรายงานการแจงเบาะแสไวใน “เอกสารการตอตานการคอรรัปชั่น” อยางชัดเจน โดยในป 2559 
บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนใดๆ หรือตรวจพบการคอรรัปชั่นในองคกร ทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกองคกร

  การติดตาม ทบทวนและประเมินผล

  บรษิทัฯ มกีระบวนการในการตรวจสอบ ตดิตาม ทบทวน และประเมนิความเส่ียงจากการคอรรปัชัน่ ตลอดจน
มกีารจัดทําแผนปองกันความเส่ียงดังกลาว โดยคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเปนผูประเมินความเส่ียงดานคอรรปัชัน่
และประสานงานกับ หนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบและนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทําหนาที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริตหนวยงาน
ตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทตามลําดับ
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 3.15 ชองทางในการติดตอบริษัท

  ผูมีสวนไดเสียสามารถแสดงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียนอื่นๆ ที่มิใชเรื่องการตอตานการคอรรัปช่ัน
ผานชองทางการสื่อสารได ดังนี้

  ชองทาง เบอรโทรศัพท   E-mail Address

เลขานุการบริษัท (02) 676-2727 ตอ 2812 Sumit_k@snjinter.com

นักลงทุนสัมพันธ (02) 676-2727 ตอ 2508 Sji_sec@snjinter.com

ฝายทรัพยากรบุคคล (02) 676-2727 ตอ 2208 Patchara_p@snjinter.com

  หรือสงไปรษณียลงทะเบียนถึง บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)                               
เลขที่ 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  เลขานุการบรษิทัจะเปนผูรบัผดิชอบรวบรวมเอกสารท่ีสงถงึคณะกรรมการและดําเนนิการสงใหคณะกรรมการ
ชดุยอยหรอืกรรมการทีเ่กีย่วของ และจะสรปุขอเสนอแนะประเดน็ตางๆ ทัง้หมดเพือ่นาํเสนอคณะกรรมการบรษิทัทราบ
เปนรายไตรมาส โดยในป 2559 ไมไดรับของเสนอแนะ หรือขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย

 หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปดเผยสารสนเทศสําคัญของบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูล
ที่ไมใชทาง การเงิน และถือเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อใหผูถือหุนและผูลงทุนไดรับ
ทราบขอมูลอยางถูกตอง รวดเร็ว และเทาเทียมกันผานชองทางตางๆ ไมวาจะเปนรายงานประจําป แบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(www.snjinter.com) ซึ่งไดมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ

  ในป 2559 บริษัทฯ ไดดําเนินการเปดเผยขอมูลเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากน้ียงัมีการเปดเผยขอมลูสาํคัญในเร่ืองอ่ืนๆ 
เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ี

  4.1 การกํากบัดแูลกิจการ บรษิทัฯ ไดจดัทําและเปดเผยนโยบายการกํากับดแูลกิจการ หลกัการกํากับดูแล
กิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เปนลายลักษณอักษรให
เปนคูมอืแกกรรมการ ผูบรหิาร และพนักงาน รวมท้ังนโยบายและแนวปฏิบตักิารตอตานการคอรรปัช่ัน ทัง้ยังจดัทําบอรด
ประชาสัมพันธ 

  ในป 2559 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคลองกับหลักการกํากับ
ดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย โดยเผยแพรทางแบบแสดงรายงานขอมลู
ประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) และเว็บไซตของบริษัทฯ

  4.2 นโยบายการดแูลสงัคมและสิง่แวดลอม บรษิทัฯ ไดกาํหนดไวในพนัธกจิ (Mission) และนโยบายกาํกบั
ดแูลกจิการและจรยิธรรมในการดําเนนิธรุกจิทีบ่รษิทัฯ ตองปฏบิตัติอสงัคมและส่ิงแวดลอม สาํหรบัรายละเอยีดการปฏบิตัิ
ตามนโยบายดังกลาวสามารถดูเพิ่มเติมไดที่ “รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2559”

  4.3 นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทําหนาที่
กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององคกรอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกดานอยางเหมาะสม 
พรอมทั้งกําหนดนโยบาย การบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง”
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  4.4 โครงสรางการถือหุน บริษัทฯ ไดเปดเผยรายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
เพื่อประชุมสามัญประจําปในรายงานประจําปในหัวขอ “ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน”

  4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัทํารายงานทางการเงนิทีถ่กูตอง มคีวามนาเชือ่ถือ และเปนไปตามมาตรฐานการบญัชี 
เพื่อใหนักลงทุนใชประกอบการตัดสินใจจึงไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอการจัดทํา
รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป นอกจากนี้ในป 2559 งบการเงิน
ของบรษิทัฯ ยงัไดรบัการรบัรองโดยไมมเีงือ่นไขจากผูสอบบัญช ีและนําสงงบการเงนิตอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยตรงตอเวลา โดยไมถกูสัง่แกไขงบการเงนิของบรษิทัฯ 
แตอยางใด

  4.6 การทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย มีการเปดเผยบทบาทและหนาที่
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุม จํานวนครั้งท่ีกรรมการบริษัทแตละคน
เขารวมประชุมในปที่ผานมา ตามรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” และหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” เรื่อง
คณะกรรมการชุดยอย

  4.7 การถือครองหลักทรัพยกรรมการและผูบริหาร มีการเปดเผยการถือหุนและการเปล่ียนแปลงการ
ถือครองหุนบริษัทฯ ระหวางปของกรรมการและผูบริหารทั้งทางตรงและทางออมไวในรายงานประจําป และแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในหัวขอ “ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบริษัทและผูบริหาร” เรื่อง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร และหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” 

  4.8 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและ
ผูบริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทนที่ไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยเปน
รายบุคคล ตามรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” เรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

  4.9 นโยบายรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหกรรมการ
บรษิทัและผูบรหิาร ตองรายงานใหบรษิทัฯ รบัทราบทุกคร้ังถึงการมสีวนไดเสยีของตนและบุคคลท่ีมคีวามเก่ียวของ ภายใน 
3 เดือนนับแตวันที่ไดมีการแตงตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใหเลขานุการจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสยี
ใหประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัทาํการนับแตวนัทีบ่รษิทัฯ ไดรบัรายงาน
ดังกลาว โดยในป 2559 กรรมการบริษัท และผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด นอกจากนี้ในการ
ประชุมคณะกรรมการ กรรมการผูมสีวนไดเสยีไมมสีวนรวมในการตัดสนิใจในวาระสําคญั อกีทัง้บริษทัฯ ไดเปดเผยขอมลู
การมสีวนไดเสยีของกรรมการบริษทั และผูบรหิารดังกลาวในจดหมายแจงมตทิีป่ระชมุตอระบบขาวของตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย

  4.10 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร มีการเปดเผยขอมูลการเขาพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการและ
ผูบรหิาร ตามรายละเอียดในหวัขอ “ขอมลูสวนบคุคลของกรรมการบริษทัและผูบรหิาร” และหวัขอ “การกาํกบัดแูลกจิการ” 
เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ (หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ขอ 5.7)

  4.11 การทํารายการระหวางกัน คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหบริษัทฯ ตองมีการปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยในกรณีที่เปนการทํารายการระหวางกันที่สําคัญ ถึงแมวาจํานวนเงินที่อนุมัติ
จะอยูในอํานาจที่กรรมการบริหารที่กํากับฝายงานสามารถอนุมัติไดก็ตาม บริษัทฯ จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริหาร
พจิารณาใหความเหน็ชอบและ/หรอือนมุตัแิลวัแตกรณ ีหลงัจากนัน้จะนาํเรือ่งทีม่ขีนาดรายการทีม่นียัสาํคัญเขาทีป่ระชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตามลาํดับ เพือ่ใหกรรมการตรวจสอบแสดงความเหน็
หากมีความเห็นที่แตกตาง และทําใหกรรมการบริษัทและผูบริหารไดรับทราบรายละเอียดกอนท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการ
แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวขอ “รายการระหวางกัน”
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  4.12 การรายงานผลการดาํเนนิงานรายไตรมาส ในกรณทีีก่าํไรสทุธติามงบการเงนิลาสดุมกีารเปลีย่นแปลง
จากงบการเงินในงวดเดียวกันของปกอนเกินกวารอยละ 20 บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยคําอธิบายผลการดําเนินงาน
รายไตรมาสบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ

  ในป 2559 บริษัทฯ ไดเปดเผยรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส จํานวน 4 ครั้ง

  4.13 การจัดการและการดําเนินการทางภาษีของบริษทั บริษทัมีนโยบายดานภาษีโดยมีการบริหารจัดการ
ดานภาษีที่รัดกุม เพื่อปกปองชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัทในประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัภาษี รวมทัง้สงเสรมิการสราง
มลูคาเพิม่สงูสดุใหแกผูถอืหุน โดยนโยบายภาษไีดรบัความเหน็ชอบจากผูบริหารระดับสูงตามหลักจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท

   นโยบายภาษีของบริษัท นโยบายภาษีของบริษัทยึดมั่นในหลักความซ่ือสัตย โปรงใส โดยการเสียภาษี
ใหถูกตองตรงเวลาตามกฎหมายกําหนด เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหแกบริษัท โดยดําเนินการใหมีการปฏิบัติงานดาน
ภาษีที่ถูกตองตามกฎหมาย และใชสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตขอกําหนดของกฎหมาย 
รวมถึงการปฏิบตัติามกฎหมายขอบงัคบัในการเปดเผยขอมูลทางการเงินและภาษีตอเจาหนาท่ีรฐัหรือองคกรท่ีเกีย่วของ
รวมไปถึงตอสาธารณะ ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจท่ีวางไวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน และรักษาความ
สัมพันธที่ดีกับเจาหนาที่รัฐและลูกคา

   ขั้นตอนการดําเนินการตามนโยบายภาษี บริษัทมีการปฏิบัติงานดานภาษี และติดตามขาวสารดาน
ภาษีและกฎหมายใหมๆอยางใกลชิด รวมถึงมีกระบวนการการสอบทานการปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่อาวุโส ผูบริหาร 
ผูตรวจสอบภายใน อยางสม่ําเสมอตามแผนตรวจสอบภายในประจําปที่วางไว เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
สอบทานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาตของบริษทัตามรอบการตรวจสอบ เพือ่ใหการดําเนนิการดานภาษีของบริษทัเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย

   บรษิทัมกีารกําหนด หลกัเกณฑปฏบิตัใินการบริจาคเพ่ือการกุศลและสาธารณประโยชน หลกัเกณฑปฏิบตัิ
ในการรับหรือการให ของขวัญ ของกํานัล และการเล้ียงรับรอง หลักเกณฑปฏิบัติในการใหและการรับเงินสนับสนุน 
หลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจดานการขายและการตลาด หลักการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจดานจัดซื้อ จัดจาง จัดหา 
ของบริษทัใหสอดคลองกับหลักเกณฑของขอกฎหมายท่ีเกีย่วของ รวมถึงกฎหมายดานภาษีอากร ซึง่กระบวนการท้ังหมด
ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารของบริษัท และไดพิจารณาอยางรอบคอบในประเด็นที่ตองตีความขอกฎหมายทางภาษี

  4.14 นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาส
ใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย 
การทุจริตหรือประพฤติมชิอบของพนักงานบริษทัฯ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอ
บริษัทฯ รวมท้ังการรับขอรองเรียนในกรณีที่พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไมไดรับความเปนธรรม 
โดยผานชองทางและกระบวนการที่บริษัทฯ กําหนด

  4.15 ความสมัพนัธกบัผูลงทนุ บรษิทัฯ ไดจดัตัง้ แผนกตลาดหลกัทรพัย เพือ่เปนศนูยกลางการตดิตอสือ่สาร
และเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเปนประโยชนตอนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ โดยสามารถดูรายละเอียดขอมูลที่
ทนัเหตุการณของบริษทัฯ บนเว็บไซตของบริษทัฯ “นกัลงทุนสัมพนัธ” และระบบขาวของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
ทั้งนี้ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของสามารถติดตอแผนกตลาดหลักทรัพยไดที่
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นายวาฤทธิ์  ตรีตราพันธ หรือ นายสุมิตร  ขอไพบูลย

นักลงทุนสัมพันธ เลขานุการบริษัท

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

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

  ในป 2559 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ มสหพัฒน ไดรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดงาน 
“นกัวเิคราะห นกัลงทนุ พบกลุมสหพฒัน” ครัง้ที ่8 ในงาน 20th Saha Group Fair ณ ศนูยการประชุมแหงชาตสิริกิติิ ์เพื่อให
นักวิเคราะห นักลงทุน และสื่อมวลชน ไดพบกับกรรมการบริษัท และผูบริหารอยางใกลชิด โดยมีกรรมการผูจัดการเปน
ผูใหขอมลูเก่ียวกับธรุกิจ การดําเนินงาน มมุมองเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม และพัฒนาการท่ีสาํคัญ พรอมตอบคําถาม โดย
บรษิทัฯ ไดจดัทาํหนงัสอืสรปุขอมลูประวัตแิละผลประกอบการท่ีสาํคญั แจกใหกบันักวิเคราะห นกัลงทุน และส่ือมวลชน 
ที่มารวมงานตลอดจนใหทุกทานไดเขา ชมผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหมๆ ของบริษัทในกลุมท่ีไดจัดแสดงในงาน 

20th Saha Group Fair พรอมไดซื้อสินคาในราคาพิเศษ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี มีผูรวมงานเพ่ิมขึ้นทุกป ทําให
นักวิเคราะห นักลงทุน และสื่อมวลชน ทราบถึง ภาพรวมของ การประกอบธุรกิจของกลุมสหพัฒนมากขึ้น ไดเผยแพร
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ (www.snjinter.com)
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 หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่สําคัญในการชี้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการ
ทํางานของฝายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหนาที่ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน

 5.1 โครงสรางคณะกรรมการ

1. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 15 คน ประกอบดวย

- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 4 คน

- กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 คน

- กรรมการอิสระ 6 คน

  คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณที่มี          
ความหลากหลายทั้งทางดานบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และวิทยาศาสตร ตลอดจนไมมีการ
กีดกันทางเพศ โดยจํานวนกรรมการของบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 10 คน ในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระจํานวน 
6 คน คิดเปนรอยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจ
สอบจํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการใหญ

  กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดรับความไววางใจจาก
คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ือง
ตางๆ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ

  2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทกุคนมคีณุสมบตัคิรบถวนในการดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ
ที่บริษัทฯ กําหนด โดยมีกรรมการอิสระเปนผูหญิง 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ของกรรมการอิสระท้ังหมด อีกทั้งไมมี
กรรมการอิสระคนใดที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 แหง 

  อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ มาเกิน 9 ป จํานวน 2 คน 
เนือ่งจากกรรมการอสิระดงักลาวมคีณุสมบตัคิรบถวนตามนยิามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เปนผูมคีวามรูความสามารถ 
และมีประสบการณในดานที่บริษัทฯ ตองการ และปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการอิสระไดเปนอยางดี

  3. กระบวนการสรรหากรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทัไดแตงตัง้คณะกรรมการสรรหา ดแูลกระบวนการสรรหาผูทีจ่ะดาํรงตาํแหนงกรรมการใหเปน
ไปอยางโปรงใส (รายละเอียดตามหัวขอ “การกาํกบัดแูลกจิการ” เรือ่งการสรรหาและแตงตัง้กรรมการและผูบรหิารระดับสงู)

  4. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษทัไดรบัเลอืกตัง้จากท่ีประชมุผูถอืหุน มวีาระการดํารงตาํแหนงเปนไปตามขอบงัคบัของบรษิทัฯ 
และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยในปจจุบันบริษัทฯ ไมไดกําหนดนโยบาย
จาํกดัจาํนวนปในการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ เนือ่งจากกรรมการอิสระของบริษทัฯ ยงัคงปฏิบตัหินาท่ีกรรมการ
ดวยความเปนอิสระ ไมมีผลประโยชนสวนตัวท่ีอาจขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยการคํานึง
ถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ถึงแมวา
กรรมการอิสระ 2 คน จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเกินกวา 9 ปแลวก็ตาม
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  5. จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนง

  บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนในบริษัทอ่ืนไวในหัวขอ “ขอมูลสวนบุคคล
ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร” ซึ่งในปจจุบันคณะกรรมการบริษัทไมมีกรรมการท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
จดทะเบียนมากกวา 5 แหง

  ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัไมไดมนีโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแตละคนไปดํารงตาํแหนง
กรรมการไวไมเกนิ 5 แหง เนือ่งจากคณะกรรมการบรษิทัเชือ่วาความสามารถทางธรุกิจและความเชีย่วชาญของกรรมการ
แตละคนนัน้ไมไดขึน้อยูกบัจาํนวนบริษทัทีด่าํรงตาํแหนง ตราบเทาทีก่รรมการคนน้ันมคีวามสามารถและมคีวามตัง้ใจใน
การปฏิบัติหนาที่ของตนตามท่ีไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

  อนึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดนโยบายใหกรรมการผูจัดการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นที่
เปนบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานและสอดคลองเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับของบริษัทฯ

  6. การแยกตําแหนงประธานกรรมการและผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ

  ดวยบทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบทีแ่ตกตางกนัระหวางประธานกรรมการบรษิทั กบัผูบรหิารสงูสดุขององคกร 
บรษิทัฯ จงึกาํหนดใหผูดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการบรษิทัตองมใิชบคุคลคนเดยีวกนักบักรรมการผูจดัการ เพือ่แบงแยก
หนาทีก่ารกาํกบัดแูลกจิการและบริหารงานออกจากกันอยางชัดเจน กอใหเกดิความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน โดย
บริษัทฯ ไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการซ่ึงไดกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุด และกรรมการผูจัดการ

  อยางไรกด็ปีระธานกรรมการบรษิทัไมไดปนกรรมการอสิระ แตทานไดปฏบิตัหินาทีด่วยความเปนอสิระมกีาร
เปดโอกาสใหกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอองคกร

  7. เลขานุการบริษัท

  บรษิทัฯ ไดแตงตัง้ นายสมุติร ขอไพบลูย ผูจดัการสวนบญัชกีารเงิน เปนเลขานกุารบรษิทั โดยมีบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว (รายละเอียดอยูในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” เรื่องเลขานุการบริษัท)

 5.2 คณะกรรมการชุดยอย

  คณะกรรมการบริษทัไดแตงตัง้คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ทีม่คีวามรูความชํานาญท่ีเหมาะสม ดแูลรบัผดิชอบ
งานในแตละดาน และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดไว
อยางชดัเจน (รายละเอยีดอยูในหัวขอ “การกาํกบัดูแลกจิการ” เรือ่งคณะกรรมการชดุยอย และหวัขอ “โครงสรางการจดัการ” 
เรื่องคณะกรรมการบริษัท)

  ถงึแมวาคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษทัฯ ไมไดเปนกรรมการอิสระทุกคน 
แตทุกคนเปนกรรมการที่มีความรู ประสบการณ ในการทําหนาที่ดังกลาวมาเปนระยะเวลานาน อีกทั้งไดปฏิบัติหนาที่
ดวยความรบัผดิชอบ ซือ่สตัยสจุรติ และไมออกเสยีงในวาระทีต่นมสีวนไดเสยี แตอยางไรกต็ามคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการของบริษัทฯ มีประธานเปนกรรมการอิสระ

  นอกจากน้ีกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกที่บริษัทฯ ใชบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา
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 5.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

  คณะกรรมการบรษิทัประกอบดวยบคุคลผูมคีวามรูความสามารถ และประสบการณทีเ่ปนประโยชนตอบรษิทัฯ 
มีภาวะผูนําและมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ได กําหนดไวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ ของบริษัทฯ และใหมีการทบทวนเปนประจําทุกป โดยใน ป 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ไดพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ของบริษัทฯ แลวเห็นวายังมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน นอกจากนี้คณะ
กรรมการบริษทัเปนผูใหความเห็นชอบ กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษทัฯ ทีน่าํเสนอโดย
ฝายจดัการ รวมทัง้จดัใหมกีลไกในการกาํกับ ตดิตาม ดแูลใหมกีารนาํกลยทุธของบรษิทัฯ ไปปฏบิตั ิตลอดจนประเมนิผล
การปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลคาและความม่ังคั่งแกบริษัทฯ และ
ผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

  2. ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจกิารทีด่ไีดกาํหนดหลักการกาํกบัดแูลกจิการ
ที่ดีไวเปนลายลักษณอักษร ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทําทั้งหมด 3 ภาษา 
คอื ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุน มกีารประเมินผลการปฏิบตัติามและทบทวนหลักการกํากบัดแูลกิจการท่ีดเีปน
ประจําทุกป และ มีการเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งไดแจกคูมือใหกับกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน 
และกําหนดใหทกุคน ตองปฏิบตัติามคูมอืดังกลาวอยางเครงครัด รวมท้ังมีการนําจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดทําเปน
การตูนแอนิเมชั่นเพื่อใหผูบริหาร และพนักงานเขาใจในเรื่องดังกลาวไดงายยิ่งขึ้น 

  คณะกรรมการบริษทัไดมกีารติดตามใหมกีารปฏิบตัติามหลักการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ีเพือ่เสริมสรางใหบรษิทัฯ 
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ สําหรับผูที่ละเวนการปฏิบัติตามจะไดรับโทษทางวินัย
ตามความเหมาะสม และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เปนการกระทําผิดกฎหมาย และหากพนักงาน
มีขอสงสัยที่ไมสามารถ ปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน ซึ่งในกรณีที่มีขอขัดแยง
ใหถือคําวินิจฉัยของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เปนที่สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานฉบับเต็ม
สามารถดูในเว็บไซตของบริษัทฯ)

