


5,054,327 5,428,796 5,309,757

1,230,091 1,736,435 1,828,425

3,824,236 3,692,361 3,481,332

4,949,630 5,252,772 5,101,280

5,115,132 5,379,624 5,243,749

1,150,912 1,264,858 1,130,645

   274,436    305,222    253,075

        1.00         1.00         1.00

     25.51       24.63       23.22

        1.83         2.04         1.69

       22.00        19.00        17.60

        1.20*         1.20         1.00

        5.37         5.67         4.83

        7.30         8.51         7.27

        1.85         1.36         1.22

        0.95         0.76         0.59

        0.38         0.37         0.31

        5.24         5.68         4.60

       32.31        35.39        31.50

        0.32         0.47         0.53

      40.78        36.97        26.53

       55.36*        56.96        63.14

ขอมูลสำคัญทางการเง�น
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สารประธานกรรมการ

 ในปี 2560 ยังคงเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายในการดำาเนินธุรกิจ เนื่องด้วยปัจจัยจากเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่ม ี

การเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของประเทศต่างๆ การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการปรับโฉมธุรกิจ 

ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตจากปีก่อนเล็กน้อย หรือร้อยละ 3.50 

 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย จำานวน 4,950 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 5.8 

เนื่องจากลูกค้าบางรายย้ายฐานการผลิตเพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า ประกอบกับการแข็งค่าของสกุลเงินบาท ทั้งนี้  

บริษัทฯ ได้พยายามหาลูกค้ารายใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อท่ีจะเพิ่มยอดขาย รวมถึงลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว 

ของลูกค้า แต่ไม่อาจทดแทนยอดขายที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีกำาไรก่อนภาษีเงินได้ จำานวน 325.2 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 10.7 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า ท้ังในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีแตกต่าง หลากหลาย พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากร เพื่อขับเคลื่อนและรองรับการเจริญเติบโต 

ของบริษัทฯ ต่อไป 

 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสำาคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ในด้านการผลิตเคร่ืองสำาอางจากนวัตกรรม และสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจ และส่งเสริมให้นานาประเทศ

ได้รู้จักผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในตลาดโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตเครื่องสำาอางที่สร้างคุณค่าต่อโลก และสังคม  

จนทำาให้ในปี 2560 บริษัทฯได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจหลายรางวัล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น 

 - รางวัล SET Awards 2017 ประเภท รางวัลบริษัทยอดเย่ียมด้านนวัตกรรม ( Best Innovative Company Awards) 

 - รางวัล “ Outstanding SET Sustainability Award 2017” และ รางวัล “ Thailand Sustainability  Investment 2017” 

หรือ หุ้นยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวัลสำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแห่งการดำาเนินธุรกิจแบบยั่งยืน และรางวัล

สำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  

ท่ีมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การดำาเนินงานของธุรกิจสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 

โดยบริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนต่อไป

 

                 (นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา)

        ประธานคณะกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอ 
ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายอมร      อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลตำารวจเอกสมชาย     ประภัสภักดี  กรรมการตรวจสอบ

3. นางประดิษฐา                  จงวัฒนา กรรมการตรวจสอบ

4. นายสุรงค์      องค์โฆษิต กรรมการตรวจสอบ

 มีการประชุม 6 ครั้ง โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระ

สำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและ

มาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS) มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และ

ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท 1 ครั้ง

2. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน สอบทานแผนการตรวจสอบประจำาปี การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ 

โดยให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำาคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมีการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ 

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการดำาเนินงานของการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท 

ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ 

4. การสอบทานกำากับดูแลกิจการท่ีดี สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 

ของบริษัท รวมถึงการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจ 

อย่างสมเหตุสมผล และติดตามการนำานโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ ข้อปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านทุจริต ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการ 

ปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียถือปฏิบัติ 

5. การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำาปี พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและความเหมาะสม 

ของค่าสอบบัญชีแล้วจึงได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป 

อีกวาระหนึ่ง

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงการกำากับดูแลกิจการที่ด ี

                
                      (นายอมร  อัศวานันท์) 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ



ANNUAL REPORT 2017
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC CO., LTD.6

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายคุณภาพ
 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) มีนโยบายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า และ
มุ่งมั่นจะสร้างความพอใจกับลูกค้า โดยส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามเวลาที่ตกลง พร้อมให้บริการที่ดี การดำาเนิน
งานจะคำานึงถึงคุณภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม พนักงานทุกคนจะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามนโยบายและจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้คู่ค้าพอใจมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องสำาอางและเวชสำาอาง เช่น ครีมอาบนำ้า ลิปสติก ครีมบำารุงผิว แป้ง โคโลญจ์ ฯลฯ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า และความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศและประเทศต่างๆ ภายใต้การผลิตท่ีมีคุณภาพตาม 
หลักสากล ที่สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี  จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้นำาธุรกิจผลิตเครื่องสำาอาง 
โดยมีการเจริญเติบโตและมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม และโครงการพัฒนาธุรกิจ