  3. การจัดทํานโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน

  คณะกรรมการบรษิทัมแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการดแูล เพือ่ขจดัปญหาความขดัแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบดวยความมเีหตมุผีล และเพือ่ประโยชนสงูสดุของบรษิทัและผูถอืหุนในกรณทีีม่กีารทาํรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง
ทางผลประโยชน บริษัทไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมเก่ียวกับรายการดังกลาวซึ่งมีรายละเอียดครบถวน เพื่อความ
โปรงใส ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมและ
งดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ เพือ่ความเปนอสิระในการตดัสนิใจ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ไมมกีารใหความชวยเหลอืทางการเงนิ 
ยกเวนในกรณีที่เปนการใหกูยืมหรือคํ้าประกันเงินกูตามสัดสวนการถือหุน และไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงาน
ประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
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  4. การกํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน และการกํากับดูแล 
การปฏบิตังิาน โดยมหีนวยงานตรวจสอบภายในทาํหนาทีต่รวจสอบ ประเมนิผล และตรวจตดิตามผลการปฏบิตังิานของระบบ 
ดังกลาว ตลอดจนใหคําแนะนําเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิผล 
มีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี 

  คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ประจําทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหนาท่ีสอบทานวาบริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอยางเพียงพอ ซึง่ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่2/2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย 
ไดประเมินความพอเพียง ของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปดเผยในหัวขอ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง”) 

  ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหนาทีใ่นการพิจารณาใหความเห็นชอบในการประเมิน แตงตัง้ โยกยาย 
และเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยปจจบุนัผูดาํรงตําแหนงหวัหนางานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ คอื 
นางพรรณี  ฉนัทวรลักษณ ซึง่เปนผูมคีวามรู ความสามารถ และประสบการณในดานการตรวจสอบภายในเปนอยางดี

  5. การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอเปาหมายขององคกร โดยมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ

  คณะกรรมการบรษิทัไดแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือทาํหนาทีก่าํกบัดูแลใหการบริหารความเสีย่ง
มีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พรอมทั้งรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษทั (รายละเอียดการบริหารความเส่ียงแตละดานของบริษทัฯ อยูในหัวขอ “ปจจยัความเส่ียง”)

 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหมกีารประชุมอยางนอย 3 เดอืนตอครัง้ และอาจเรียกเพ่ิมเติมตามท่ีเหน็สมควร
ไวในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดวันเวลาประชุมลวงหนาตลอดท้ังป และไดมีการแจงกําหนดการประชุมให
กรรมการ แตละคนรับทราบ สาํหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการแตละคนสามารถท่ีจะเสนอวาระการ
ประชุมได โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณาเรื่องท่ีจะนําเขาสูที่ประชุม หลังจากนั้น
เลขานกุารบรษิทัไดจดัสงหนงัสอืเชญิประชมุและระเบยีบวาระการประชมุ พรอมเอกสารประกอบการประชมุลวงหนาไม
นอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการ แตละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม

  กรรมการทุกคนถือเปนหนาที่ที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเวนหากติดภารกิจสําคัญหรือ
เจ็บปวย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดย
กรรมการผูมีสวนไดเสีย ในเรื่องที่กําลังพิจารณาไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเปน
ผูบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงาน การประชุมที่ผานการรับรองแลวจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนระบบ เพื่อ
สะดวกในการสืบคนอางอิง

  คณะกรรมการบริษทัสนบัสนนุใหมกีารประชุมรวมกันระหวางกรรมการบริษทัและกรรมการบริหารอยางนอย
ปละ 1 คร้ัง เพือ่นาํเสนอเปาหมายเชิงกลยทุธ และแผนงานของบริษทัฯ ประจําป อกีท้ังเปนการสรางความสัมพนัธอนัดี
ระหวางกรรมการบริษทัและผูบรหิาร นอกจากน้ีผูบรหิารสงูสุดดานบญัชแีละการเงินไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทุกครั้ง
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  ในป 2559 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุท้ังสิน้ 5 ครัง้ (รายละเอยีดการเขาประชมุอยูในหวัขอ “โครงสราง
การจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท ขอ 1.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

 5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2559 ซึ่งไดจัด
เปนประจําทุกป เพื่อใหกรรมการแตละคนไดรวมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม 
ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปญหาอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา เพื่อชวยใหการทํางานของคณะกรรมการบริษัทมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ในป 2559 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล
เพิ่มเติมจากปกอนๆ โดยเลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม 
และ แบบประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลใหกับกรรมการทุกทาน โดยกรรมการทุกทานมี
ความเปนอิสระ ในการทํา แบบประเมินดังกลาว และเม่ือทําแบบประเมินเรียบรอยแลวใหจัดสงคืนกับเลขานุการบริษัท 
เพื่อรวบรวมและสรุปผลและ รายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  สําหรับหลักเกณฑการประเมินคิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มใหแตละขอ ดังนี้

เกณฑ คะแนน

ดีเยี่ยม ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป

ดีมาก ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป

พอใช ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป

ควรปรับปรุง ตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป

ใชไมได นอยกวารอยละ 30

  การประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ

  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบงการ
ประเมินเปน 3 ดาน ไดแก

  1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

  2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท    

  3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  ในป 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยูในเกณฑ “ดีมาก” มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 86
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  การประเมินผลงานประจําปของกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล

  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล โดยแบงการ
ประเมินเปน 3 ดาน ไดแก

  1. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

  2. การทําหนาที่ของกรรมการบริษัท

  3.  การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

  ในป 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยูในเกณฑ “ดีมาก” มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 85

  การประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการชุดยอย

  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด ประจําป 2559 
โดยใหกรรมการชดุยอยแตละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอยที่ตนดํารงตําแหนงในภาพรวมของผลการ
ประเมินสรุปไดดังนี้

คณะกรรมการชุดยอย ผลประเมินการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 93

คณะกรรมการสรรหา 86

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 77

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 82

คณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม 95

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 85

คณะกรรมการบริหาร 88

5.6 คาตอบแทน

  คณะกรรมการบรษิทัไดแตงตัง้คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน เพือ่ดแูลใหกระบวนการพจิารณาคาตอบแทน
กรรมการและผูบรหิารระดับสูงเปนไปอยางโปรงใส (รายละเอียดหลักเกณฑการกาํหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร
อยูในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” เรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร)

 5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

  บริษัทฯ สงเสริมใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกคณะกรรมการบริษัทฯ ฝายบริหารและพนักงาน
ทุกคน ซึ่งเปนตัวเคล่ือนองคกรไปสูความสําเร็จ โดยกรรมการท่ีเพิ่งเขารับการดํารงตําแหนง บริษัทฯ จะสงเสริม
ใหทุกทานเขารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เชน 
Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP), Role of the Compensation 
Committee (RCC)เปนตน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทัมกีารพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษทั
และผูบรหิารระดับสงูขององคกรอ่ืนๆ อยูสมํ่าเสมอท้ังในประเทศและตางประเทศ
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  คณะกรรมการบรษิทัเขารบัการอบรมหลักสตูรทีจ่ดัโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย(IOD) ดงันี้  

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

3. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

4. หลักสูตร หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP)

5. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

6. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

รายชื่อ DAP รุนที่ DCP รุนที่ RCC รุนที่ RMP รุนที่ RCP รุนที่ ACP รุนที่

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

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

3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ 3/2003 68/2005 - - - -

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

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

6. นางแกวตา องคสรณะคม - 27/2003 10/2010 - - -

7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน อังสุรังษี 17/2004 - - - - -

8.นางจิตราภรณ วิกิตเศรษฐ 66/2007 - - - - -

9. นางธีรดา อําพันวงษ 3/2003 51/2004 - - - -

10. นางพิศมัย จันทรุเบกษา 82/2010 - - - - -

11. นายสุเทพ ดานศิริวิโรจน 32/2005 60/2005 - 5/2014 - -

12. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ 3/2003 - - - - -

13. นางประดิษฐา จงวัฒนา - 5/2001 - - - -

14. นายสุรงค องคโฆษิต 12/2004 68/2005 - - - -

15. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี 25/2004 51/2004 - - 12/2005 2/2004

 นอกจากน้ี บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ ใหเลขานุการบริษัท เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูที่เกี่ยวของกับสวนการกํากับดูแลกิจการ เขาอบรมสัมมนาหลักสูตรตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 
ทั้งที่จดัโดยสาํนกังาน กลต. / ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย/สมาคมบรษิทัจดทะเบียนไทย/ สถาบนั IOD และสถาบนั
ตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
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  การปฐมนิเทศกรรมการใหม

  บริษัทฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่เขารับตําแหนงใหม เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการ โดยมีการนําพาเย่ียมชมโรงงานพรอมนําเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบาย
ธุรกิจใหกรรมการ ดังกลาวไดรับทราบ พรอมสงมอบคูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบดวยสรุปเปรียบเทียบ
ขอบังคับของบรษิทัฯ พ.ร.บ.หลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจํากดั และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดี 
รวมถงึกฎบตัรคณะกรรมการชุดตางๆ นโยบายในการกํากบัดแูลกจิการ หลกัการกาํกบัดแูลกจิการ จรยิธรรมในการดําเนนิ
ธรุกจิ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ 
นอกเหนือจากกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของจาก หนวยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานขณะดํารงตําแหนงกรรมการ

 5.8 แผนการสืบทอดงาน 

  บรษิทัฯ ไดมกีารจัดทาํแผนสบืทอดตําแหนง เพ่ือเตรยีมความพรอมในกรณีทีผู่บรหิารไมสามารถปฏิบตังิานได 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดใหผูบริหารระดับรองๆ ลงไปไดมีโอกาสใกลชิด และไดทํางานรวมกับผูบริหารระดับสูง

2. เตรียมการใหผูบริหารระดับสูงพรอมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจําเปน

3. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางใหมีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับ
งานบริหารระดับสูง

4. จดัใหม ีCommittee ตางๆ เพ่ือใหเกดิการพฒันางานและศกัยภาพของกรอบงานตางๆ อยางเปนระบบ

5. พัฒนาใหผูบริหารระดับกลางไดเสนอแผนงานตางๆ

6. จัดอบรมพนักงานในระดับรองๆ พรอมที่จะรับงานในระดับที่สูงขึ้น

7. จดัอบรมผูบรหิารระดับสงูและระดับกลางใหมจีติสาํนกึในความรับผิดชอบ และความซ่ือสตัยตอองคกร 
และมององคกรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น

8. จัดอบรมผูบริหารในแตละฝาย ใหมีศักยภาพมากขึ้น ฝกการวางแผนลวงหนา และเสริมการใชความคิด
อยางเปนระบบใหแกผูบริหารระดับรองๆ

9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผูบริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติตอกัน อยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

 บรษิทัฯ ไดใหความสาํคญัตอระบบการควบคุมภายใน ซึง่พนักงานทุกคนของบริษทัฯ มบีทบาทและความรับผดิชอบ
รวมกัน โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไวเปน
ลายลกัษณอกัษรอยางชดัเจน ครอบคลมุถงึ การควบคุมทางการเงิน การดาํเนนิงาน การบริหาร การกํากับดแูลการปฏิบตังิาน
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ผลสําเร็จของงานจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ดังนี้

1. กลยุทธและเปาหมาย ไดกําหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัทฯ

2. ผลการปฏิบตังิานบรรลุตามวตัถปุระสงคทีก่าํหนดไว โดยมกีารบรหิารทรพัยากรอยางมปีระสิทธภิาพและคุมคา 

3. รายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งดานการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถกูตอง เชื่อถือได 

4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เปนไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอกําหนดที่สอดคลองกับกฎหมาย
และขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

5. มีความปลอดภัยของทรัพยสิน บุคลากร รวมทั้งขอมูลในระบบสารสนเทศ 

6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล

7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 4 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามจาก
แบบประเมนิการควบคมุภายใน โดยภาพรวมสรปุไดวาจากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัในดานตางๆ 
5 องคประกอบ คือ 

1. การควบคุมภายในองคกร 

2. การประเมินความเส่ียง

3. การควบคุมการปฎิบัติงาน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

5. ระบบการติดตาม

 ฝายบรหิารมคีวามเชือ่มัน่ตามสมควรวา ระบบการควบคมุภายในของบริษทัรดักมุเพยีงพอทีจ่ะดาํเนนิการดงักลาว
อยางมีประสิทธิภาพในการปองกัน รักษาทรัพยสินจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช หรือการจําหนายโดย
ไมไดรบัอนมุตั ิและม ีการตดิตามดูแลการดําเนนิงานของบริษทัยอยวา สามารถปองกันทรัพยสนิของบริษทัและบริษทัยอย 
อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยไมมีอํานาจอยางเพียงพอ

 ทั้งนี้หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอยางอิสระ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทางการโดยเฉพาะเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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 ในป 2559 หนวยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบไวลวงหนา โดย
หนวยงานเชื่อวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตอการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค  
กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ การปองกันทรัพยสินจากการทุจริต การจัดทําบัญชีและรายงานท่ีถูกตอง
นาเชือ่ถอื ถงึแมอาจจะมกีารปฏบิตังิานบางประการทีค่วรไดรบัการพจิารณาปรบัปรงุแกไขอยูบาง หากพจิารณาโดยรวม
สามารถใหความมั่นใจไดวาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได ดังนี้

1. การควบคุมภายในองคกร 

  บรษิทัฯ มกีารกําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนนิธรุกจิทีช่ดัเจน และวัดผลไดอยางเปนธรรม โดยคํานงึถงึ
ความเปนธรรมตอพนกังาน ลกูคา คูคา รวมถงึความรบัผดิชอบตอผูถอืหุน สงัคมสวนรวมและสิง่แวดลอม มกีารทบทวน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวอยูเปนประจํา เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในขณะนั้น มีการจัด
โครงสรางองคกรและจัดทํา กฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ ตลอดจนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดของกรรมการ
ผูจัดการใหญเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการแบงแยกอํานาจหนาที่ใหชัดเจน นอกจากน้ีมีการกําหนดนโยบายใน
การกาํกบัดแูลกจิการ จรยิธรรมในการดําเนนิธุรกจิ จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบริหารและพนักงาน ไวเปนลายลกัษณอกัษร 
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ซึ่งชวยทําใหระบบการควบคุมภายในดําเนิน
ไปไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระเบียบการตรวจสอบซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติ
ธรุกรรมทางการเงนิ การจดัซ้ือไดทาํกฎระเบยีบไวเปนลายลกัษณอกัษร เพือ่ปองกันการใชอาํนาจหนาทีใ่นการนาํทรพัยสนิ
ของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบหรือเกินอํานาจบริษัทฯจัดใหมีการฝกอบรมท้ังในและนอกสถานที่เพื่อพัฒนาใหพนักงาน
เพิ่มทักษะ มีความรูและความสามารถท่ีเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในแตละหนาที่

2. การประเมินความเส่ียง

  บริษัทฯ ใชนโยบายตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยมีรายงานทางการเงินไวอยางถูกตอง ซึ่งผาน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทฯ มีการประเมิน
ประเภทของความเส่ียงสาเหตุของปจจัยความเส่ียง โอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางปองกันและ
จดัการกบัความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้ ใหอยูในระดับท่ียอมรบัได และไดชีแ้จงใหผูบรหิาร พนกังานไดรบัทราบเพ่ือชวยกนัลด
และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามใหแตละหนวยงานปฏิบัติงานและ
คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสนับสนุน

3. การควบคุมการปฎิบัติงาน

  บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและ
เปนลายลักษณอักษร รวมถึงมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือ
เปนการตรวจสอบซ่ึงกนัและกัน ในกรณีทีม่กีารทําธรุกรรมกับผูถอืหุนรายใหญ กรรมการบริษทั ผูบรหิารหรือผูทีเ่กีย่วของ
กับบุคคลดังกลาว รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามข้ันตอนของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และจะมกีารสรปุรายการดงักลาวทีเ่ปนธรุกจิปกตเิพือ่รายงานใหคณะกรรมการบรษิทัทราบและหากไมใชธรุกจิปกตจิะมี
การขออนุมัติตามขั้นตอนและแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑที่กําหนด บริษัทฯ มีการติดตาม
ทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนประจําทุกเดือนและติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทฯเปนไปตามมติ
คณะกรรมการบริษทัมตทิีป่ระชุมผูถอืหุนและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ในกรณีทีม่กีารอนมุตัธิรุกรรมในลักษณะทีม่ผีลผกูพัน
กับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว และมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญาเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 
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 นอกจากน้ีเพื่อเนนความชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานใหถูกตองตามกฎหมาย บริษัทฯ ไดกําหนดให
พนักงานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดในหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

  บรษิทัฯ จดัใหมกีารสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองคกรอยางมปีระสทิธภิาพ มกีารจดัเกบ็เอกสารประกอบ
การบันทึกบัญชีไวครบถวน เปนหมวดหมูและใชนโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไปมกีารส่ือสารขอมลูทางการ
เงนิหรอืขอมลูอืน่ทีม่ ีความถกูตองเปนปจจบุนัไปยงัผูทีเ่ก่ียวของเพือ่ใชในการตดัสนิใจ มรีะบบการจดัเกบ็ขอมูลท่ีสามารถ
ตรวจสอบความถกูตองไดพรอมทัง้ระบบรกัษาความปลอดภยัของขอมลูและสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ในการ
เสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา มีขอมูลประกอบท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจ มีการจัดทํารายงานการประชุม
โดยมสีาระสาํคญัครบถวน มกีารบนัทกึความเหน็ของกรรมการบรษิทัขอซกัถามหรอืขอสงัเกตของกรรมการบรษิทัในเรือ่ง
ที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุมซึ่งสามารถตรวจสอบได

5. ระบบการติดตาม

  บริษัทฯ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
ในปกอนมกีารวิเคราะหสาเหตขุองการแตกตางและปรบักลยุทธใหเปนไปตามท่ีตองการเพือ่ใหสามารถบรรลุเปาหมายได 
นอกจากน้ีเพ่ือใหบรษิทัฯ มกีารควบคุมภายในอยางเพียงพอ โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ 
วิเคราะหและประเมินผล การควบคุมภายในของระบบงานตางๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดย
กาํหนดใหรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพรองทีม่นียัสาํคญัคณะกรรมการ
ตรวจสอบตองรายงานตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ใหมกีารแกไขปรบัปรงุ และใหมกีารตรวจติดตามความคืบหนาในการ
ปรับปรุงขอบกพรองอยางสม่ําเสมอ

 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ 5 ดานดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัท ซึง่
รวมกรรมการตรวจสอบท้ัง 4 คน เหน็วาบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแลว คณะกรรมการบริษทั
ตระหนักดวีาระบบการควบคุมภายในใดๆ กต็ามอาจจะไมสามารถม่ันใจไดตอความเสียหายท้ังหมดอันเกิดจากความผิดพลาด
ที่เปนสาระสําคัญแตก็สามารถปองกัน หรือยอมรับไดในระดับที่สมเหตุสมผล

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

 - ไมมีความเห็นที่แตกตาง -
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	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	บริษัท	ส�ำนักงำน	ดร.วิรัช	แอนด์แอสโซซิเอทส์	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงิน
รำยไตรมำสและประจ�ำปี	2559	ได้ให้ควำมเห็นในรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน	ดังนี้

	 วันที่	22	กุมภำพันธ์	2560

เรียน		คณะกรรมกำรบริษัท	เอส	แอนด์	เจ	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอนเตอร์ไพรส์	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 บรษิทั	ส�ำนกังำน	ดร.วิรชั	แอนด์	แอสโซซเิอทส์	จ�ำกัด	(ส�ำนักงำน)	ได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของ	บรษิทั	เอส	แอนด์	เจ	
อินเตอร์เนชั่นแนล	เอนเตอร์ไพรส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2559	ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ	ซึง่รวมทัง้กำรทดสอบรำยกำรบญัชแีละวธิกีำรตรวจสอบอืน่ทีเ่หน็ว่ำจ�ำเป็น	ซึง่ได้เสนอรำยงำนกำรสอบบญัชี
ลงวันที่	21	กุมภำพันธ์	2560	ไปแล้วนั้น	ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชี	ส�ำนักงำนได้ศึกษำและประเมินประสิทธิภำพ
กำรควบคุมภำยในด้ำนบญัชีของบรษิทั	เพือ่ก�ำหนดชนดิ	เวลำ	และขอบเขตกำรตรวจสอบเพือ่แสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิ
ของบริษัท

	 ส�ำนกังำนขอเรยีนว่ำ	 กำรตรวจสอบบญัชมีไิด้ตรวจสอบรำยกำรท้ังหมดหำกแต่ใช้วธิกีำรทดสอบเท่ำนัน้	นอกจำกนี้
กำรศึกษำและประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชี	 มีวัตถุประสงค์โดยเฉพำะดังที่กล่ำวในตอนต้น	 จึงไม่
อำจพบจุดอ่อนทีม่สีำระส�ำคญัทัง้หมดทีอ่ำจมอียูใ่นระบบกำรควบคมุภำยในด้ำนบญัชไีด้	อย่ำงไรกด็	ีในกำรตรวจสอบบญัชี	
ส�ำนักงำนไม่พบจุดอ่อนที่มีสำระส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชี

	 ส�ำนักงำนขอขอบคุณฝ่ำยบริหำรท่ีได้ให้โอกำสแก่ส�ำนักงำนในกำรให้บริกำรแก่บริษัทในครั้งนี้และขอขอบคุณ
ฝ่ำยจัดกำรและเจ้ำหน้ำทีข่องบรษิทัท่ีได้ให้ควำมร่วมมอืและสนบัสนนุกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำทีข่องส�ำนกังำนมำด้วยดี
โดยตลอดจนกำรตรวจสอบแล้วเสร็จ

	 ขอแสดงควำมนับถือ
	 บริษัท	ส�ำนักงำน	ดร.วิรัช	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ำกัด	

 
	 (ดร.ปรีชำ		สวน)
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	6718
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ขอมูลหัวหนางานตรวจสอบภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ 2559 ไดแตงตัง้ นางพรรณี ฉนัทวรลกัษณ 
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน เพ่ิมเติมจากตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท
ตัง้แตวนัที ่23 กมุภาพนัธ 2559 เนือ่งจากเปนบคุคลผูทรงคณุวุฒ ิมคีวามรูความสามารถ สามารถใชประสบการณ ทาํให
งานตรวจสอบภายในของบริษัท ประสบความสําเร็จดวยดี

 โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํป ใหเปนไปตามมาตรฐานการประกอบวชิาชพีตรวจสอบภายใน

2. กําหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน

3. ควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนที่วางไว

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

5. นําเสนอผลงานการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ

6. ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ประสานงานกับพนักงานทั้งหมดรวมทั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม

นางพรรณี  ฉันทวรลักษณ
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี
คณะพาณิชศาสตรและการบัญชี
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- Company Secretary Program รุน 11/2005
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- การบริหารความเส่ียงองคกร
 จาก Ernst & Young Corporate Services Limited

- Audit Committee Forum
 “New Auditor’s Report : Whatis for you?”
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- “How to Write an Effective MD&A” 
 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 ทัง้นีก้ารพจิารณาและอนมุตัแิตงตัง้ ถอดถอน โยกยายผูดาํรงตาํแหนงหวัหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 
จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะตองเสนอใหคณะกรรมการบริษทัอนุมตั ิซึง่เปนไปตามท่ีระบุไว
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลผู้ท�ำบัญชี/เลขำนุกำรบริษัท

	 ผู้ท�ำบัญชีของบริษัท	ตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี	พ.ศ.	2543	คือ	นำยสุมิตร	ขอไพบูลย์	ต�ำแหน่ง	ผู้จัดกำรส่วน
บัญชีและกำรเงิน	 เป็นดูแลกำรจัดท�ำงบกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มี	ควำมครบถ้วนและถูกต้อง	 โดยมี
คุณสมบัติของผู้ท�ำบัญชี	ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด หลักสูตรอบรม

นำยสุมิตร		ขอไพบูลย์
เลขำนุกำรบริษัท
ผู้จัดกำรส่วนบัญชีและกำรเงิน

ปริญญำตรี
คณะบริหำรธุรกิจ	สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

- CFO	Current	Issue	จำก	สภำวิชำชีพบัญชี

- อบรม	มำตรฐำนกำรสอบบัญชี(ปรับปรุง)	
 จำกบริษัท	ดี	ไอ	เอ	ออดิท	จ�ำกัด

- UP	DATE	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและทิศทำง
 จำกบริษัท	75	ซี	พี	อี	จ�ำกัด	

- ควำมท้ำทำยของธุรกิจต่อกำรควบรวมกิจกำร
 จำกสภำวิชำชีพบัญชี

- หลักเกณฑ์กำรลดหย่อนภำษี	และกฎหมำยใหม่
	 จำกชมรมบริหำรบัญชีและกำรเงินเครือสหพัฒน์
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รายการระหวางกัน
การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน
 ป 2559 ที่ผานมา บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย (ไมเกิน 3 ป ) และรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการอื่น

(หนวย : พันบาท)

รายชื่อ
ลักษณะ
ความ
สัมพันธ

สัดสวนที่
บริษัทฯ 

ถือหุน (%)
ลักษณะรายการที่สําคัญ

มูลคา
รายการ

ระหวางกัน

1. บจก.ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอร่ิง A 50.00 • ซื้อสินคาและบริการ
• คาใชจายอื่น
• คาบริการรับ
• รายไดอื่น

209,703.15
276.70

 7.78
206.66

2. บจก.อีเอฟ A 99.99 • ซื้อสินคาและบริการ
• คาใชจายอื่น
• ขายสินคา
• คาเชาอสงัหาริมทรัพยรับ
• คาบริการรับ
• คาสาธารณูปโภครับ
• รายไดอื่น

2,916.74
6,887.71
2,417.47

194.40
2,282.14

 2.64
28.00

3. บจก.ไวลดไลฟส (ประเทศไทย) A 99.99 • ขายสินคา
• คาเชาอสังหาริมทรัพยรับ
• คาบริการรับ
• คาสาธารณูปโภครับ
• รายไดอื่น

829.50
261.27

3,731.63
2.90

130.76

4. บจก.เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล  
 (ยูเค)

A 100.00 • ซื้อสินคาและบริการ
• ขายสินคา
• รายไดอื่น

300,743.29
5,992.19

235.16

5. บจก.โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น A 99.99 • ซื้อสินคาและบริการ
• รายไดอื่น

2,718.61
1.53

6. บจก.เอสเอเอเอส A 99.99 • คาสาธารณูปโภครับ
• รายไดอื่น

1.11
3.41

7. บจก.ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) B 30.00 • ขายสินคา
• คาเชาอสังหาริมทรัพยรับ
• รายไดอื่น

38,856.67
28,936.80

0.50
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รายชื่อ
ลักษณะ
ความ
สัมพันธ

สัดสวนที่
บริษัทฯ 

ถือหุน (%)
ลักษณะรายการที่สําคัญ

มูลคา
รายการ

ระหวางกัน

8. บจก.โอสถ อินเตอร แลบอราทอรีส B 33.19 • ซื้อสินคาและบริการ
• คาใชจายอื่น
• คาเชาอสังหาริมทรัพยรับ
• คาบริการรับ
• คาสาธารณูปโภครับ
• รายไดอื่น

2,920.40                 
139.53

1,920.00
302.61
24.60

327.21

9. บจก.เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) E - • ขายสินคา
• รายไดอื่น

1,271,800.59
819.03

10. บจก.อนิเตอรเนช่ันแนล แลบบอราทอรีส E - • ซื้อสินคาและบริการ
• คาบริการจาย
• ขายสินคา

25,308.07
27,065.03

326.04

11. บจก.วิทยาสิทธิ์ E - • คาเชาอสงัหารมิทรพัยจาย
• คาสาธารณูปโภคจาย
• คาใชจายอื่น

1,049.50
487.22
24.59

12. บมจ.โอ ซี ซี E - • ขายสินคา 19,288.46

13. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล C,E 0.35 • ซื้อสินคาและบริการ
• คาลิขสิทธิ์จาย
• คาใชจายอื่น
• ขายสินคา
• คาเชาอสังหาริมทรัพยรับ
• คาบริการรับ
• รายไดอื่น

27,935.81
156.06
65.03

16,098.67
196.74
40.84

100.00

14. บจก.โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซเินส E - • ขายสินคา 4,641.81

15. บจก.เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ E - • ซื้อสินคาและบริการ
• คาใชจายอื่น
• ขายสินคา

26,419.55
60.18
74.46

16. บมจ.ประชาอาภรณ D,E - • ซื้อสินคาและบริการ
• ขายสินคา

20,449.57
118.29

17. บมจ.สหพัฒนพิบูล D - • ขายสินคา 5,410.35

18. บมจ.ไทยวาโก D 0.08 • ขายสินคา
• คาเชาอสงัหารมิทรพัยจาย
• คาลิขสิทธิ์จาย
• คาสาธารณูปโภคจาย

7,330.56
635.93

4.30
238.90
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รายชื่อ
ลักษณะ
ความ
สัมพันธ

สัดสวนที่
บริษัทฯ 

ถือหุน (%)
ลักษณะรายการที่สําคัญ

มูลคา
รายการ

ระหวางกัน

19. บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง C.E 0.49 • รายไดอื่น
• คาเชาอสงัหารมิทรพัยจาย
• คาสาธารณูปโภคจาย
• คาบริการจาย
• คาลิขสิทธิ์จาย
• คาที่ปรึกษาจาย
• คาใชจายอื่น

12.00
7,200.62

60,113.43
3,018.00

96.62
240.00

4,845.90

20. บจก.อี.พี.เอฟ. D 18.00 • ขายสินคา 1,858.45

21. บจก.ชอป โกลบอล (ประเทศไทย) E - • ขายสินคา 478.69

22. บจก.เมคอัพเทคนิคอนิเตอร เนช่ันแนล E - • ขายสินคา 2,844.89

23. บจก.เอเอเอ็นซี E - • ขายสินคา 85.73

24. บจก.รวมพัฒนาทรัพยสิน E - • ขายสินคา 1.75

25. บจก.ไอ.เอส.บี.เอ็ม - • ขายสินคา
• รายไดอื่น

11,892.34
10.00

26. บจก.ชาลดอง (ประเทศไทย) E - • ขายสินคา
• คาบริการจาย
• คาสาธารณูปโภคจาย
• คาเชาอสังหาริมทรัพยรับ
• รายไดอื่น

44.06
3,573.73

13.00
126.22

3,586.73

27. บจก.เคก แอนด เบเกอรี่ E - • รายไดอื่น 93.46

ลักษณะความสัมพันธ A = บริษัทยอย B = บริษัทรวม

C = ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ D = ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ถือหุนเกิน 10%

E = กรรมการบริษัท

 นโยบายราคา บริษัทฯ กําหนดราคาขายสินคา โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากงายในกระบวนการผลิต 
การประเมินหรือคาดการณแนวโนมการขาย ปริมาณการขาย ตนทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเปนระดับราคาเดียวกันกับ
ลูกคาทั่วไป

 นโยบายในการกําหนดคาตอบแทน ในการทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ ไดมีการทําธุรกรรมที่เปนไปอยาง
ยุติธรรมตามราคาตลาดและเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาปกติ เชนเดียวกันกับที่กําหนดใหกับบุคคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืน
ที่ไมเกี่ยวของ
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รายการ นโยบายการกําหนดคาตอบแทน

 คาเชาอสังหาริมทรัพย กาํหนดคาตอบแทนโดยพิจารณาจากทําเล ทีต่ัง้ ลกัษณะสภาพ และการใชประโยชน
ของทรัพยสินนั้น

 คาบริการ กําหนดคาตอบแทนจากลักษณะการใหบริการ ความยากงายของงาน โดยกําหนด
คาตอบแทนเชนเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของ

 คาสาธารณูปโภค กําหนดคาตอบแทนตามอัตราท่ีประกาศใชในสวนอุตสาหกรรมโดยคํานวณจาก
จํานวนหนวยหรือปริมาณที่ใชจริง

 คาใชจายอื่น กําหนดคาตอบแทนตามอัตราที่ใชจริง

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการท่ีทํากับบุคคลที่เก่ียวของ
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา การทํารายการกับ “บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน” เปนการคาปกติที่บริษัทฯ มีการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ การกําหนดราคาซ้ือขายไดเปนไปตามปกติการคา 
มิไดกระทําเพ่ือจําหนายจายโอนผลประโยชนของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน

 การทํารายการระหวางกันไดเปนไปโดยยึดถือประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนที่ตั้ง เพื่อธํารงรักษากิจการ
และเพ่ือความเจริญเติบโตของกิจการอยางมั่นคง การผนึกแนนในระหวางพันธมิตร เปนไปเพ่ือเสริมแรงซ่ึงกันและกัน 
อันที่จะเพ่ิมความเขมแข็งและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทุก ๆ ฝาย

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
 การทํารายการระหวางกันที่มิใชรายการปกติ หากมิไดมีขนาดของรายการซ่ึงจะตองไดรับการอนุมัติ จากท่ีประชุม
ผูถือหุนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ แลว จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
กอนเปนลําดับแรก และถาขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้น อยูในอํานาจหนาที่ที่จะสามารถอนุมัติได การอนุมัติการทํา
รายการระหวางกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้โดยผูมีสวนไดเสียมิไดออกเสียงลงคะแนน แตถาขนาดของรายการระหวางกันมี
ขนาดทีเ่กนิอาํนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบรหิารทีจ่ะอนมุตัไิด คณะกรรมการบรหิารจะสรปุมตขิองทีป่ระชมุเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการอนุมัติตอไป โดยผูที่มีสวนไดเสียมิไดออกเสียงลงคะแนน

 นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาทีเ่ปนผูสอบทานการทํารายการระหวางกันทีส่าํคญั และการเปดเผย
รายการระหวางกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกัน

 ในการเขาทํารายการระหวางกันบริษัทกําหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหวางกันดังน้ี ราคาซ้ือ ราคาขาย 
มูลคาของรายการระหวางกันมีเง่ือนไขเปนไปตามการคาปกติ

 รายการเกีย่วโยงทีเ่ปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ไดเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาและดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาวและเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
บริษัทแลวซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานราคาหรืออัตราของรายการดังกลาวกับเจาหนาที่ของบริษัท  
และผูตรวจสอบภายในวาเปนราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินถูกตองแลว

 บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันโดยดําเนินการเชนเดียวกับการจัดซื้อจัดจางโดยท่ัวไปของ
บริษัท และผูบริหารหรือผูถือหุนไมมีสวนไดเสียในรายการระหวางกัน และไมมีสวนในการอนุมัติในเรื่องดังกลาว
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 ในการเขาทาํรายการระหวางกัน บรษิทัไดปฏบิตัติามขอกาํหนดและกฎเกณฑของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย
อยางเครงครดั คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการและราคาโดยใหไดราคา
ที่ยุติธรรมเพื่อเปนประโยชนสูงสุดของบริษัท

 บรษิทัปฏิบตัติามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการท่ีเกีย่วโยงกัน และ/หรอื การไดมาหรือ
จาํหนายไปซ่ึงสนิทรัพยของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแกไขเพ่ิมเติมการปฏิบตัริวมถึงการเปดเผยสารสนเทศตอผูถอืหุน
ของบริษัท ผูลงทุนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการขออนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับรายการท่ีเกิดขึ้น
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันในป 2559 แลว ไมมีความเห็นท่ีแตกตางไปจาก
มติคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
 การทํารายการระหวางกันยังคงจะดําเนินตอไป จะมีปริมาณมากหรือนอยขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจเพราะบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงเหลานี้เปน SUPPLY CHAIN ของบริษัทฯ ความยืดหยุนและความคลองตัวของการเปน SUPPLY  
CHAIN เอือ้ประโยชนตอการแขงขนัของธุรกจิ และตอผูถอืหุนในท่ีสดุ บรษิทัฯ ตระหนกัในความรับผดิชอบท่ีมตีอผูถอืหุน 
พนักงาน และทุกฝายที่เกี่ยวของภายใต “หลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี”
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการบรษิทัไดตระหนกัถงึภาระหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในการเปน
ผูรับผิดชอบตองบการเงินของ บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ซึง่งบการเงนิดงักลาวไดจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยมกีารพจิารณาเลอืกใชนโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผล
ในการจัดทํา

 มกีารเปดเผยขอมลูสาํคญัอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนไดแสดงคําอธบิายและการวิเคราะห
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย เพือ่ใหเกดิประโยชนตอผูถอืหุนและนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้นี้
งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัไดสงเสรมิใหบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนจดัใหมี
ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล เพือ่ใหมัน่ใจไดวาการบันทกึขอมูล
ทางบญัชมีคีวามถกูตอง ครบถวน และเพยีงพอทีจ่ะดาํรงรกัษาไวซึง่ทรพัยสนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย รวมถงึปองกนั
ไมใหเกิด การทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ

 ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระไดทําหนาที่สอบทานเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว

 คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ มคีวามเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเช่ือมัน่อยางสมเหตุสมผลไดวางบการเงินของบริษทัฯ 
และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดจัดทําและเปดเผยโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ

     

 
 นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ
 ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ
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                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน)  
ความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย ซึ งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุน
รวม   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม 
สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด 
(มหาชน) เช่นเดียวกนั  
 ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงาน และกระแส
เงินสด สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง
ตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น
อิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระ
บรมราชูปถมัภ์ ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี  ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ
และเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 
  เรื องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ทั งนี  ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี  

1. มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
  ณ วันที  31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือหลังหักค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือใน               
งบการเงินรวมจาํนวน 790.41 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 647.45 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 7 ซึ งเป็นรายการที มีสาระสําคัญต่องบการเงิน สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์
เครืองสาํอาง อาจเกิดความลา้สมยั เสือมคุณภาพ หรือคาดว่าจะจาํหน่ายไม่ได ้ดงันันผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากสภาพของสินคา้ การวิเคราะห์การเคลือนไหวของ
สินคา้ และประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์
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  ข้าพเจ้าได้ทําการประเมินระบบการควบคุมภายในเกียวกับการบริหารสินค้าคงเหลือ ได้เข้าร่วม
สังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ เปรียบเทียบตน้ทุนสินคา้กบัมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บซึ งคาํนวณจาก
ราคาขายสินคา้ภายหลงัสินปีหักค่าใช้จ่ายในการขาย สุ่มทดสอบการตั งประมาณการค่าเผือการลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือ และทดสอบความถูกตอ้งในการจดัทาํตน้ทุนการผลิตของบริษทั เพือให้มันใจว่าตน้ทุนต่อหน่วยมีความ
ถูกตอ้งและมีการปันส่วนค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสินคา้ดงักล่าวถูกตอ้ง 
  จากผลการตรวจสอบข้างตน้ให้ผลเป็นทีน่าพอใจ และขา้พเจา้เห็นว่ามูลค่าของสินค้าคงเหลือมีความ
เหมาะสมแลว้ 

2. รายการบญัชีกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 
  กลุ่มบริษทัมีรายการบัญชีกบักิจการที เกียวข้องกันจาํนวนหลายแห่ง ตามทีได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 26 ซึ งกลุ่มบริษทัตอ้งกาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลเพือเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง และมีการกาํหนดนโยบายดา้นราคาเป็นไปตามการคา้ทัวไปตามราคาตลาด 
  ขา้พเจา้ไดท้าํการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกียวกบัการรวบรวม
ขอ้มูลรายการบญัชีกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบรายการบญัชีกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยการ
ตรวจสอบรายงานรายการคา้กบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ตรวจสอบลกัษณะความสัมพนัธ์กบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั ตรวจสอบนโยบายการ
กาํหนดราคา และไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบรายการทีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 
  จากผลการตรวจสอบขา้งตน้ให้ผลเป็นทีน่าพอใจ และขา้พเจา้ไม่พบรายการผิดปกติทีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 

ข้อมูลอืน 
  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีทีอยู่ในรายงานประจาํปีนัน ซึ งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้
ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี   
  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมันต่อ    
ขอ้มูลอืน  
  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืน
มีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า
ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
  เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรื องดงักล่าวกับผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลเพือให้ผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแล
ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง  
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 
  ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี  โดยถูกตอ้งตามทีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพือให้
สามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด 
  ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนือง 
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตังใจทีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้
  ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชือมันในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่
ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่านี  
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย
เยียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน    
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพือ
ตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ ง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตังใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่
ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน   

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร และ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบัญชีทีได้รับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง   

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควร 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

  ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้
วางแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายใน ซึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
   

  ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที
เกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ และไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทังหมดตลอดจน
เรืองอืน ซึ งขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และ
มาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
   

  จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัมากทีสุด    
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรือง
เหล่านี ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว 
หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว 
   
 
 
 
 

(ดร.ปรีชา  สวน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  

21 กมุภาพนัธ์ 2560 
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บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 และ 5 120,676,907      92,982,654        53,886,741        16,582,379        
เงินลงทุนชัวคราว

เงินฝากประจาํธนาคาร -                     2,000,000          -                     -                     
บตัรเงินฝาก 20,000,000        -                     15,000,000        -                     

รวมเงินลงทุนชัวคราว 20,000,000        2,000,000          15,000,000        -                     
ลูกหนีการคา้ 4.3 และ 6 1,004,716,120   836,595,331      865,526,843      705,581,813      
ลูกหนี อืน

ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 24,423,878        31,863,310        21,708,108        26,572,080        
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 8,672,210          4,187,681          3,832,791          4,187,681          
อืน ๆ 7,912,614          13,362,736        10,013,610        11,396,290        

รวมลูกหนี อืน 41,008,702        49,413,727        35,554,509        42,156,051        
สินคา้คงเหลือ 4.4 และ 7 790,408,597      879,539,434      647,452,636      717,427,571      
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 52,626,585        80,474,280        35,580,551        55,737,696        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,029,436,911   1,941,005,426   1,653,001,280   1,537,485,510   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 4.5 และ 8 1,131,093,993   1,052,103,140   1,131,093,993   1,052,103,140   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4.5 และ 9 404,885,884      427,752,097      210,805,407      198,344,517      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.5 และ 10 -                     -                     147,403,439      147,403,439      
เงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.5 และ 11 53,468,239        38,551,630        49,372,239        38,551,630        
เงินลงทุนในบริษทัอืน 4.5 และ 12 13,992,786        42,082,129        13,992,786        37,430,129        
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4.6 และ 13 102,286,141      106,334,205      102,166,141      106,214,205      
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.7 และ 14 1,649,503,359   1,654,780,075   1,184,227,027   1,250,077,639   
สิทธิการเช่า 4.8 และ 15 2,030,161          719,480             -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.9 และ 16 32,761,730        36,690,770        30,223,921        32,827,926        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9,336,740          9,738,301          8,403,260          8,634,688          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,399,359,033   3,368,751,827   2,877,688,213   2,871,587,313   
รวมสินทรัพย์ 5,428,795,944   5,309,757,253   4,530,689,493   4,409,072,823   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน
จากสถาบนัการเงิน 17 850,873,021      1,020,123,605   728,727,033      896,590,776      

เจา้หนีการคา้ 346,281,794      331,199,178      361,830,570      336,244,972      
เจา้หนี อืน

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 36,547,414        36,242,982        26,599,941        26,282,811        
โบนสัคา้งจ่าย 161,980,914      109,442,162      151,235,582      105,146,175      
เจา้หนีทรัพยสิ์น 3,255,916          6,374,932          2,508,767          5,340,237          
อืน ๆ 48,424,635        44,795,077        36,272,027        35,965,921        

รวมเจา้หนี อืน 250,208,879      196,855,153      216,616,317      172,735,144      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 35,094,662        35,811,007        32,005,653        32,764,814        
ดอกเบียคา้งจ่าย 456,184             689,464             326,158             472,286             
หนี สินหมุนเวียนอืน 3,902,863          4,217,052          2,013,505          1,891,800          

รวมหนี สินหมุนเวียน 1,486,817,403   1,588,895,459   1,341,519,236   1,440,699,792   
หนี สินไม่หมุนเวียน

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4.11 และ 18 148,993,387      139,083,452      125,451,633      118,061,281      
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4.12 และ 19 100,317,926      100,122,057      102,945,835      104,014,117      
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 306,583             324,088             198,583             205,957             

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 249,617,896      239,529,597      228,596,051      222,281,355      
รวมหนี สิน 1,736,435,299   1,828,425,056   1,570,115,287   1,662,981,147   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 200,000,000      200,000,000      200,000,000      200,000,000      
ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 149,930,828 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 149,930,828      149,930,828      149,930,828      149,930,828      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 724,763,392      724,763,392      724,763,392      724,763,392      
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 20,000,000        20,000,000        20,000,000        20,000,000        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,889,458,661   1,725,766,572   1,445,839,184   1,272,560,498   
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 619,559,383      582,506,049      620,040,802      578,836,958      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,403,712,264   3,202,966,841   2,960,574,206   2,746,091,676   
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 288,648,381      278,365,356      -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,692,360,645   3,481,332,197   2,960,574,206   2,746,091,676   
รวมหนี สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 5,428,795,944   5,309,757,253   4,530,689,493   4,409,072,823   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 5,252,771,773   5,101,279,970   4,507,575,357   4,402,849,470   
ตน้ทุนขาย 3,987,913,566   3,970,635,463   3,422,832,885   3,404,917,147   
กาํไรขันตน้ 1,264,858,207   1,130,644,507   1,084,742,472   997,932,323      
รายไดอื้น

เงินปันผลรับ 30,282,070        38,415,013        113,943,428      82,216,803        
อืน ๆ 96,569,813        104,054,172      92,873,829        99,146,121        

รวมรายไดอื้น 126,851,883      142,469,185      206,817,257      181,362,924      
กาํไรก่อนค่าใชจ้่าย 1,391,710,090   1,273,113,692   1,291,559,729   1,179,295,247   
ค่าใชจ้่ายในการขาย 117,694,685      117,593,775      78,824,117        85,111,656        
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 918,376,847      869,018,985      815,850,941      775,857,010      
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน

ในบริษทัทีเกียวขอ้งกนัและบริษทัอืน 11 และ 12 11,252,734        14,580,466        10,696,734        13,997,466        
ขาดทุนจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัอืน 12 -                     1,040,625          -                     1,040,625          
ค่าตอบแทนกรรมการ 21 9,140,000          10,500,000        9,000,000          9,000,000          
ตน้ทุนทางการเงิน 17,359,083        22,557,069        15,849,465        19,743,360        
รวมค่าใชจ้่าย 1,073,823,349   1,035,290,920   930,221,257      904,750,117      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 46,124,191        49,113,753        -                     -                     
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 364,010,932      286,936,525      361,338,472      274,545,130      
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 4.13 และ 19 49,540,597        37,429,544        45,494,602        37,082,015        
กาํไรสาํหรับปี 314,470,335      249,506,981      315,843,870      237,463,115      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 305,222,248      253,075,269      315,843,870      237,463,115      
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,248,087          (3,568,288)         -                     -                     

314,470,335      249,506,981      315,843,870      237,463,115      

กาํไรต่อหุน้ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 4.14
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 2.04                   1.69                   2.11                   1.58                   

จาํนวนหุน้สามญัทีออกและชาํระแลว้ 149,930,828 หุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กาํไรสาํหรับปี 314,470,335      249,506,981      315,843,870      237,463,115      
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน :

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,150,510)         2,950,151          -                     -                     
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือขาย 51,504,806        (149,495,317)     51,504,806        (149,495,317)     
องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ (10,300,962)       29,899,064        (10,300,962)       29,899,064        
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือขาย - สุทธิจากภาษี 41,203,844        (119,596,253)     41,203,844        (119,596,253)     
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 18 11,794,616        -                     9,207,055          -                     
องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ (2,358,923)         -                     (1,841,411)         -                     
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน - สุทธิจากภาษี 9,435,693          -                     7,365,644          -                     
รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี 46,489,027        (116,646,102)     48,569,488        (119,596,253)     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 360,959,362      132,860,879      364,413,358      117,866,862      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 350,676,251      136,429,167      364,413,358      117,866,862      
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,283,111        (3,568,288)         -                     -                     

360,959,362      132,860,879      364,413,358      117,866,862      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (1/3)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 364,010,932      286,936,525      361,338,472      274,545,130      
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดาํเนินงาน

หนี สูญ - ลูกหนีการคา้ 655,808               -                       4,521                   -                       
หนี สูญ -  สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 246,756               -                         -                         -                       
หนี สูญ -  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 891,320               -                         -                         -                       
หนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีการคา้เพิมขึน(ลดลง) (1,888,480)         15,917               (63,340)              88,616               
หนีสงสัยจะสูญ - สินทรัพยห์มุนเวียนอืนลดลง (246,756)              -                         -                         -                       
หนีสงสัยจะสูญ - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนลดลง (891,320)              -                         -                         -                       
ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้เพิมขึน(ลดลง) 52,389,914        (7,763,077)         51,051,047        (6,664,247)         
ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 90,345,669        43,176,878        89,192,172        39,664,247        
ค่าเสือมราคา 283,476,351      293,632,867      194,864,356      200,060,219      
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,494,580          6,658,088          5,032,545          4,981,171          
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 771,530             781,625               -                         -                       
ตน้ทุนทางการเงิน 17,359,083        22,557,069        15,849,465        19,743,360        
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ตดัจาํหน่าย (15,047)              (15,046)              (15,047)              (15,046)              
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนัและบริษทัอืน 11,252,734        14,580,466        10,696,734        13,997,466        
ขาดทุนจากการลดทุนในเงินลงทุนในบริษทัอืน   -                       1,040,625            -                       1,040,625          
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั (36,000)                -                       (36,000)                -                       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   -                         -                       (80,999,585)       (36,899,887)       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                         -                       (2,661,773)         (6,901,903)         
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายและบริษทัอืน (30,282,070)       (38,415,013)       (30,282,070)       (38,415,013)       
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายและเลิกใชอุ้ปกรณ์ 875,324             (123,887)            (1,189,352)         87,708               
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตังเป็นค่าใชจ้่าย 88,336               274,393             88,336               274,393             
(กาํไร)ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (566,406)            6,983,394          (571,915)            6,983,394          
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากอตัราแลกเปลียน (5,867,520)         (3,028,924)         (5,939,744)         (2,899,567)         
ค่าใชจ้่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 25,380,645        24,973,971        19,882,054        20,178,826        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (46,124,191)       (49,113,753)         -                         -                       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 768,321,192      603,152,118      626,240,876      489,849,492      

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการคา้ (160,667,542)     154,837,103      (153,658,097)     106,327,580      
ลูกหนี อืน 8,404,195          (3,596,240)         6,600,712          (2,765,992)         
สินคา้คงเหลือ (53,604,746)       101,958             (70,268,284)       (24,829,184)       
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 29,641,779        (55,364,176)       20,300,360        (40,697,323)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 448,487             3,691,731          231,428             3,053,260          

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของหนี สินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจา้หนีการคา้ 14,714,546        (74,575,399)       25,282,213        (77,671,308)       
เจา้หนี อืน 50,326,659        (12,846,846)       41,552,376        (8,931,773)         
หนี สินหมุนเวียนอืน 114,511             90,909               550,405             44,916               
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (3,676,094)         (16,321,465)       (3,284,647)         (9,756,876)         
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน (2,458)                (348,796)            7,673                 102,804             

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 654,020,529      598,820,897      493,555,015      434,725,596      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2559 2558 2559 2558

จ่ายดอกเบีย (17,592,363)       (22,685,983)       (15,995,593)       (20,023,363)       
จ่ายภาษีเงินได้ (64,424,262)       (35,475,931)       (59,464,418)       (29,436,669)       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,698,801)         2,950,151            -                         -                       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 568,305,103      543,609,134      418,095,004      385,265,564      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํธนาคารลดลง 2,000,000          6,700,000            -                         -                       
บตัรเงินฝากเพิมขึน (20,000,000)         -                       (15,000,000)         -                       
ซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (27,486,047)       (9,661,377)         (27,486,047)       (9,661,377)         
ซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (12,460,890)         -                       (12,460,890)         -                       
ซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                         -                         -                       (12,499,843)       
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (275,537,836)     (189,858,142)     (123,081,956)     (84,746,565)       
สิทธิการเช่าเพิมขึน (2,082,211)         (466,403)              -                         -                       
ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,565,540)         (9,675,795)         (2,428,540)         (8,158,355)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,465,517          1,107,258          1,561,934          620,258             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนัและบริษทัอืน 996,000               -                       996,000               -                       
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัอืน 960,000             800,000             960,000             800,000             
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 80,999,585        36,899,887        80,999,585        36,899,887        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                         -                       2,661,773          6,901,903          
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายและบริษทัอืน 30,282,070        38,415,013        30,282,070        38,415,013        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (221,429,352)     (125,739,559)     (62,996,071)       (31,429,079)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง (169,250,584)     (273,821,365)     (167,863,743)     (220,909,224)     
เงินสดรับจากทุนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม   -                       157                      -                         -                       
เงินปันผลทีบริษทัยอ่ยจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (86)                     (4,200,110)           -                         -                       
เงินปันผลจ่าย (149,930,828)     (127,441,204)     (149,930,828)     (127,441,204)     

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (319,181,498)     (405,462,522)     (317,794,571)     (348,350,428)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 27,694,253        12,407,053        37,304,362        5,486,057          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 92,982,654        80,575,601        16,582,379        11,096,322        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 120,676,907      92,982,654        53,886,741        16,582,379        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (2/3)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
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ขอ้มูลเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

อุปกรณ์เพิมขึนจากเจา้หนีทรัพยสิ์น 3,042,912          5,933,587          2,344,642          4,966,582          
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 51,504,806        (149,495,317)     51,504,806        (149,495,317)     
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (451,709)              -                         -                         -                       
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอืนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (46,926)                -                         -                         -                       
โอนเงินลงทุนในบริษทัอืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั : -

 - ราคาทุน (41,657,670)         -                       (33,257,670)         -                       
 - ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดทุน 1,040,625            -                       1,040,625            -                       
 - ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน 14,447,702          -                       10,699,702          -                       

โอนทีดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน :-
-  ราคาทุน   -                       53,824,524          -                       53,824,524        
-  ค่าเสือมราคาสะสม   -                       (13,464,439)         -                       (13,464,439)       

ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชนข์องพนกังาน :-
-  หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิมขึน (2,358,923)           -                       (1,841,411)           -                       
-  สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานลดลง 11,794,616          -                       9,207,055            -                       
-  กาํไรสะสมเพิมขึน (8,400,669)           -                       (7,365,644)           -                       
-  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน (1,035,024)           -                         -                         -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (3/3)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที 31 ธันวาคม 255 
 

1. ข้อมูลทัวไป 
 

 

1.1  สถานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลจดัตังขึนตามกฎหมายไทย   และจดทะเบียนใน 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
1.2   สถานทีตังบริษทั  
         -  สาํนกังานใหญ่/โรงงาน เลขที 600/4 หมู่ที 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตาํบลหนองขาม 
 อาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขที  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน 
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย    
         -  สาขา เลขที 662/4-6 หมู่ที 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตาํบลหนองขาม 
 อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขที 19/43 หมู่ที  บางนาตราด กม. ตาํบลบางโฉลง 
 อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขที  หมู่ที  ตาํบลหนองขาม 
 อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขที / หมู่ที  ถนนสายหนองคอ้ - แหลมฉบงั 
 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย 
1.3  ลกัษณะธุรกิจ (1)    ผลิตเครืองสาํอางทุกประเภท 
 (2) ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ซึ งดาํเนินธุรกิจ 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ  ตามลาํดบั 
 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ทีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ.  และตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ยกเวน้งบการเงินของบริษัทย่อย ได้แก่ S&J International (UK) Limited จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศอังกฤษ งบการเงินของ Guangzhou S&J Cosmetics Company Limited งบการเงินของ 4WD Vision 
(HK) Limited (เดิมชือ S&J International (HK) Limited) จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  และงบการเงินของบริษัทร่วม Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. จดัทาํตามมาตรฐาน    
การบญัชีของประเทศมาเลเซีย ในการจดัทาํงบการเงินรวมไดมี้การปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
การบญัชีเดียวกบับริษทัใหญ่ 
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2.2 งบการเงินรวมนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 
(มหาชน) กบับริษทัยอ่ยและส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัต่อไปนี   

 

บริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.3  ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัทีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 

2.4  งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึน โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 
 

3. มาตรฐานการบัญชีทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน ซึงบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี 
1.  กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง ) 
มาตรฐานการบัญชี 
2. ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558)  เรือง การนาํเสนองบการเงิน 
3. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สินคา้คงเหลือ 

บริษทั 
สัดส่วนการถือหุน้ (%) จดัตังขึนใน

ประเทศ 255 255 
บริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุ้นโดยตรง    

บริษทั อี เอฟ จาํกดั   99.99  99.99 ไทย 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอริง จาํกดั  50.00  50.00 ไทย 
บริษทั ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  99.99  99.99 ไทย 
บริษทั โฟร์ดบัเบิลยดีู วชิัน จาํกดั  99.99  99.99 ไทย 
บริษทั เอสเอเอเอส จาํกดั  99.99  99.99 ไทย 
S&J International (UK) Limited 100.00 100.00 องักฤษ 

บริษทัยอ่ยทีถือหุน้โดย S&J International (UK) Limited    
Guangzhou S&J Cosmetics Company Limited 100.00 100.00 จีน 
4WD Vision (HK) Limited 100.00 100.00 จีน 
(เดิมชือ S&J International (HK) Limited)    

บริษทั 
สัดส่วนการถือหุน้ (%) จดัตังขึนใน

ประเทศ 255 255 
บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั 30.00 30.00 ไทย 
บริษทั ออปอเรชันนอล เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จาํกดั 30.00 30.00 ไทย 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 33.19 33.19 ไทย 
Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 35.00 - มาเลเซีย 
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4. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง งบกระแสเงินสด         
5. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

    ขอ้ผดิพลาด 
6. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

7. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สัญญาก่อสร้าง 
8. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ภาษีเงินได ้
9. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สัญญาเช่า 
11. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง รายได ้
12. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
13. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 

    เกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
14. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตรา 

ต่างประเทศ 
15. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ตน้ทุนการกูย้มื 
16. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
17. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน 
18. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
19. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
20. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 
21. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง กาํไรต่อหุน้ 
22. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง งบการเงินระหวา่งกาล 
23. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
24. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 
25. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
26. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
27. ฉบบัที     เรือง เกษตรกรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
28. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
29. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การรวมธุรกิจ 
30. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สัญญาประกนัภยั 
31. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
32. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
33. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
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34. ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง งบการเงินรวม 
35. ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง การร่วมการงาน 
36. ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

 

37. ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
38. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้งอยา่ง 

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
39. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
40. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

หรือของผูถื้อหุน้ 
41. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 
42. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
43. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง รายได-้รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 
44. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์  

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
45. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบูรณะ 

      และหนี สินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
46. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
47. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการ 

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
48. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที  

                   (ปรับปรุง ) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
ทีเงินเฟ้อรุนแรง 

49. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
50. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
51. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 

52. ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุน 
ขันตําและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านีสาํหรับมาตรฐานการบญัชี                 
ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

53. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
54. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
55. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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56. ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
57. ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง เงินทีนาํส่งรัฐ 
 

   มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี  

 
 

สภาวชิาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ทียงัไม่มีผลบังคับใช้ ดังนี  
 

ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 ดงันี  
มาตรฐานการบัญชี 
1. ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 255)  เรือง การนาํเสนองบการเงิน 
2. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สินคา้คงเหลือ 
3. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

      และขอ้ผดิพลาด 
5. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สัญญาก่อสร้าง 
7. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ภาษีเงินได ้
8. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สัญญาเช่า 
10. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง รายได ้
11. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
12. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 

เกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
13. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน 

      เงินตราต่างประเทศ 
14. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ตน้ทุนการกูย้มื 
15. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
16. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน 
17. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
18. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
19. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 
20. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง กาํไรต่อหุน้ 
21. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
22. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
23. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 
24. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 



138

- 6 - 
25. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
26. ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง เกษตรกรรม 
27. ฉบบัที 104 (ปรับปรุง ) เรือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา 
28. ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน 
29. ฉบบัที  (ปรับปรุง )      เรือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
30. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
31. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การรวมธุรกิจ 
32. ฉบบัที 4 (ปรับปรุง )  เรือง สัญญาประกนัภยั 
33. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
34. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
35. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
36. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง งบการเงินรวม 
37. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การร่วมการงาน 
38. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 
39. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
40. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้งอยา่งเฉพาะ 

      เจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
41. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
42. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

      หรือของผูถื้อหุน้ 
43. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 
44. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
45. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง รายได-้รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 
46. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
47. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบูรณะ 

      และหนี สินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
48. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
49. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอนการบูรณะและการ 

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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50. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที  

 (ปรับปรุง ) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
 ทีเงินเฟ้อรุนแรง 

51. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
52. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
53. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
54. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุน 

ขันตํา และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี  สาํหรับมาตรฐานการ 
      บญัชี ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

55. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
56. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
57. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
58. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
59. ฉบบัที  (ปรับปรุง )  เรือง เงินทีนาํส่งรัฐ 

 

   ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีนาํมาตรฐาน
การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ  
 

4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 บริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ตามเกณฑด์งัต่อไปนี  

การขายสินคา้       -  เมือไดมี้การส่งมอบสินคา้ และไดโ้อนความเสียงและ 
      ผลตอบแทนทีเป็นสาระสาํคญัใหก้บัผูซื้อแลว้ 

 การขายสินคา้ฝากขาย -  เมือผูรั้บฝากขายขายสินคา้นันใหบุ้คคลทีสาม 
 เงินปันผลรับ                     -  เมือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
ค่าเช่ารับ -  ตามระยะเวลาของการใหเ้ช่า 
 รายไดอื้น -  ตามเกณฑค์งคา้ง 
ดอกเบียรับ -  ถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
 ค่าใชจ่้าย -  ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่  เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซึ งถึงกาํหนด 

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัทีไดม้าและปราศจากภาระผกูพนั 
 

4.3 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ   
 บริษทัและบริษทัยอ่ยตังค่าเผือหนี สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี ทีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยอาศยั

ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนีในอดีตเป็นเกณฑ ์
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4.4 สินคา้คงเหลือ   

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํากว่า ราคาทุนคาํนวณ
โดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั 

บริษทัตังค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลงสําหรับสินคา้ลา้สมยั เสือมคุณภาพ และคาดวา่จะจาํหน่ายไม่ได ้โดย
พิจารณาจากสภาพของสินคา้คงเหลือเป็นเกณฑ ์

 

4.5 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในมูลค่ายุติธรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายมีวตัถุประสงค์เพือเป็นการลงทุนระยะยาว  บริษทัรับรู้การเปลียนแปลง
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผือขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ภายใตห้ัวขอ้ 
“ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย”  

บริษทัคาํนวณราคาทุนของหลกัทรัพยที์จาํหน่ายในระหวา่งปี โดยใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั 
บริษัทร่วม หมายถึง บริษัททีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิ 

ในการออกเสียงทังหมด หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทั กล่าวคือ 

มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของกิจการ 
แต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสียสําหรับงบ
การเงินรวม และวธีิราคาทุนสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัทีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทังทางตรงและทางออ้มเกินกวา่
กึงหนึ งของสิทธิในการออกเสียงทังหมด หรือมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน
ของบริษทัยอ่ย  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงตามวธีิราคาทุนหลงัหกัค่าเผือการ
ลดมูลค่าของเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บริษทัทีกลุ่มบริษทัถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และหรือ
บริษทัทีมีผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวบางส่วนร่วมกนั ไม่ว่าในทางตรง
หรือทางออ้ม บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนัในราคาทุน หักดว้ยค่าเผือการลดมูลค่าของ    
เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษทัอืน หมายถึง บริษทัทีกลุ่มบริษทัถือหุ้นแต่ไม่มีอาํนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายใด ๆ  เงินลงทุนในบริษทัอืนแสดงในราคาทุน หกัดว้ยค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน 

 

4.6 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือ
จากมูลค่าทีเพิมขึนหรือทังสองอยา่ง  ทังนี ไม่ไดมี้ไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินคา้
หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประกอบดว้ย ทีดิน และอาคาร แสดงมูลค่าตามราคาทุน หัก ค่าเสือม
ราคาสะสม ค่าเสือมราคาอาคาร คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ในเวลา  ปี  

 



141

- 9 - 
 

4.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือม

ราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
 

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ ดงันี  
 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 25 ปี 
เครืองจกัร  -  ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์สาํนกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ  -  ปี 

 

ดอกเบี ยจ่ายทีเกิดจากเงินกู้ยืมทีนาํไปใช้ในโครงการก่อสร้างอาคาร ไดน้าํไปรวมเป็นราคาทุนของ
อาคาร จนกวา่อาคารนันจะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์

รายจ่ายเกียวกบัการต่อเติม การต่ออายหุรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ขึน ซึ งทาํใหร้าคาเปลียนแทนใน
ปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิมขึนอยา่งเป็นสาระสําคญั จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ถือเป็นรายจ่ายฝ่าย
ทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดขึน 

 

4.8 สิทธิการเช่า 
 สิทธิการเช่า แสดงตามราคาทุนทีได้มาหักด้วยค่าตัดจาํหน่าย ซึ งจะตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุของสัญญา 
 

4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนทีได้มาหักด้วยค่าตัดจาํหน่ายสะสม ซึ งจะตัดจาํหน่ายเป็น   
ค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรง ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยใ์นเวลา  ปี 

 

4.10 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 สัญญาเช่าซึ งความเสียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น ยงัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่าบนัทึก
เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดงักล่าว รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามอายุของ
สัญญาเช่า 

 

4.11 ผลประโยชน์ของพนกังาน  
ผลประโยชน์ระยะสัน 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย
เมือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์ระยะยาว 
 โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัให้มีกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ซึ งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีได้
กาํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั 
และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสาํรองเลียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุน 
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จากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในผลการ
ดาํเนินงานระหวา่งปี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนัน 

 

  โครงการผลประโยชน์ 
สํารองผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตลอดอายุการ

ทาํงานของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ทีพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงาน
ให้กบับริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคต ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้ก
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเริมตน้ การ
ประมาณการหนี สินดังกล่าวคํานวณโดยผู ้เชี ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้  
(Projected Unit Credit Method) 

บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน ให้กบัพนกังานทีเขา้เงือนไขทีบริษทักาํหนด เพือเป็นการ
ตอบแทนพนกังานจากการทาํงานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ก่อนทีพนกังานจะเกษียณอายุ ภาระผกูพนัใน
งบการเงินแสดงมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน ซึ งภาระผูกพนัดงักล่าว คาํนวณ
โดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเช่นเดียวกบัทีกล่าวขา้งตน้ 

 

4.12 สินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชัวคราว ณ วนัทีในงบแสดง

ฐานะการเงิน ระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี สิน กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหนี สินนัน ซึ ง
จะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตดับัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมือรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที
บนัทึกไวเ้กิดขึนจริง และถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 

บริษทัรับรู้ผลแตกต่างชัวคราว ทีตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือบวกภาษี
เป็นหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจาก
การดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอ ทีจะนาํสินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนันมาใชป้ระโยชน์ได ้

 

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัทีในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ บริษทัจะไม่มีกาํไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 

4.13 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีบนัทึก 
ในส่วนของผูถื้อหุน้รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

4.14 กาํไรต่อหุน้ 
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน คํานวณโดยการนํากําไรสําหรับปี หารด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย 

ถ่วงนําหนกัทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 
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4.15 รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ   
รายการที เป็นเงินตราต่างประเทศที เกิดขึ นในระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา

แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงิน ต ร า ต่า ง ป ระ เท ศ ค ง เห ลือ  ณ วนัทีใน       
งบแสดงฐานะการเงิน  แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน   

 

กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียน ได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยทีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพือการทาํงบการเงินรวม โดย
ใช้อตัราแลกเปลียนดงัต่อไปนี  

   -  สินทรัพยแ์ละหนี สิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนถวัเฉลีย ณ วนัสินปี 
   -  ส่วนของผูถื้อหุน้และค่าเสือมราคา แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
   -  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนถวัเฉลียสาํหรับปี 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่วนของกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน 

 

4.16 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
รายการบัญชีที เป็นเงินตราต่างประเทศ   ที ได้ตกลงอัตราแลกเปลี ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว ้ 

จะบนัทึกรายการดงักล่าวให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ผลกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน ไดบ้นัทึก
เป็นรายไดห้รือรายจ่ายในแต่ละปี 

 

4.17 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั 
ในการจดัทาํงบการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทัวไป ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณและตังข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ งจะมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีเกียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพยแ์ละหนี สิน รวมทังการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอาจจะเกิดขึน ผลทีเกิดขึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมําเสมอ โดยอาศยัประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีคาดว่าจะเกิดขึ น ซึ งฝ่ายบริหารมีความเชือมันอย่าง
สมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์นัน บริษทัไดต้ังประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็น
ผลให้ประมาณการทางบญัชีอาจจะไม่ตรงกบัผลทีเกิดขึนจริง ประมาณการและขอ้สมมติฐานทางบญัชีที
สาํคญั ไดแ้ก่ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้ ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน ค่าเสือมราคา
ของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยห์รือหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน การประมาณ
การในเรืองต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผยในแต่ละส่วนทีเกียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี  
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5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
   หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

255 255 255 255 
เงินสด

 
605,347 660,534 450,000 450,000 

เงินฝากธนาคาร 114,939,512 92,186,620 ,, ,, 
เช็คในมือ 5,132,048 135,500 ,, - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 120,676,907 92,982,654 53,886,741 16,582,379 

     

6. ลูกหนีการค้า       
            หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีการค้ากจิการทีเกียวข้องกนั     
ตัวเงินรับการคา้ ,188,893 ,626,369 4,188,893 2,626,369 
ลูกหนีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ,330,638 ,728,643 201,657,187 221,141,013 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน ,999,744 ,622,003 8,680,267 20,455,007 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน ,716 ,756,046 160,716 - 
คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน ,804 ,205 132,804 - 
คา้งชาํระมากกวา่  12 เดือนขึนไป , , 62,008 - 

รวม ,289,482 ,278,322 ,881,875 ,222,389 
ลูกหนีการค้าบริษัทอืน     
ตัวเงินรับการคา้ ,758,571 ,870,900 18,318,821 6,047,364 
ลูกหนีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ,132,478 ,528,468 382,725,124 395,468,867 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน ,638,271 ,594,490 229,389,852 57,566,430 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 8,363,937 ,670,148 17,744,617 716,850 
คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน ,,366 ,796 1,734,538 655,706 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือนขึนไป ,669,337 ,690,009 13,317,253 13,552,784 

รวม ,323,960 ,102,811 663,230,205 474,008,001 
หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (,897,322) (,785,802) (,585,237) (,648,577) 

ลูกหนีการคา้บริษทัอืน - สุทธิ 761,426,638 570,317,009 650,644,968 461,359,424 
ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 1,004,716,120 836,595,331 865,526,843 705,581,813 
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7.   สินค้าคงเหลือ    

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 9 8 
สินคา้สาํเร็จรูป ,8,899 ,864,989 251,403,856 198,972,877 
สินคา้ระหวา่งผลิต 132,963,367 167,676,268 60,975,681 78,289,036 
วตัถุดิบ 187,740,154 214,141,558 148,219,350 186,477,635 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 39,910,180 23,981,979 37,912,766 21,132,254 
ภาชนะหีบห่อ 195,815,037 228,134,386 195,815,037 228,132,137 
วสัดุสินเปลือง 4,221,133      4,468,513 4,204,082 4,450,721 
                    รวม 45,526,770 ,267,693 698,530,772 717,454,660 
หกั  ค่าเผือการปรับลดมูลค่าสินคา้ (55,118,173) (2,728,259) (51,078,136) (27,089) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 790,408,597 879,539,434 647,452,636 717,427,571 
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8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย      

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
     หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล 
      

บริษัททีเกียวข้องกนั       
1.  บมจ. บูติคนิวซิตี   0.02 0.02 124,000 124,000 - 1,000 
2.  บมจ. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี 0.01 0.01 40,000 40,000 3,600 3,000 
3.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล 0.35 0.35 26,704,590 26,704,590 1,078,864 1,078,864 
4.  บมจ. เพรซิเดนท ์เบเกอรี 1.00 1.00 13,500,000 13,500,000 7,065,000 5,760,000 
5.  บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 14.90 14.90 235,104,546 235,104,546 14,225,596 25,606,073 
6.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง 0.49 0.24 48,735,037 21,248,990 793,019 268,640 
7.  บมจ. ไทยวาโก ้ 0.08 0.08 5,037,947 5,037,947 110,000 - 
รวมราคาทุน   ,246,120 ,760,073 23,276,079 32,717,577 
บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 769,788,856 712,552,943  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - มูลค่ายติุธรรม 1,099,034,976 1,014,313,016  
บริษัทอืน       
1.  บมจ. เนชัน มลัติมีเดีย กรุ๊ป   21,796,170 21,796,170 594,441 425,356 
2.  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   5,000,700 5,000,700 411,450 411,450 
รวมราคาทุน 26,796,870 26,796,870 1,005,891 836,806 
บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 5,262,147 10,993,254   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย - บริษทัอืน - มูลค่ายติุธรรม 32,059,017 37,790,124   
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย - มูลค่ายุตธิรรม   1,131,093,993 1,052,103,140 24,281,970 33,554,383 

 

 

                                                                                                                                                                                                      หน่วย : บาท 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ทุนทีออกและชาํระแลว้ 
  

1.  บมจ. บูติคนิวซิตี   เครืองนุ่งห่ม ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 120,000,000 120,000,000 
2.  บมจ. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี นายหนา้ ตวัแทน และโฆษณา ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 75,000,000 75,000,000 
3.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล พาณิชย ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 290,633,730 290,633,730 
4.  บมจ. เพรซิเดนท ์เบเกอรี อาหาร ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 450,000,000 450,000,000 
5.  บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ผลิต จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 955,000,000 955,000,000 
6.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง การลงทุน ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 494,034,300 494,034,300 
.  บมจ. ไทยวาโก ้ เสือผา้สาํเร็จรูป ชุดชันในสตรี ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 120,000,000 120,000,000 
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ในเดือนมีนาคม  บริษทัไดซื้อเงินลงทุนในบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) เพิมอีกจาํนวน 
,235, หุ้น เป็นจาํนวนเงิน ,486, บาท  

 

ในเดือนสิงหาคม  บริษทัไดซื้อเงินลงทุนในบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) จาํนวน , หุน้ เป็น
จาํนวนเงิน ,037,947 บาท  

ในเดือนมิถุนายน  บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิซือหุน้เพิมทุนตามสัดส่วนเดิมในบริษทั เนชัน มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั
(มหาชน) จาํนวน ,, หุน้ เป็นจาํนวนเงิน ,, บาท โดยบริษทัไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั   
 หุน้ต่อ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นจาํนวน ,, สิทธิ ราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ  บาท บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิในเดือน
ธนัวาคม  จาํนวน ,490 หุน้ จาํนวนเงิน , บาท ในเดือนธนัวาคม  จาํนวน ,, หุน้ จาํนวน
เงิน ,, บาท และในเดือนมิถุนายน  จาํนวน ,623,430 หุน้ จาํนวนเงิน ,623,430 บาท รวมใชสิ้ทธิ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัจาํนวน ,604,900 หุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน ,604,900 บาท 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
                                                                                                                                                                                                  หน่วย :  บาท 

บริษทัร่วม สดัส่วนการถือหุน้ % 
งบการเงินรวม 

(ตามวธีิส่วนไดเ้สีย) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ตามวธีิราคาทุน) 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั 30 30 76,125,096 112,172,185 5,999,950 5,999,950 
บริษทั ออปอเรชันนอล เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จาํกดั 30 30 128,416,107 124,439,504 13,150,567 13,150,567 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 35 - 11,685,617 - 12,460,890 - 
รวม   216,226,820 236,611,689 ,, ,, 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั . . 188,659,064 191,140,408 201,994,000 201,994,000 
หกั  ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดทุน   - - (2,850,000) (2,850,000) 

ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - (19,950,000) (19,950,000) 
เงินลงทุนในบริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั - สุทธิ 188,659,064 191,140,408 179,194,000 179,194,000 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ   404,885,884 427,752,097 210,805,407 198,344,517 

       

 

                                                                                                                                                                                                            หน่วย : บาท 

บริษทัร่วม ประเภทกิจการ 
ทุนทีออกและชาํระแลว้ เงินปันผล 
2559 2558 2559 2558 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตภณัฑเ์ส้นผม 20,000,000 20,000,000 44,999,625 9,899,917 
บริษทั ออปอเรชันนอล เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จาํกดั บริการเกียวกบัการเดินเครือง    

    โรงไฟฟ้า 30,000,000 30,000,000 35,999,960 26,999,970 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั ผลิตยา 600,000,000 600,000,000 - - 
Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. ผลิต และจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ 34,563,383 - - - 
     เครืองสาํอาง          (MYR 4,000,000)    

รวม    80,999,585 36,899,887 
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ในเดือนพฤษภาคม  บริษทัไดล้งทุนใน Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. ซึ งจดัตังและจดทะเบียน

ในประเทศมาเลเซีย เป็นหุ้นสามญัจาํนวน ,, หุ้น ๆ ละ  ริงกิตมาเลเซีย เป็นจาํนวนเงิน ,, บาท 
(เท่ากบัจาํนวนเงิน  ,, ริงกิตมาเลเซีย) คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ  จากทุนจดทะเบียนทังหมดจาํนวน 
,, หุ้นๆ ละ  ริงกิตมาเลเซีย เรียกชาํระแลว้จาํนวน ,, หุ้นๆ ละ  ริงกิตมาเลเซีย โดยมีวตัถุประสงค์
เพือผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ครืองสาํอาง 

งบการเงินของบริษทัร่วมทีนํามาใช้ในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสําหรับปีสินสุดวนัที           
 ธนัวาคม  และ  ถือตามขอ้มูลทางการเงินทีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืน 

 ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียทีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีสินสุดวนัที              
 ธนัวาคม  และ  ดงันี  

 หน่วย : บาท 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
งบการเงินรวม 

  
บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทั ออปอเรชันนอล เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จาํกดั 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 

8,952,536 
39,976,563 
(,481,344) 

18,705,348 
33,064,539 
(,656,134) 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (,564) - 
รวม 46,124,191 49,113,753 

 

           ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 
 ขอ้มูลทางการเงินตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุป มีดงันี  

      หน่วย : ลา้นบาท

บริษทั 
สินทรัพยร์วม หนี สินรวม รายไดร้วม กาํไร(ขาดทุน)

สาํหรับปี 
2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั 571 692   ,052 ,202 29.84 62.35 
บริษทั ออปอเรชันนอล เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จาํกดั 562 526 132 108 623 558 133.26 110.22 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 562 584 68 82 409 463 (.) (.) 
Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 34 - 1 - - - (.) - 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

          หน่วย : บาท 

บริษทัยอ่ย 
สดัส่วนการถือหุน้ % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวธีิราคาทุน) 

2559 2558 2559 2558 
บริษทั อี เอฟ จาํกดั 99.99 99.99 4,005,696 4,005,696 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอริง จาํกดั 50.00 50.00 124,824,970 124,824,970 
บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 99.99 99.99 999,930 999,930 
บริษทั โฟร์ดบัเบิลยดีู วชิัน จาํกดั 99.99 99.99 2,499,993 2,499,993 
บริษทั เอสเอเอเอส จาํกดั 99.99 99.99 9,999,850 9,999,850 
S&J International (UK) Limited 100.00 100.00 ,073,000 ,073,000 

   (GBP100,000) (GBP100,000) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   147,403,439 147,403,439 

 
 

                  หน่วย : บาท 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ 
ทุนทีออกและชาํระแลว้ เงินปันผล 
255 255 2559 2558 

บริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุน้โดยตรง      
บริษทั อี เอฟ จาํกดั อุปโภคบริโภค 4,000,000 4,000,000 479,928 499,925 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอริง จาํกดั บรรจุภณัฑ ์ 120,000,000 120,000,000 - ,200,000 
บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั อุปโภคบริโภค 1,000,000 1,000,000 199,986 499,965 
บริษทั โฟร์ดบัเบิลยดีู วชิัน จาํกดั นาํเขา้ ส่งออก ซือมาขายไป 2,500,000 2,500,000 - - 
     ผลิตภณัฑป์ระเภทสารเคมี บรรจุ     
     ภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์ครืองสาํอาง     
บริษทั เอสเอเอเอส จาํกดั วจิยัและพฒันาสูตรการผลิตเครือง 10,000,000 10,000,000 - - 
    สาํอาง     
S&J International (UK) Limited จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ 5,073,000 5,073,000 1,981,859 1,702,013 
     เครืองสาํอางและชุดของขวญั      
     รวมถึงใหบ้ริการทางการตลาด     
บริษทัยอ่ยทีถือหุน้โดย  
     S&J International (UK) Limited 

   

  
Guangzhou S&J Cosmetics Company 

Limited     
 
จดัจาํหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ 4,711,857 4,711,857 - - 

4WD Vision (HK) Limited จดัจาํหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ 5,372,068 5,372,068 - - 
(เดิมชือ S&J International (HK) Limited)      

รวม    2,661,773 6,901,903 
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รายการทีเกดิขึนกบับริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยทีบริษัทถือหุ้นโดยตรง 
บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั 

ในเดือนตุลาคม  บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เอสเอเอเอส จาํกดั เป็นหุ้นสามญั จาํนวน 99,997  หุ้นๆ ละ  บาท 
เป็นจํานวนเงิน ,999,850 บาท (มูลค่าหุ้นละ  บาท เรียกชําระแล้วหุ้นละ 50 บาท)คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน              
ร้อยละ . โดยมีวตัถุประสงคเ์พือประกอบกิจการวจิยัและพฒันาสูตรการผลิตเครืองสาํอาง 
 

บริษัท โฟร์ดับเบิลยูดี วชัิน จํากดั 
ในเดือนเมษายน  บริษทัไดล้งทุนในบริษทั โฟร์ดบัเบิลยูดี วิชัน จาํกดั เป็นหุ้นสามญั  จาํนวน  999,997   หุ้นๆ 

ละ . บาท เป็นจาํนวนเงิน ,499,993 บาท (มูลค่าหุ้นละ  บาท เรียกชาํระแลว้หุ้นละ . บาท) คิดเป็นสัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ . โดยมีวตัถุประสงค์เพือประกอบกิจการนําเข้า ส่งออก ซือมาขายไป ผลิตภณัฑ์ประเภทสารเคมี   
บรรจุภณัฑ ์และผลิตภณัฑเ์ครืองสาํอาง 
 

S&J International (UK) Limited 
งบการเงินของ S&J International (UK) Limited ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยในต่างประเทศตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืน และ

นาํมาจดัทาํงบการเงินรวม มีสินทรัพย ์ณ วนัที  ธนัวาคม  และ   เป็นจาํนวนเงิน . ลา้นบาท และ . 
ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับปีสิ นสุดวนัที   ธันวาคม  และ   มียอดรวมรายได้เป็นจาํนวนเงิน  .                  
ลา้นบาท และ . ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีกาํไรสุทธิ เป็นจาํนวนเงิน . ลา้นบาท และ . ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

บริษัทย่อยทีถือหุ้นโดย S&J International (UK) Limited 
Guangzhou S&J Cosmetics Company Limited 

งบการเงินของ Guangzhou S&J Cosmetics Company Limited ซึ งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอืนและนาํมาจดัทาํงบการเงินรวม มีสินทรัพย ์ณ วนัที  ธนัวาคม  และ  เป็นจาํนวนเงิน . ลา้น
บาทและ . ลา้นบาท ตามลาํดบั สําหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 9 และ  มียอดรวมรายไดเ้ป็นจาํนวนเงิน . 
ลา้นบาทและ . ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีกาํไรสุทธิเป็นจาํนวนเงิน . ลา้นบาท และ . ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

4WD Vision (HK) Limited (เดิมชือ S&J International (HK) Limited)   
งบการเงินของ 4WD Vision (HK) Limited ซึ งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอืนและ

นาํมาจดัทาํงบการเงินรวม มีสินทรัพย ์ณ วนัที  ธนัวาคม 9 และ 8 เป็นจาํนวนเงิน . ลา้นบาทและ 8.46 ลา้น
บาท ตามลาํดบั สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม 9 และ  มียอดรวมรายไดเ้ป็นจาํนวนเงิน . ลา้นบาทและ 
. ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีกาํไรสุทธิเป็นจาํนวนเงิน . ลา้นบาท และ . ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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11. เงินลงทุนในบริษัททีเกียวข้องกนั      
                                                                                                                                                                                                  หน่วย : บาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สัดส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล 

2559 2558 255 2558 2559 255 
. บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จาํกดั 16.00 16.00 *   35,200,000 *   35,200,000 - - 
2. บริษทั ไทยลอตเต ้จาํกดั 0.27 0.27 *     8,000,000 *     8,000,000 - - 
3. บริษทั เอช แอนด ์บี กบินทร์บุรี จาํกดั 9.00 9.00 1,350,000    1,350,000     67,500 135,000 
4. บริษทั ไทยคิวบิคเทคโนโลย ีจาํกดั                            5.00 5.00 2,000,000 2,000,000  200,000 400,000 
5. บริษทั เทรนไทมเ์ทสต ์จาํกดั 14.00 14.00 175,000 175,000 - - 
6. บริษทั บี.เค.ซี. อินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง จาํกดั 19.00 19.00 *        949,995 *        949,995 - - 
7. บริษทั ร่วมประโยชน์ จาํกดั . . 20,598,600 20,598,600 ,, 2,000,000 
8. บริษทั สหกรีน เอน็เนอร์ย ี จาํกดั - 9.00 - *     3,600,000 - - 
รับโอนจากเงินลงทุนในบริษทัอืน       
9. บริษทั อีสเทิร์นรับเบอร์ จาํกดั . - *        450,000 - - - 
10. บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั . - *     1,387,500 - - - 
11. บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จาํกดั 2.00 - *     4,000,000 - - - 
12. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จาํกดั . - 1,233,000 -  , - 
13. บริษทั ทีเวย ์จาํกดั 12.00 - *   19,207,500 - - - 
14. บริษทั เค.คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน จาํกดั . - 3,277,670 - - - 
15. บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั 18.00 - 702,000 - , - 
16. บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั 1.00 - *     3,000,000 - - - 

รวมราคาทุน   101,531,265 ,,595 ,, ,, 
หกั  ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดทุน บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จาํกดั (12,000,000) (12,000,000)   
       ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดทุน บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั (1,040,625) -   
       ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั *  (39,118,401) * (21,321,965)   
รวมเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 49,372,239 38,551,630   
บริษทัยอ่ยลงทุนใน       
17.  บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จาํกดั 1.00 - *     2,000,000 -   
18.  บริษทั ทีเวย ์จาํกดั 4.00 - *     6,400,000 -   

                        รวมราคาทุน 8,400,000 -   
หกั  ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้ง *    (4,304,000) -   
     รวมเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนัของบริษทัยอ่ย - สุทธิ  4,096,000 - 
       รวมเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ (งบการเงินรวม) 53,468,239 38,551,630 

 

บริษทัลาํดบัที  ถึง  รับโอนเงินลงทุนในบริษทัอืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั เนืองจากมีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
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หน่วย : บาท 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

255 255 

.  บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จาํกดั บรรจุภณัฑแ์กว้ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 145,000,000 145,000,000 
2.  บริษทั ไทยลอตเต ้จาํกดั หมากฝรัง ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 3,013,000,000 3,013,000,000 
3.  บริษทั เอช แอนด ์บี กบินทร์บุรี จาํกดั ของเล่นของใชท้าํดว้ยผา้ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 15,000,000 15,000,000 
.  บริษทัไทยคิวบิคเทคโนโลย ีจาํกดั ชุบและเคลือบ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 40,000,000 40,000,000 
5.  บริษทั เทรนไทมเ์ทสต ์จาํกดั อบรมสัมมนา ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 1,250,000 1,250,000 
6.  บริษทั บี.เค.ซี. อินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง จาํกดั อุปโภคบริโภค ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั      5,000,000      5,000,000 
7.  บริษทั ร่วมประโยชน์ จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั ,, ,, 
.  บริษทั สหกรีน เอน็เนอร์ย ีจาํกดั  ผลิตเชือเพลิงชีวมวลอดัเมด็ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  - 40,000,000 
.  บริษทั อีสเทิร์นรับเบอร์ จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑย์าง กรรมการร่วมกนั 30,000,000  - 
. บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั ผลิตและรับจา้งผลิตรองเทา้ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 91,750,000  - 
 และชินส่วนรองเทา้    
. บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จาํกดั ประกอบกิจการสนามกอลฟ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 200,000,000  - 
. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จาํกดั ผลิตนําแร่บรรจุขวด กรรมการร่วมกนั 16,440,000  - 
. บริษทั ทีเวย ์จาํกดั บริการนาํเทียว ธุรกิจโรงแรม กรรมการร่วมกนั 160,000,000  - 
 และซือขายสินคา้    
. บริษทั เค.คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 50,000,000  - 
. บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั อุปโภคบริโภค ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 3,900,000  - 
. บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั เช่าซืออสังหาริมทรัพย ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 300,000,000  - 
 ซือขายและใหเ้ช่า    
 อสังหาริมทรัพย ์    

 

ในเดือนกนัยายน  บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จาํกดั ราคาทุน ,, 
บาท ซึ งได้มีการตังค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน ,, บาทแลว้ บริษทัได้รับเงินจากการ
จาํหน่ายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน , บาท 
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12. เงินลงทุนในบริษัทอืน          
                                                                                                                                                                           หน่วย : บาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สัดส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล 

 255  255  255  255  255  255 
1.   บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จาํกดั 2.50 2.50        500,000        500,000 ,000 150,000 
2.   บริษทั อีสเทิร์นรับเบอร์ จาํกดั - . - *       450,000 - - 
3.   บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั - . - *    1,387,500 - - 
4.   บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จาํกดั - 2.00 - *    4,000,000 - - 
5.   บริษทั ธานรา จาํกดั 0.83 0.83 750,000 750,000 - - 
6.   บริษทั ไทยคามายา่ จาํกดั - 8.00 - *    9,080,000 - - 
7.   บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั 1.50 1.50 1,200,000 1,200,000 - 120,000 
8.   บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จาํกดั - . - 1,233,000 - 135,630 
9.   บริษทั สหเซวา จาํกดั 3.48 3.48 *    5,049,970 *    5,049,970 - - 
10. บริษทั ทีเวย ์จาํกดั - 12.00 - *  19,207,500 - - 
11. บริษทั เค.คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน จาํกดั - . - 3,277,670 - 110,000 
12. บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั - 18.00 - 702,000 - 810,000 
13. บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั - 1.00 - *    3,000,000 - - 
14. บริษทั ไทยยคิูล่อน จาํกดั 6.94 6.94 5,000,000 5,000,000 2,500,000 1,000,000 
15. บริษทั ศรีราชา เอวเิอชัน จาํกดั 3.64 3.64     2,000,000     2,000,000 - - 
16. บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน (ไทยแลนด)์ จาํกดั 7.14 7.14 2,240,000 3,200,000 - - 
      รวมราคาทุน  16,739,970 60,037,640 2,550,000 2,325,630 
หกั ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดทุนบริษทั  แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั - (1,040,625)       
      ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัอืน *   (2,747,184) * (21,566,886)   
      เงินลงทุนในบริษทัอืน - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ,992,786 ,430,129      
บริษทัยอ่ยลงทุนใน       
. บริษทั  เทรชเชอร์ฮิลล ์จาํกดั - 1.00 - *    2,000,000   
. บริษทั  ทีเวย ์จาํกดั - 4.00 - *    6,400,000   
      รวมราคาทุน - 8,400,000   
หกั ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัอืน - *   (3,748,000)   
      เงินลงทุนในบริษทัอืนของบริษทัยอ่ย - สุทธิ - 4,652,000   
               รวมเงินลงทุนในบริษทัอืน - สุทธิ (งบการเงินรวม) ,992,786 42,082,129   

 

  บริษทัลาํดบัที , 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 โอนเงินลงทุนในบริษทัอืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั เนืองจากมีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
 

 ในเดือนกรกฎาคม  บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน (ไทยแลนด์) จาํกดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 
,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท คงเหลือจาํนวน ,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท บริษทัไดบ้นัทึกลดเงินลงทุนตาม
สัดส่วนการลงทุนของบริษทัทีไดรั้บคืนเป็นจาํนวน ,000 บาท  
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 ในเดือนมกราคม  บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไทยคามายา่ จาํกดั ราคาทุน ,, บาท 
ซึ งไดมี้การตังค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน ,, บาทแลว้ บริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่าย
เงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน , บาท 
 ในเดือนมิถุนายน  บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน (ไทยแลนด)์ จาํกดั  ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 
,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท คงเหลือจาํนวน ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท บริษทัไดบ้นัทึกลดเงินลงทุน
ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัทีไดรั้บคืนเป็นจาํนวน ,000 บาท 
 ในเดือนกุมภาพนัธ์  บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นลง
หุ้นละ  บาท (เดิมมูลค่าหุ้นละ  บาท เป็น  บาท) โดยการนาํส่วนทุนทีลดลงไปหกักบัผลขาดทุนสะสม บริษทั
ไดต้ังค่าเผือผลขาดทุนจากการลดทุนตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัเป็นจาํนวนเงิน . ลา้นบาท  

 

 

13. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
หน่วย : บาท                           

งบการเงินรวม ทีดิน 
อาคารและ           

ส่วนปรับปรุงอาคาร รวม 

ราคาทุน    
  มกราคม  10,198,609 80,842,878 91,041,487 
รับโอนจากทีดินและอาคาร ,300,000 13,524,524 53,824,524 
 ธนัวาคม  50,498,609 94,367,402 144,866,011 
 ธนัวาคม  50,498,609 94,367,402 144,866,011 
ค่าเสือมราคาสะสม    
 มกราคม    - 21,019,303 21,019,303 
รับโอนค่าเสือมราคาสะสมจากอาคาร   - 13,464,439 13,464,439 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2558   - 4,048,064 4,048,064 
 ธนัวาคม    - 38,531,806 38,531,806 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2559   - 4,048,064 4,048,064 
 ธนัวาคม    - 42,579,870 42,579,870 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
 ธนัวาคม  50,498,609 55,835,596 106,334,205 
 ธนัวาคม  50,498,609 51,787,532 102,286,141 
มูลค่ายุตธิรรม    
 ธนัวาคม  64,320,784 81,123,627 145,444,411 
 ธนัวาคม  74,04,279 78,507,532 152,55,811 
    

มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตามวธีิการตน้ทุนและวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด 
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                                                                                                                                                                       หน่วย : บาท                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ ทีดิน 
อาคารและ          

ส่วนปรับปรุงอาคาร รวม 

ราคาทุน    
 มกราคม  10,078,609 80,842,878 90,921,487 
รับโอนจากทีดินและอาคาร ,300,000 13,524,524 53,824,524 
 ธนัวาคม  50,378,609 94,367,402 144,746,011 
 ธนัวาคม  50,378,609 94,367,402 144,746,011 
ค่าเสือมราคาสะสม    
1 มกราคม  - 21,019,303 21,019,303 
รับโอนค่าเสือมราคาสะสมจากอาคาร - 13,464,439 13,464,439 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2558 - 4,048,064 4,048,064 
 ธนัวาคม  - 38,531,806 38,531,806 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2559 - 4,048,064 4,048,064 
 ธนัวาคม  - 42,579,870 42,579,870 
 มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
 ธนัวาคม 8 50,378,609 55,835,596 106,214,205 
 ธนัวาคม  50,378,609 51,787,532 102,166,141 
 มูลค่ายุตธิรรม    
 ธนัวาคม  64,200,784 81,123,627 145,324,411 
 ธนัวาคม  73,92,279 78,507,532 152,43,811 

 

 

มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ตามวธีิการตน้ทุนและวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด 
 

บ ริษัทได้ร่วมลงทุ นกับบริษัทที เกี ยวข้องกันและบริษัท อืน  ซื อที ดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง มูลค่ารวม                      
.  ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนในการลงทุน ดงันี  

 
 

 จาํนวนเงิน  
(ลา้นบาท) 

อตัราส่วน 
กรรมสิทธิ  

บริษทั วทิยาสิทธิ  จาํกดั . . 
บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) . . 
บริษทั เค. คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน จาํกดั . . 
 . . 
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15. สิทธิการเช่า 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

  
สิทธิการเช่า - สุทธิ ยกมา ,480 1,034,702 
บวก เพิมขึน 2,082,211 466,403 
หกั   ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (771,530) (781,625) 
สิทธิการเช่า - สุทธิ ยกไป 2,030,161 719,480 

 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
                             หน่วย : บาท 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน   
 มกราคม  69,713,969 47,594,464 
ซือเพิม ,675,795 ,158,355 
จาํหน่าย/ตดัจ่าย (,780) - 
 ธนัวาคม  79,340,984 55,752,819 
ซือเพิม ,565,540 ,428,540 
 ธนัวาคม  81,906,524 58,181,359 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม   
 มกราคม  ,, ,, 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2558                ,658,088               ,981,171 
จาํหน่าย/ตดัจ่าย (,780) - 
 ธนัวาคม  ,650,214 ,924,893 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2559 ,494,580 ,032,545 
 ธนัวาคม  ,144,794 ,957,438 
 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
 ธนัวาคม  36,690,770 32,827,926 
 ธนัวาคม  32,761,730 30,223,921 
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน   
                                                                                                                                                 หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 227,033 3,090,776 227,033 3,090,776 
เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 850,645,988 1,017,032,829 728,500,000 893,500,000 

รวม 850,873,021 1,020,123,605 728,727,033 896,590,776 
 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นการกูย้ืมโดยไม่มี

หลกัประกนั     
 

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 หน่วย : บาท 

รายการ 

งบการเงินรวม 
สาํรองโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออก
จากงานของพนกังาน
ตามกฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวอืนของพนกังาน รวม 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์    
ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัที  มกราคม  122,809,712 7,621,234 130,430,946 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 18,384,170 2,018,360 20,402,530 
         ตน้ทุนดอกเบีย 4,174,287 397,154 4,571,441 
หกั    ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (10,729,053) (5,592,412) (16,321,465) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัที  ธนัวาคม  134,639,116 4,444,336 139,083,452 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์    
         ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน ์    
         ของพนกังาน (11,195,590) (599,026) (11,794,616) 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 19,071,964 1,457,904 20,529,868 
         ตน้ทุนดอกเบีย 4,509,549 341,228 4,850,777 
หกั    ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (3,171,792) (504,302) (3,676,094) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัที  ธนัวาคม  143,853,247 5,140,140 148,993,387 
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หน่วย : บาท 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํรองโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออก
จากงานของพนกังาน
ตามกฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวอืนของพนกังาน รวม 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์    
ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัที  มกราคม  102,455,893 5,183,438 107,639,331 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 14,786,176 1,644,360 16,430,536 
          ตน้ทุนดอกเบีย 3,443,060 305,230 3,748,290 
หกั    ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (6,069,913) (3,686,963) (9,756,876) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัที  ธนัวาคม  114,615,216 3,446,065 118,061,281 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์    
         ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน ์    
         ของพนกังาน (8,989,529) (217,526) (9,207,055) 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 14,958,440 1,047,114 16,005,554 
          ตน้ทุนดอกเบีย 3,637,796 238,704 3,876,500 
หกั    ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (2,966,346) (318,301) (3,284,647) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัที  ธนัวาคม  121,255,577 4,196,056 125,451,633 

 

 
สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งันี  

ร้อยละ (ต่อปี) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
อตัราคิดลด 2.53 - 2.55 . - . . . 
อตัราการขึนเงินเดือน (ขึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 2.67 - .  . - .  . - .  .  
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน          
โดยเฉลีย (ขึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 

    

      -  พนกังานรายเดือน . - 9.  . - .  . - .  . - .  
      -  พนกังานรายวนั . - 68. . - . . - . . - . 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการคาํนวณ 
หน่วย : บาท 

รายการ 
2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ  ,, ,, 
อตัราคิดลด (ฐาน) ,, ,, 
อตัราคิดลด เพิมขึนร้อยละ  ,, ,, 
   
อตัราการขึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ  ,, ,, 
อตัราการขึนเงินเดือน (ฐาน) ,, ,, 
อตัราขึนเงินเดือน เพิมขึนร้อยละ  ,, ,, 

 

19. ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม 9 และ 8   

คาํนวณจากกําไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอืนบางรายการทีได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้ เช่น            
เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายทีตอ้งห้ามในการคาํนวณภาษีเงินได ้เช่น หนีสงสัยจะสูญ 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทั คาํนวณในอตัราร้อยละ   
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยทีจดัตังขึนตามกฎหมายไทย คาํนวณในอตัราร้อยละ  และ   
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษทัย่อยทีจดัตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ คาํนวณในอตัราร้อยละ .,    
และ   
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
รายการ 

สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 62,004,613 44,964,208 ,705,257 ,237,853 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัวคราว 
        และการกลบัรายการผลแตกต่างชัวคราว 

    
          และการกลบัรายการผลแตกต่างชัวคราว (12,464,016) 

(,) 
(,534,664) 

(,) 
(13,210,655) 

(,554) 
(5,155,838) 

(,554) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 49,540,597 37,429,544 45,494,602 37,082,015 
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ณ วนัที  ธันวาคม 9 และ 8 สินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย ผลแตกต่าง
ชัวคราวดงัต่อไปนี  

        หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ธ.ค.   ธ.ค.   ธ.ค.   ธ.ค.  

ผลสะสมของผลแตกต่างชัวคราวทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     
อตัราภาษี % 

770,132 - - - ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้
อตัราภาษี % 

    ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญลูกหนีการคา้ ,029,063 ,202,366 ,029,063 ,029,063 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญสินทรัพยห์มุนเวยีนอืน - ,756 - - 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน - ,320 - - 
ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้ 55,118,173 2,728,259 51,078,136 27,089 

  (กาํไร)ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการทาํสญัญาซือขาย      
เงินตราต่างประเทศ    (,) 428,700    (,215) 428,700 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,788,003 139,083,452 134,658,688 118,061,281 
ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน 59,210,210 59,677,476 77,706,210 78,729,476 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ ,,176 ,477,579 - - 

รวม 285,641,051 222,935,908 269,528,882 203,475,609 
ผลแตกต่างชัวคราวทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

อตัราภาษี %     
   -    รับรู้ในองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น     
             ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (775,051,003) (723,546,197) (775,051,003) (723,546,197) 
   -    รับรู้ในกาํไรสะสม 

                 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (11,794,616) - (9,207,055) - 
รวม (501,204,568) (500,610,289) (514,729,176) (520,070,588) 

หนีสินภาษีเงนิได้รอตดับญัชี (100,317,926) (100,122,057) (102,945,835) (104,014,117) 
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20. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นเงินทุน
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุน
สาํรองนี จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้ บริษทั
ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

21. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

เมือวนัที 2 เมษายน  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ 
ผลการดาํเนินงานประจาํปี  จาํนวน ,, หุ้น ในอตัราหุ้นละ . บาท เป็นจาํนวนเงิน . ลา้น
บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลแล้วในวนัที   พฤษภาคม  และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 15 ลา้นบาท 

เมือวนัที 2 เมษายน  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ 
ผลการดาํเนินงานประจาํปี  จาํนวน ,, หุ้น ในอตัราหุ้นละ .5 บาท เป็นจาํนวนเงิน . ลา้น
บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลแล้วในวนัที   พฤษภาคม  และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 15 ลา้นบาท 

 

22. การจําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 
      หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ     
        งานระหวา่งทาํ(เพิมขึน)ลดลง (6,299,009) 33,199,498 (,117,624) ,626,522 
วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป ,710,484,486 ,764,354,807 2,864,493,949 2,855,150,015 
ซือสินคา้ 268,764,279 224,778,993 - - 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 52,024,389 58,617,777 50,764,989 52,622,212 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 1,070,192,430 972,765,858 772,161,623 696,265,518 
ค่าเสือมราคา 283,476,351 293,632,867 194,864,356 200,060,219 
ค่าตดัจาํหน่าย 7,266,110 7,439,713 5,032,545 4,981,171 
ค่าใชจ่้ายอืน 675,827,879 651,136,870 500,854,304 488,961,607 

รวม 5,061,736,915 5,005,926,383 4,353,054,142 4,309,667,264 
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23. กองทุนสํารองเลียงชีพพนักงาน 
 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพ  ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ยงชีพ          
พ.ศ. 2530 เพือเป็นสวสัดิการตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังานเมือลาออกจากงาน หรือครบอายุการทาํงาน 
(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษทั โดยพนกังานจ่ายสะสมส่วนหนึง และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหนึงในอตัรา % 
ของเงินเดือน ทั งนี บริษทัได้แต่งตังบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จาํกดั เป็นผูจ้ดัการ
กองทุนเพือบริหารกองทุนดงักล่าว 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทีจ่ายสาํหรับพนกังานและไดบ้นัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ 58 มีจาํนวนดงัต่อไปนี  

                              หน่วย : ลา้นบาท 

ชือบริษทั 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

9 8 9 8 
บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 8.67 8.20 8.67 8.20 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอริง จาํกดั 1.96 1.90 - - 

รวม 10.63 10.10 8.67 8.20 
 

 

24. รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
. บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปนี  

  หน่วย : พนั 

งบการเงินรวม 
 255 

สกลุเงิน 
ต่างประเทศ 

แปลงค่า 
 เป็นเงินบาท 

สกลุเงิน    
  ต่างประเทศ 

แปลงค่า 
เป็นเงินบาท 

สินทรัพย์     
    ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ,488.84 302,702 ,217.29 187,422 
    เยน 146,. 44,566 74,674.64 22,137 

ยโูร .  .  
    ปอนดส์เตอร์ลิง 117.74 5,133 66.20 3,514 

รวมสินทรัพย ์  352,411  213,083 
หนีสิน     
    ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 1,436.69 51,723 638.00 23,129 
    เยน 18,979.09 5,909 9,666.15 2,926 
    ปอนดส์เตอร์ลิง 480.89 21,383 198.77 10,720 
    ยโูร 273.37 10,425 194.63 7,746 
    ดอลล่าร์ออสเตรเลีย 1.85 49 4.60 123 

ดอลล่าร์ฮ่องกง 44.64 208 - - 
รวมหนี สิน  89,697  44,644 
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 หน่วย : พนั 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 

สกลุเงิน      
ต่างประเทศ 

แปลงค่า     
 เป็นเงินบาท 

สกลุเงิน      
ต่างประเทศ 

แปลงค่า 
เป็นเงินบาท 

สินทรัพย์     
    ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 8,403.73 299,667 5,145.87 184,856 
    เยน 146,328.20 44,566 74,674.64 22,137 
    ยโูร .  .  
    ปอนดส์เตอร์ลิง 117.74 5,133 66.20 3,514 

รวมสินทรัพย ์  349,376  210,517 
หนีสิน     

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 1,208.32 43,501 525.05 19,034 
เยน 18,979.09 5,909 9,666.15 2,926 
ปอนดส์เตอร์ลิง 473.45 21,053 198.77 10,720 
ยโูร 245.72 9,371 172.99 6,885 
ดอลล่าร์ออสเตรเลีย 1.85 49 4.60 123 
ดอลล่าร์ฮ่องกง 44.64 208 - - 

รวมหนี สิน  80,091  39,688 
 

. บริษทัไดท้าํสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพือป้องกนัความเสียงของ
การเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียน ทีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินบาท ทีบริษทัจะไดรั้บชาํระจากลูกหนี
การคา้ต่างประเทศ โดยสรุปดงันี  

 

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนเงิน 
(หน่วย : พนั) 

มูลค่ายติุธรรม  
 (หน่วย : พนับาท) วนัส่งมอบ 

ปี     
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ,. 153,528 มีนาคม  - มิถุนายน  
ปอนดส์เตอร์ลิง . 13,688 กมุภาพนัธ์  - พฤษภาคม  

ปี     
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา . 689 มกราคม  
ปอนดส์เตอร์ลิง . 2,526 มกราคม  - มีนาคม  
เยน ,903.44 26,348 มกราคม  - มิถุนายน  
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. บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพือป้องกนั

ความเสียงของการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียน ทีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินบาท ทีบริษทัจะตอ้งจ่าย
ชาํระใหก้บัเจา้หนีการคา้ต่างประเทศ โดยสรุปดงันี  

งบการเงินรวม จาํนวนเงิน 
(หน่วย : พนั) 

มูลค่ายติุธรรม  
(หน่วย : พนับาท) วนัส่งมอบ 

ปี 9    
ยโูร 27.20 ,030 กมุภาพนัธ์  

ปี 8    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 217.22 ,800 มกราคม  - กมุภาพนัธ์  
ปอนดส์เตอร์ลิง 131.20 6,963 กมุภาพนัธ์  

 
 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวนเงิน 
(หน่วย : พนั) 

มูลค่ายติุธรรม  
(หน่วย : พนับาท) วนัส่งมอบ 

ปี 8    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 217.22 ,800 มกราคม  - กมุภาพนัธ์  
ปอนดส์เตอร์ลิง 131.20 6,963 กมุภาพนัธ์  

 

25. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน    
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย ในงบการเงินรวมสําหรับปี

สินสุดวนัที  ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี  
                                                                                                                                                                       หน่วย : บาท 

ปี 2559 เครืองสาํอาง บรรจุภณัฑ ์ อืน 
รายการระหวา่งกนั 

รวม 
เดบิต เครดิต 

รายไดจ้ากการขาย ,507,575,357 926,711,622 346,309,013 527,824,219 - 5,252,771,773 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 191,256,994 7,235,926 10,921,935 530,258,474 549,630,294 228,786,675 
รายไดอื้น 205,627,677 10,310,469 6,387,401 95,473,664 - 126,851,883 
กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของ   
       บริษทัใหญ ่

    
 305,222,248 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 1,184,227,027 392,263,133 73,013,199 - - 1,649,503,359 
 

หน่วย : บาท 

ปี 255 เครืองสาํอาง บรรจุภณัฑ ์ อืน รายการระหวา่งกนั รวม 
เดบิต เครดิต 

รายไดจ้ากการขาย ,402,849,470 906,916,238 286,995,284 495,481,022 - 5,101,279,970 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 136,963,657 (18,902,300) 11,942,273 502,422,628 516,450,745 144,031,747 
รายไดอื้น 181,362,924 13,890,308 2,621,716 55,405,763 - 142,469,185 
กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของ       

บริษทัใหญ ่      253,075,269 
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,250,077,639 333,817,594 70,884,842 - - 1,654,780,075 
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ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยแบ่งเป็นการขายในประเทศและต่างประเทศ 
ในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 9 และ 2558 มีดงัต่อไปนี  

                                                                                                                                                                                           หน่วย: บาท 

รายการ 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากการขาย 2,608,444,879 2,713,883,106 2,644,326,894 2,387,396,864 5,252,771,773 5,101,279,970 
ผลการดาํเนินงาน       
       ตามส่วนงาน 16,532,765 3,244,282 212,253,910 140,787,465 228,786,675 144,031,747 

 

 

26. รายการบัญชีกบับุคคลและกิจการทีเกียวข้องกนั 
บริษทัมีรายการทางธุรกิจกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ซึ งเกียวขอ้งกนัโดยการเป็นกรรมการบริษทัหรือ

โดยการถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็น
เงือนไขการคา้โดยทัวไป 

 

บริษทั ความสัมพนัธ์ 
บริษทัร่วม ดูหมายเหตุขอ้  9 
บริษทัย่อย ดูหมายเหตุขอ้ 10 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดูหมายเหตุขอ้ 11 
     บริษทั   เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
     บริษทั   อินเตอร์เนชันแนล  แลบบอราทอรีส์ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
     บริษทั   วิทยาสิทธิ  จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
     บริษทั   โอ ซี ซี จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
     บริษทั   ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
     บริษทั   โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จาํกดั  กรรมการร่วมกนั 
     บริษทั    เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
     บริษทั    ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
     บริษทั    สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
     บริษทั    ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
     บริษทั    สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
     บริษทั    เอราวณัสิงทอ จาํกดั บริษทัทีเกียวขอ้งกนัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บุคคลทีเกียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั/บริษทัย่อย 
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รายการบัญชีกบับุคคลและกิจการทีเกียวข้องกนัทีสําคัญมีดังนี          
   หน่วย : บาท 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
ลูกหนีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - ,421,197 ,131,398 
     -บริษทัร่วม 12,465,218 11,704,718 9,683,807 8,238,962 
     -บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 230,824,264 254,573,604 203,776,871 233,852,029 

รวม 243,289,482 266,278,322 214,881,875 244,222,389 
ลูกหนี อืน     

     -บริษทัยอ่ย - - 2,311,883 3,523,144 
     -บริษทัร่วม 2,234,879 17,859 2,234,879 17,859 
     -บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 558,698 447,061 558,698 447,061 

รวม 2,793,577 464,920 5,105,460 3,988,064 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน     
 เงินประกนัค่าเช่า     
   -บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5,036,175 5,036,175 4,482,120 4,482,120 
เจา้หนีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 67,798,872 55,485,338 
     -บริษทัร่วม 841,327 1,602,659 841,327 1,602,659 
     -บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 14,857,193 22,054,298 10,234,983 15,537,236 

รวม 15,698,520 23,656,957 78,875,182 72,625,233 
เจา้หนี อืน     
     -บริษทัยอ่ย - - 639,128 870,153 
     -บริษทัร่วม 130,861 - 130,861 - 
     -บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3,663,271 4,264,588 3,663,271 4,264,588 

รวม 3,794,132 4,264,588 4,433,260 5,134,741 
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน     

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 36,886 24,760 36,886 24,760 
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 หน่วย : บาท 
รายการในงบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

255 255 2559 2558 
รายไดจ้ากการขาย     
     -บริษทัยอ่ย - - 9,239,165 10,825,981 
     -บริษทัร่วม 55,484,146 65,250,756 38,856,667 36,723,111 
     -บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  1,527,028,328 1,504,895,517 1,369,039,129 1,334,200,651 

รวม 1,582,512,474 1,570,146,273 1,417,134,961 1,381,749,743 
รายไดค้่าเช่า     
     -บริษทัยอ่ย - - 455,675 475,250 
     -บริษทัร่วม 30,856,800 28,648,800 30,856,800 28,648,800 
     -บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 601,327 395,905 601,327 395,905 

รวม 31,458,127 29,044,705 31,913,802 29,519,955 
รายไดอื้น     
     -บริษทัยอ่ย - - 6,632,604 7,920,775 
     -บริษทัร่วม 327,715 1,328,716 327,715 1,198,716 
     -บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5,830,804 660,784 4,695,667 541,293 

รวม 6,158,519 1,989,500 11,655,986 9,660,784 
ซือสินคา้และบริการ     
     -บริษทัยอ่ย - - 516,081,797 479,784,455 
     -บริษทัร่วม 2,920,397 4,907,098 2,920,397 4,907,098 
     -บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 100,112,997 99,624,751 100,112,997 86,814,836 

รวม 103,033,394 104,531,849 619,115,191 571,506,389 
ค่าเช่าจ่าย     
     -บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 8,886,053 8,193,264 8,886,053 8,193,264 
ค่าใชจ่้ายอืน     
     -บริษทัยอ่ย - - 7,164,413 8,675,170 
     -บริษทัร่วม 139,534 1,351,533 139,534 1,351,533 
     -บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 126,654,827 140,586,174 65,194,157 71,475,682 

รวม 126,794,361 141,937,707 72,498,104 81,502,385 
 
รายไดจ้ากการขาย ซือสินคา้และบริการ และรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายอืน ทีแสดงในงบกาํไรขาดทุน เป็นไปตาม

เงือนไขการคา้โดยทัวไป โดยมีการกาํหนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาด หรือเป็นไปตามสัญญาทีไดต้กลงกนั
ไว ้สาํหรับรายการทีไม่มีราคาตลาดอา้งอิง 
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27. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกดิขึนภายหน้า 
 หน่วย : บาท 

รายการ 
ณ วนัที  ธนัวาคม  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1. ภาระผกูพนัตามหนงัสือคําประกนัโดยธนาคารพาณิชย ์ 126,066,438 117,717,738 
2. ค่าลิขสิทธิ  บริษทัจ่ายค่าลิขสิทธิ โดยคาํนวณจากร้อยละของยอดขายในอตัราทีระบุในสญัญา 
3. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ตามสัญญาเช่า สัญญาบริการสาํหรับทีทาํ

การสาํนกังาน คลงัสินคา้  และสญัญาจา้งทีปรึกษา ตังแต่วนัที  มกราคม  เป็นตน้ไป ดงันี  

ระยะเวลาสญัญา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน  ปี  76,166,434   บาท 68,312,445 บาท 
ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่  ปี แต่ไม่เกิน  ปี              64,720,201   บาท 60,835,031 บาท 

 

28. เครืองมือทางการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกียวกับเครื องมือทางการเงินทั งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบ      

แสดงฐานะการเงิน ดงันี  
.    นโยบายการบญัชีและวธีิการปฏิบติัทางการบญัชี 

- ดูหมายเหตุ  
.    ความเสียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

- ความเสียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการทีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน
สัญญา  ซึ งก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

- ความเสียงเกียวกบัการกระจุกตวัของสินเชือซึ งเกิดขึนจากลูกหนีการคา้แบ่งเป็น 
ก. การขายสินคา้ส่วนหนึงใหก้บัลูกคา้ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ ) 
ข. การขายสินคา้อีกส่วนหนึงใหก้บัลูกคา้รายอืน ๆ ซึ งมีจาํนวนมากราย 

- สําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าวไดห้กัสาํรองต่าง ๆ เพือใหเ้ป็นราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยสํารองดงักล่าวถือเป็น
มูลค่าสูงสุดของความเสียงทีจะเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

.    ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย 
ความเสี ยงทีจะเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบี ย ซึ งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษทัในปีปัจจุบนัและปีต่อๆ ไป บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะสามารถบริหารความเสียงทีอาจ
เกิดขึนไดเ้นืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 
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.    ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
บริษทัและบริษัทย่อยมีความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนในสกุลเงิน

ต่างประเทศ เนืองจากมีลูกหนี  เจา้หนี ทีเกิดจากการซือ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ งบริษทัจะ
พิจารณาจดัทาํสัญญาประกนัความเสียงเป็นการล่วงหนา้ ในกรณีทีภาวะเงินบาทมีความผนัผวนและ
บริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

 

.    ราคายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปนี  ในการประมาณราคายุติธรรม

ของเครืองมือทางการเงิน 
- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงในราคาตามบญัชีซึ งเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
- หนี สินทางการเงิน แสดงในราคาตามบญัชีซึ งเท่ากบัราคายุติธรรมโดยประมาณ เนืองจาก

หนี สินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัใกล ้
 

29. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้  เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์  
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

 
งบการเงินรวม

ป 2559 ป 2558 ป 2557

อัตราสวนสภาพคลอง

 อัตราสวนสภาพคลอง 1.36 1.22 1.07 เทา

 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.76 0.59 0.56 เทา

 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด 0.37 0.31 0.29 เทา

 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้ 5.62 5.50 5.45 เทา

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 64 65 66 วัน

 อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 15.08 15.96 14.62 เทา

 ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย 24 23 25 วัน

 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ 11.77 10.78 10.60 เทา

 ระยะเวลาชําระหนี้ 31 33 34 วัน

 รอบเวลาเงินสด 57 55 57 วัน

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

 อัตรากําไรข้ันตน 24.08 22.16 20.79 รอยละ

 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 4.36 2.82 2.54 รอยละ

 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 248.40 377.42 444.75 รอยละ

 อัตรากําไรสุทธิ 5.67 4.83 3.90 รอยละ

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 8.51 7.27 6.55 รอยละ

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 5.68 4.60 3.86 รอยละ

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 35.39 31.50 28.02 รอยละ

 อัตราหมุนของสินทรัพย 1.00 0.95 0.99 เทา

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 0.47 0.53 0.63 เทา

 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย 36.97 26.53 19.70 เทา

 อัตราการจายเงินปนผล 49.12 47.39 53.20 รอยละ

ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

-ไมมี-

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงิน
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ภาพรวมในการดําเนินธุรกิจ
 ในป 2559 เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ประกอบกับความผันผวนของคาเงิน รวมถึงปจจัยอื่นๆ สงผลใหเกิดการ
ชะลอตัวในการบริโภค ในขณะที่เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเติบโตเฉล่ียอยูที่รอยละ 3.2 อยางไรก็ดี อุตสาหกรรม
เคร่ืองสําอาง ซึง่เปนธรุกิจทางดานความงามยังคงมีอตัราการเจริญเติบโตและขยายอยางตอเน่ือง โดยมีภาวะการแขงขัน
ที่รุนแรงมากขึ้น

 ในป 2559 บริษัทฯและบริษัทยอย ไดผลิตสินคาที่มีความหลากหลายเพ่ือนําเสนอตอลูกคาในราคาท่ีเหมาะสม 
รวมถึงสินคาที่มีนวัตกรรมใหมๆ จากการวิจัยและพัฒนาซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและผูบริโภค 
ทาํใหมสีวนแบงทางการตลาดท่ีเพิม่ขึน้ รวมท้ังมกีารลงทุนในสินทรัพยเพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพในการผลิต และเพ่ิมโอกาส
ในการขายและกําไร สงผลใหในป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวม 5,252.77 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
รอยละ 2.59 กําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 364 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 26.86 และสินทรัพยรวม จํานวน 
5,428.79 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 2.24

ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
 ในป 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมกีาํไรสทุธสิวนท่ีเปนของผูถอืหุนบรษิทัใหญ 305.22 ลานบาท เพ่ิมขึน้จากปกอน 
52.15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.60 โดยพิจารณาวิเคราะหดานที่สําคัญ ดังนี้

 รายไดจากการขาย

  ในป 2559 บรษิทัฯ และบริษทัยอย มรีายไดจากการขาย 5,252.77 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปกอน 151.49 ลานบาท 
หรือรอยละ 3 เนื่องจากรายไดจากการขายตางประเทศเพ่ิมขึ้น 256.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.76 จากเนื่องจาก
รายไดจากการขายสินคาทําใหมีสวนแบงการตลาดเพิ่มข้ึน สําหรับรายไดจากการขายในประเทศลดลง เน่ืองจากลูกคา
บางรายท่ีสงสนิคาออกไปจําหนายตางประเทศมีสดัสวนการขายท่ีลดลงจากภาวะการแขงขนัทางดานราคาสูงขีน้ ในขณะท่ี
ลูกคารายใหญยังคงมีการเติบโตและสงผลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
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 กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ

 ในงบการเงินรวมป 2559 แสดงกาํไรสวนทีเ่ปนของบรษิทัใหญ 305.22 ลานบาท เมือ่เทยีบกับปกอนเพิม่ขึน้ 52.15 ลานบาท 
หรอืคดิเปนรอยละ 20.60 สบืเนือ่งจากรายไดจากการขายทีเ่พ่ิมขึน้ ประกอบกบัอตัราการทํากาํไรทีส่งูขึน้ จากการบรหิาร
จัดการตนทุนการผลิต คาใชจายในการบริหารและการขาย รวมทั้งตนทุนการเงิน ตามที่ไดกลาวมาขางตน

 ตนทุนขาย

 ในป 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมีตนทนุขาย คดิเปนรอยละ 75.92 ของรายไดจากการขาย ลดลงจากปกอนรอยละ 
1.91 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึง มีการจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ
จากแหลงท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินคาคงคลัง เพ่ือใหสามารถเสนอสินคา
ที่มีคุณภาพในราคาที่ลูกคาพึงพอใจและสามารถแขงขันได

 คาใชจายในการบริหารและการขาย

 ในป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารและการขาย 1,036.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
49.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.01 เนื่องจากคาใชจายเกี่ยวกับบุคคลากรท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันไดมีการควบคุม
ดูแลคาใชจายโดยรวมอยางเหมาะสม

 ตนทุนทางการเงิน

 ในป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงิน 17.36 ลานบาท ลดลงจากปกอน 5.20 ลานบาท เนื่องจาก
เงนิกูยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีล่ดลง ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง รวมถงึสภาพคลองทางการเงินท่ีดขีึน้ จาก
ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ประกอบกับการติดตามการชําระเงินของลูกคาอยางใกลชิด 
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 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

 ในงบการเงนิรวมป 2559 บริษทัฯและบริษทัยอยมอีตัราผลตอบแทนผูถอืหุนป 2559 เทากบัรอยละ 8.51 ซึง่
เพ่ิมข้ึนจากปกอนเน่ืองจากมกีาํไรสาํหรบัปเพ่ิมข้ึน บรษิทัฯ มนีโยบายจายเงนิปนผลใหแกผูถอืหุนรอยละ 20-80 ของกาํไร
สาํหรบัปจากงบการเงินเฉพาะบริษทั (ตามวธิรีาคาทุน) แตทัง้นีข้ึน้อยูกบัภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนนิงานของบริษทัฯ 
ในป 2559 บรษิทัมีกําไรสําหรับป 315.84 ลานบาท และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 บริษัทฯ ไดมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่ 1/2560 เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อจาย
เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2559 ในอัตราหุนละ 1.20 บาทรวมเปนเงินท้ังสิน้ 179.92 ลานบาท คดิเปนอัตราการ
จายเงนิปนผลเทยีบกบักําไรสําหรับปตามงบการเงินเฉพาะกิจการเทากับรอยละ 59.96 และมีกําหนดการจายในวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2560 
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 ฐานะการเงิน

 สินทรัพยรวม ในป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 5,428.80 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
119.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.24 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้

1. ลกูหนีก้ารคา-สทุธ ิเพ่ิมข้ึนจากปกอน 168.12 ลานบาท เน่ืองจากรายไดจากการขายทีเ่พ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนั 
บริษัทฯ มีการติดตามการชําระเงินจากลูกคาอยางใกลชิด รวมถึงมีการวิเคราะหฐานะทางการเงิน และนํา
ระบบประเมินคุณภาพของลูกคามาใชในการใหวงเงินสินเชื่อ สงผลใหมีลูกหน้ีที่ยังไมครบกําหนดและ
คางชําระไมเกิน 3 เดือน คิดเปนรอยละ 97.84 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด

2. สินคาคงเหลือ ลดลงจากปกอน 89.13 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ระยะเวลา
ขายสินคาเฉล่ียใกลเคียงกับปกอน

3. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เพิ่มขึ้นจากปกอน 78.99 ลานบาท จากการปรับมูลคายุติธรรมที่เพิ่มขึ้น
ของเงินลงทุนในหลักทรพัยเผื่อขาย

4. สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงจากปกอน 27.85 ลานบาท จากการไดรับคืนภาษีมูลคาเพิ่ม 

 หนีส้นิรวม ในป 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมหีนีส้นิรวมจํานวน 1,736.44 ลานบาท ลดลงจากปกอน 91.99 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 5.03 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากปกอน 169.25 ลานบาท บริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีสภาพคลองดีขึ้น จึงทําใหเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง

2. โบนัสคางจายเพิ่มขึ้นจากปกอน 52.54 ลานบาท 

 สวนของผูถือหุน ในป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 3,692.36  ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอน 211.03 ลานบาทคิดเปนรอยละ 6.06  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสวนของผูถือหุนที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้

1. องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 37.05 ลานบาท เกิดจากผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขาย (สุทธิจากภาษี) 41.20 ลานบาท ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 
4.15 ลานบาท และ ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกนัภยั (สทุธจิากภาษี) 9.44 ลานบาท

2. กาํไรสะสมยงัไมไดจดัสรรเพิม่ขึน้ 163.69 ลานบาท เปนกาํไรสทุธสิวนท่ีเปนของบรษิทัใหญ 305.22 ลานบาท  
และมีการจายเงินปนผล 149.93 ลานบาท

3. สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลง 10.28 ลานบาท
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 สภาพคลอง 

1. กระแสเงินสด ในป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 27.69 
ลานบาท โดยแยกเปน

 รายละเอียดของกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้

(หนวย : ลานบาท)

ป 2559 ป 2558 ป 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 568.31 543.61 612.04

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (221.43) (125.74) (127.90)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (319.18) (405.46) (432.84)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 27.69 12.41 51.30

โดยมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้

• เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทียบกับปกอนเพ่ิมขึ้น 24.70 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสด
รับสุทธิจากการขายที่เพิ่มขึ้น

• เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนเทียบกบัปกอนเพ่ิมข้ึน 95.69 ลานบาท เนือ่งจากบรษิทัฯ ปรบัปรงุโรงงาน
และลงทุนในเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

• เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทียบกับปกอนลดลง 86.28 ลานบาท เนื่องจากเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินลดลงจากสภาพคลองท่ีดีขึ้น

2. ความเพียงพอของสภาพคลอง

ป 2559 ป 2558 ป 2557

อัตราสวนสภาพคลอง 1.36 1.22 1.07 เทา

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.76 0.59 0.56 เทา

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด 0.37 0.31 0.29 เทา

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.47 0.53 0.63 เทา

 ในป 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอย มสีภาพคลองทีด่ขีึน้โดยมอีตัราสวนสภาพคลองเทากบั 1.36 เทา และอตัราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วที่ดีขึ้น ทั้งนี้เกิดจาก ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบ
ติดตามการชําระเงินจากลูกหนี้การคาที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับ ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่ดีและมีการชําระเงิน
ตรงตามกําหนด ในขณะท่ีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.47 เทา ซึ่งลดลงจากปกอน เปนการแสดงถึง
ความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคลองของธุรกิจ
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ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุดและ
หลักสูตรอบรม

สัดส่วน
กำร

ถือหุ้น*
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

1.	 นำยบุญเกียรติ	โชควัฒนำ
• 	 ประธานกรรมการบริษัท
• 	 ประธานกรรมการสรรหา
• 	 ประธานกรรมการก�าหนด	
	 ค่าตอบแทน

	 วันที่	22	เมษายน	2523

69 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	
มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ปรญิญาบรหิารธุรกจิดษุฎบีณัฑิตกติตมิศักดิ	์สาขา
วิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ปรญิญาบรหิารธรุกจิดษุฎบัีณฑิตกติตมิศักดิ	์วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

- B.S.Engineering - Worcester Polyteching Institute, 
Massachusets, U.S.A.

			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	3/2003
- Director	Certification	Program	(DCP)				รุน่	41/2004

7.88% กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	5	แห่ง
-	 ประธำนกรรมกำรบริษัท	และ	ประธำน	
	 กรรมกำรบริหำร	:
	 บมจ.	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล
-	 ประธำนกรรมกำร	:
	 บมจ.	ประชาอาภรณ์
	 บมจ.	แพนเอเชียฟุตแวร์
-	 กรรมกำร	:
	 บมจ.	สหโคเจน	(ชลบุรี)
	 บมจ.	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	62	แห่ง

2.	 นำงทิพำภรณ์	โชควัฒนำ
• 	 รองประธานกรรมการบริษัท
• 	 กรรมการสรรหา
	 วันที่	22	เมษายน	2523

70 - ปริญญาตรี	คณะรัฐศาสตร์	
		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- เลขานุการ	จาก	Pitman	London
			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	3/2003
- Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	68/2005

7.88% กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1	แห่ง
-	 กรรมกำร	:
	 บมจ.	โอ.ซี.ซี.

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	25	แห่ง

3.	 นำยธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์
• 	 กรรมการผู้จัดการ
• 	 ประธานกรรมการบริหาร
• 	 กรรมการสรรหา
• 	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
	 วันที่	30	เมษายน	2528

65 - ปรญิญาโท	บรหิารธรุกิจ,	Clark	University	Worcester,	
Massachusetts, U.S.A.

- ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมเคมี,	Worcester	
  Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.
			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	3/2003
- Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	68/2005

1.76%	 กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1	แห่ง
-	 กรรมกำร	:
	 บมจ.สหโคเจน	(ชลบุรี)

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	19	แห่ง

4.	 ดร.อัตถกร		กลั่นควำมดี
• 	 กรรมการรองผู้จัดการ
• 	 ประธานคณะกรรมการ
	 บริหารความเสี่ยง
• 	 กรรมการบริหาร	
• 	 กรรมการสรรหา
	 วันที่	22	เมษายน	2534

68 - ปริญญาเอก	 วิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองกลวิชาโท	
Operations	 Research-University	 of	 Illinois@
Urbaha U.S.A.

			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	3/2003
- Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	68/2005

0.31% กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1	แห่ง
-	 กรรมกำร	:
	 บมจ.สหโคเจน	(ชลบุรี)

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	13	แห่ง

5.	 พลเรือเอกอภชิำต	ิ	เพ็งศรทีอง
• 	 กรรมการอิสระ
• 	 กรรมการกิจกรรมองค์กร
	 เพื่อสังคม
	 วันที่	12	พฤศจิกายน	2552

67 - ปริญญาโท	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สาขา
ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่นที่	15

- ปริญญาตรี	โรงเรียนนายเรือ
		สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)
			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	82/2010

0.06% กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3	แห่ง
-	 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ	:
	 บมจ.เจเคเอ็น	โกลบอล	มีเดีย
	 บมจ.ที.เอ.ซี	คอนซูเมอร์
	 บมจ.เมืองไทย	ลิสซิ่ง

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มี

6. นำงแก้วตำ		องค์สรณะคม
• 	 กรรมการบริษัท
• 	 กรรมการบริหาร
• 	 กรรมการสรรหา	
• 	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
• 	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
	 วันที่	22	มิถุนายน	2530

60 - ปรญิญาตร	ีวชิาเอกรฐัศาสตร์-บรหิารรฐักจิวชิาโท
ภาษาอังกฤษ	คณะรฐัศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	27/2003	
- Role of the Compensation Committee (RCC) 
รุ่น	10/2010

0.65% กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มี

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	10	แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อำยุ	
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุดและ
หลักสูตรอบรม

สดัส่วน
กำร

ถือหุ้น*
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

7. ศ.ดร.ภญ.มำลิน		อังสุรังษี
• 	 กรรมการบริษัท
• 	 กรรมการบริหาร	
• 	 ประธานกรรมการกิจกรรม	
	 องค์กรเพื่อสังคม

	 วันที่	26	เมษายน	2547

66 - ปริญญาเอก	 คณะวิทยาศาสตร์	 (จุลชีววิทยา)	
มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปรญิญาตร	ีคณะเภสชัศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- Certificate in Management of Higher Education 
from	Galilee	College,	Israel	and	Harvard	University	
Extension School, USA.

			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	17/2004

0.12% กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มี

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	6	แห่ง

8. นำงจิตรำภรณ์		วิกิตเศรษฐ์
• 	 กรรมการบริษัท
• 	 กรรมการบริหาร
	 วันที่	23	เมษายน	2550

65 - ปริญญาโท	สาขาวิชา	Early	Childhood	Education	
จาก	Worcester	College,U.S.A.

			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	66/2007

1.76% กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มี

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	6	แห่ง

9. นำงธีรดำ		อ�ำพันวงษ์
• 	 กรรมการบริษัท
	 วันที่	26	เมษายน	2541

46 - ปริญญาโท	วิชาเอกการตลาด
		คณะบริหารธุรกิจ	
		สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	3/2003
- Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	51/2004

0.58% กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2	แห่ง
-	 กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
	 ผู้บริหำร	:
	 บมจ.โอซีซี
- กรรมกำร	:	บมจ.ประชำอำภรณ ์
กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	19	แห่ง

10.นำงพิศมัย		จันทรุเบกษำ 
• 	 กรรมการอิสระ
• 	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
	 วันที่	28	เมษายน	2552

68 - Cambridgeshire College of 
  Arts & Technology,
  Catering Diploma England Cambrideg, 
  Hotel & Restaurant Management 
			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	82/2010

0.06% กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มี

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มี

11.นำยสุเทพ		ด่ำนศิริวิโรจน์
• 	 กรรมการบริษัท
	 วันที่	22	เมษายน	2557

68 - ปริญญาตรี(การบัญชี)
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Risk	Management	Committee	Program	(RMP)	
รุ่นที่	5/2014

- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	32/2005
- Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	60/2005

ไม่มี กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1	แห่ง
-	 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ	
	 กรรมกำร,กรรมกำรบริหำร	:
	 บมจ.สหโคเจน	(ชลบุรี)

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3	แห่ง

12.นำยขจรศกัดิ	์	วนัรตัน์เศรษฐ
• 	 ประธานคณะกรรมการ
	 ตรวจสอบ
• 	 กรรมการอิสระ
	 วันที่	26	เมษายน	2536

69 - ปรญิญาโท	สาขาบญัช	ีWestern	Illinois	University,	
U.S.A.

- ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 สอบบัญชี,	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	3/2003

0.10% กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2	แห่ง
-	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ	กรรมกำรอสิระ	:
	 บมจ.ฟาร์อีสท์	ดี.ดี.บี.
	 บมจ.สหพัฒนพิบูล

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1	แห่ง

13.นำงประดิษฐำ		จงวัฒนำ
• 	 กรรมการอิสระ
• 	 กรรมการตรวจสอบ
	 วันที่	22	เมษายน	2545

67 - ปริญญาตรี	วิชานิติศาสตร์บัณฑิต	
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการ	MINI	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
- Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	5/2001
- หลักสูตร	Management	 Construction	 6	 เดือน	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.11% กิจกำรอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2	แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ 
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ
หลักสูตรอบรม

สดัสวน
การ

ถือหุน*
ประสบการณทํางาน

14.นายสุรงค  องคโฆษิต
•  กรรมการอิสระ
•  กรรมการตรวจสอบ
 วันที่ 22 เมษายน 2551

65 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล Lamar 
  University, Beaumont, Texas, U.S.
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

    สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุน 12/2004
- Director Certification Program (DCP) รุน 68/2005

ไมมี กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี 

กิจการอื่นที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี

15.พลตํารวจเอกสมชาย 
 ประภัสภักดี
•  กรรมการอิสระ
•  กรรมการตรวจสอบ
•  ประธานคณะกรรมการกํากับ 

 ดูแลกิจการ
 วันที่ 28 เมษายน 2558

74 - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร 
  โรงเรียนนายรอยตํารวจ
   สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุน 25/2004 
- Director Certification Program (DCP) รุน 51/2004
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน 12/2005
- Audit Committee Program (ACP) รุน 2/2004

ไมมี กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน 1 แหง
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ :
 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)

กิจการอื่นที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี

16.นายไซมอน โรเดอริค ไนท
•  กรรมการบริหาร
•  ผูจดัการฝายธรุกจิตางประเทศ

62 - ปริญญาตรี  สาขา Economics & 
  Mathematics Sheffield University

0.08% กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี

กิจการอื่นที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน 4 แหง

17.นางสาวสุเมธ  สรุชาติชยัฤทธ์ิ
•  กรรมการบริหาร
•  กรรมการบริหารความเส่ียง
•  ผูจัดการฝายโรงงาน

61 - ปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมเคมี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

0.14% กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี 

กิจการอื่นที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน 3 แหง

18.นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพันธ
•  ผูชวยผูจัดการฝายสํานักงาน 

 (บัญชี)

72 - ปริญญาโท  สาขา Managerial Economic 
  University of Wisconsin, USA.

0.16% กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี 

กิจการอื่นที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน 3 แหง

19.นางทองสุข  อุปถัมภากุล
•  กรรมการบริหาร
•  กรรมการกิจกรรมองคกร
 เพ่ือสังคม 
•  ผูชวยผูจัดการฝายธุรกิจ
 ในประเทศ

57 - ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.09% กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี 

กิจการอื่นที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน 2 แหง

20.นางพัชรา  พงษวิจารณ
•  กรรมการบริหาร
•  กรรมการกํากับดูแลกิจการ
 ผูชวยผูจัดการ
•  ฝายทรัพยากรบุคคล

57 - ปริญญาตรี  สาขาศิลปะศาสตร(จิตวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.08% กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี 

กิจการอื่นที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน 1 แหง

หมายเหตุ : * รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม

 กรรมการ และผูบรหิารของบริษทัฯ ไมมปีระวตักิารถกูลงโทษในชวง 5 ปทีผ่านมา เนือ่งจากการกระทาํความผ ิดตามพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ.2546
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการบริษัทและ
ผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อ
หุนสามัญ 

2558
เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป

หุนสามัญ 
2559

สัดสวน
การถือหุน 

(%)

ป 2559

กรรมการ คูสมรส

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 11,812,551 - 11,812,551 7.88 9,181,337 2,631,214

2. นางทิพาภรณ โชควัฒนา 11,812,551 - 11,812,551 7.88 2,631,214 9,181,337

3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ 2,596,174 50,000 2,646,174 1.76 1,686,051 960,123

4. ดร.อัตถกร กลั่นความดี 470,774 - 470,774 0.31 470,774 -

5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง 85,714 - 85,714 0.06 85,714 -

6. นางแกวตา องคสรณะคม 974,642 5,000 979,642 0.65 746,082 233,560

7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี 177,284 - 177,284 0.12 177,284 -

8. นางจิตราภรณ วิกิตเศรษฐ 2,596,174 50,000 2,646,174 1.76 960,123 1,686,051

9. นางธีรดา อําพันวงษ 142,857 725,000 867,857 0.58 867,857 -

10. นางพิศมัย จันทรุเบกษา 84,285 - 84,285 0.06 84,285 -

11. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ 142,857 - 142,857 0.10 142,857 -

12. นางประดิษฐา จงวัฒนา 169,428 - 169,428 0.11 167,857 1,571

13. นายสุรงค องคโฆษิต - - - - - -

14. นายสุเทพ ดานศิริวิโรจน - - - - - -

15. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี - - - - - -

16. Mr.Simon Rhoderick Knight 116,142 - 116,142 0.08 116,142 -

17. น.ส.สุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ 203,212 - 203,212 0.14 203,212 -

18. นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพันธ 245,383 - 245,383 0.16 245,383 -

19. นางทองสุข อุปถัมภากุล 136,178 - 136,178 0.09 136,178 -

20. นางพัชรา พงษวิจารณ 120,178 - 120,178 0.08 120,178 -

หมายเหตุ : บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว 149,930,828 หุน โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ คิดเปนรอยละ 12.18 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว
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กรรมการและผูบริหาร

บมจ.
เอส แอนด 
เจ อินเตอร
เนชั่นแนล 
เอนเตอร
ไพรส

บริษัทยอย

บจก. ทอป
เทร็นด 

แมนูแฟค
เจอริ่ง

บจก.อีเอฟ บจก. 
ไวลดไลฟส 

(ประเทศไทย)

S & J 
International 

(UK) Ltd.

Guangzhou 
S&J 

Cosmetics 
Ltd.

4WD Vision 
(HK) Ltd.

บจก. โฟร
ดับเบิ้ลยูดี 

วิชั่น

บจก. 
เอสเอเอเอส

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

นางทิพาภรณ โชควัฒนา XX XX /

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ / / / / / / / / /

ดร.อัตถกร กล่ันความดี / / /

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง /

นางพิศมัย จันทรุเบกษา /

นางแกวตา องคสรณะคม / / /

ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี / / /

นางจิตราภรณ วิกิตเศรษฐ / / /

นางธีรดา อําพันวงษ /

นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ /

นางประดิษฐา จงวัฒนา /

นายสุรงค องคโฆษิต /

นายสเุทพ ดานศิริวิโรจน /

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี /

Mr.Simon Rhoderick Knight / / / /

น.ส.สุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ /

นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพันธ /

นางทองสุข อุปถัมภากุล /

นางพัชรา พงษวิจารณ /

XXX  =  ประธาน     XX  =  รองประธาน     /  =  กรรมการบริษัท 

การดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารในบริษัทยอย 
บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
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กรรมการและผูบริหาร

บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ

บจก. 
ยามาฮัทสึ 

(ประเทศไทย)

บจก. 
ออปอเรชั่น

นอล 
เอ็นเนอรยี่ 

กรุป

บจก. 
โอสถอินเตอร 
แลบบอรา
ทอรีส

Artika Beauty 
Manufacturing 

Sdn.Bhd

บจก. 
เจนเนอรัล
กลาส

บจก. 
เอชแอนดบี 
กบินทรบุรี

บจก. 
ไทยคิวบิค
เทคโนโลยี

บจก. 
เทรนไทม
เทสต

บจก. 
บี.เค.ซี. 
อินเตอร
เนชั่นแนล 
มารเก็ตติ้ง

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา / / XXX XXX XXX

นางทิพาภรณ โชควัฒนา / / XXX

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ XX / XX / /

ดร.อัตถกร กลั่นความดี XXX

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง

นางพิศมัย จันทรุเบกษา

นางแกวตา องคสรณะคม / / /

ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี /

นางจิตราภรณ วิกิตเศรษฐ / /

นางธีรดา อําพันวงษ /

นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ

นางประดิษฐา จงวัฒนา /

นายสุรงค องคโฆษิต

นายสุเทพ ดานศิริวโิรจน

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี

Mr.Simon Rhoderick Knight

น.ส.สุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ / / /

นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพันธ

นางทองสุข อุปถัมภากุล

นางพัชรา พงษวิจารณ

XXX  =  ประธาน     XX  =  รองประธาน     /  =  กรรมการบริษัท
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กรรมการและผูบริหาร

บริษัทที่เกี่ยวของ

บจก. 
รวมประโยชน

บจก. 
เบทเตอรเวย 
(ประเทศไทย)

บจก.อินเตอร
เนชั่นแนล 
แลบบอรา
ทอรีส

บจก. 
วิทยาสิทธิ์

บจก. 
เอชแอนดบี 
อินเตอรเท็กซ

บจก. 
โอเรียนเต็ล 
ซาลอน 
บิสซิเนส

บมจ. 
โอ.ซี.ซี

บมจ. 
ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร
เนชั่นแนล

บมจ. 
ฟารอีสท 
ดีดีบี

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา XXX XXX XXX /

นางทิพาภรณ โชควัฒนา / XX XXX XX /

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ

ดร.อัตถกร กลั่นความดี

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง

นางพิศมัย จันทรุเบกษา

นางแกวตา องคสรณะคม / /

ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี

นางจิตราภรณ วิกิตเศรษฐ

นางธีรดา อําพันวงษ / / /

นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ /

นางประดิษฐา จงวัฒนา

นายสุรงค องคโฆษิต

นายสุเทพ ดานศิริวิโรจน

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี

Mr.Simon Rhoderick Knight

น.ส.สุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์

นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพันธ

นางทองสุข อุปถัมภากุล

นางพัชรา พงษวิจารณ

XXX  =  ประธาน     XX  =  รองประธาน    /  =  กรรมการบริษัท
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กรรมการและผูบริหาร

บริษัทที่เกี่ยวของ

บมจ. 
สหโคเจน 
(ชลบุรี)

บมจ. 
ประชา
อาภรณ

บมจ. 
สหพัฒนา
อินเตอร 
โฮลดิ้ง

บมจ. 
สหพัฒน
พิบูล

บจก. 
ทีเวย

บจก.
 เค. คอม
เมอรเชียล
แอนดคอน
สตรัคชั่น

บจก. 
ชอป 

โกลบอล 
(ประเทศไทย)

บจก. 
รวมพัฒนา
ทรัพยสิน

บจก.
เมคอัพ
เทคนิค
อินเตอร
เนชั่นแนล

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา / XXX / / XXX / / XXX

นางทิพาภรณ โชควัฒนา XXX / X XX XX

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ / /

ดร.อัตถกร กล่ันความดี /

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง

นางพิศมัย จันทรุเบกษา  

นางแกวตา องคสรณะคม / /

ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี

นางจิตราภรณ วิกิตเศรษฐ /

นางธีรดา อําพันวงษ /

นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ /

นางประดิษฐา จงวัฒนา /

นายสุรงค องคโฆษิต

นายสุเทพ ดานศิรวิิโรจน /

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี /

Mr.Simon Rhoderick Knight

น.ส.สุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์

นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพันธ /

นางทองสุข อุปถัมภากุล

นางพัชรา พงษวิจารณ

XXX  =  ประธาน     XX  =  รองประธาน     /  =  กรรมการบริษัท
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กรรมการและผูบริหาร 

บริษัทที่เกี่ยวของ

บจก. อี.พี.
เอฟ

บจก. 
เอเอเอ็นซี

บจก. 
ไอ.เอส.
บี.เอ็ม

บจก. 
 ชาลดอง 

(ประเทศไทย)

บจก. 
เคก แอนด 
เบเกอรี่

บจก. 
ทิพยวาริน
วัฒนา

บจก. 
เทรชเชอร

ฮิลล

บจก.
ผลิตภัณฑ

สมุนไพรไทย

บจก. 
แพนแลนด

บจก.
แอดแวนเทจ 

ฟุตแวร

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา / / / XXX

นางทิพาภรณ โชควัฒนา XXX /

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ / /

ดร.อัตถกร กล่ันความดี / /

พล.ร.อ.อภชิาติ เพ็งศรีทอง

นางพิศมัย จันทรุเบกษา

นางแกวตา องคสรณะคม /

ศ.ดร.ภญ.มาลนิ อังสุรังษี /

นางจิตราภรณ วิกิตเศรษฐ /

นางธีรดา อําพันวงษ

นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ

นางประดิษฐา จงวัฒนา

นายสุรงค องคโฆษิต

นายสุเทพ ดานศิริวิโรจน

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี

Mr.Simon Rhoderick Knight

น.ส.สุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์

นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพันธ

นางทองสุข อุปถัมภากุล

นางพัชรา พงษวิจารณ

XXX  =  ประธาน     XX  =  รองประธาน     /  =  กรรมการบริษัท