 วิสัยทัศน์
• เราจะเป็นผู้นำาในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าและคู่ค้าในธุรกิจด้านความสวยความงาม

 พันธกิจ
• จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมด้านความสวย ความงามที่ตรงเวลา ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
• จะเคารพและรับผิดชอบต่อโลก สังคม และส่ิงแวดล้อม

 ค่านิยม
• มุ่งเน้นเป้าหมาย  (Target Focus)
• ท้าทายความคิด  (Challenging ideas)
• พิชิตผลงาน (Success)
• ประสานพลัง  (Unity)
• สร้างสรรค์คุณธรรม (Ethics)

โครงการพัฒนาธุรกิจ

• แผนการด�าเนินงานในระยะสั้น
พฒันาการทำางานภายในบรษัิทฯ ให้สามารถปรบัตัวได้อย่างทันเหตุการณ์ต่อสภาพตลาด ต้นทุนสินค้า ความผันผวน
ของค่าเงิน ความต้องการของลูกค้า พนักงาน และข้อกำาหนดของประเทศคู่ค้า ที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ
ต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

• แผนการด�าเนินงานในระยะยาว
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายโดยการเพิ่มคู่ค้าในประเทศใหม่ เช่น ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง และ แอฟริกา อีกทั้ง
ขยายกำาลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย “ฮาลาล” เพื่อให้สามารถรองรับตลาดใหม่ที่เกิดขึ้น

ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ
 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นดำาเนินธุรกิจในปี 2523 โดยกลุ่ม 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นในเครือสหพัฒน์ฯ โดยบริษัทมีชื่อเดิม คือ บริษัท เอส แอนด์ เจ อาหารสำาเร็จรูป จำากัด  
โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อผลิตอาหารสำาเร็จรูป ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็นการดำาเนินธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องสำาอาง 
โดยได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด ในปี 2526 และในปี 2531 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในนาม บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)
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ปี 2531 -   เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท
ปี 2537 -   ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท 
ปี 2539 -   จัดตั้งบริษัท อีเอฟ จำากัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 49.96 เพื่อเป็น 
  ผู้จัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภท Personal Care 
ปี 2544 -   บริษัท อีเอฟ จำากัด (บริษัทย่อย) เพิ่มทุน 3 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 
  ร้อยละ 99.99
 - สร้างอาคารการผลิตใหม่ บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร สำาหรับผลิต Liquid Toiletry 
ปี 2546 - ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียน 
  เพิ่มขึ้นจากเดิม 12 ล้านหุ้น เป็น 120 ล้านหุ้น ทุนที่เรียกชำาระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ล้านหุ้น เป็น 80 ล้านหุ้น
 -   จัดตั้งบริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จำากัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯเข้าถือหุ้นร้อยละ 
  99.99 เพื่อดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทครีมกันแดด และครีมทากันยุง
ปี 2547 -   ได้เรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้น เป็นเงิน 100 ล้านบาท
 -   ทำาการจดทะเบียนทุนที่เรียกชำาระแล้วจากเดิม 80 ล้านหุ้น เป็นเงิน 80 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเป็น 100 ล้านหุ้น 
   เป็นเงิน 100 ล้านบาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2547
ปี 2548 -  ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ให้ทำาโครงการ ESOP โดยได้ 
  ดำาเนินการยื่นคำาขอเสนอขายหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ต่อสำานักงาน คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548
ปี 2549 -   ได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย ภายใต ้
  โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP) จำานวน 5 ล้านหน่วย 
  อัตราการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรร 
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP 5 ล้านหุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ 10 มีนาคม 2549 - 9 มีนาคม 2552
ปี 2552 -   จัดตั้งบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยูเค) จำากัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 
  เข้าถือหุ้นร้อยละ 100.00 เพื่อดำาเนินการให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจำาหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
ปี 2553 - สร้างอาคาร 10 บนพื้นที่  8,000 ตารางเมตร สำาหรับผลิต Lipstic ห้องปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีวะ สำานักงาน  
  และคลังสินค้า
ปี 2554 -   บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจำานวน 45,186,500 หุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ 
  ถือหุ้น (Right Offering)  ราคาเสนอขายหุ้นละ 12 บาท กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจองซื้อหุ้น 
  ของผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้อง 
  ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น
 - ก่อตัง้โรงงานการผลิตท่ีป่ินทอง 1 บนพืน้ท่ี 9,000 ตารางเมตร สำาหรบัผลิต ผลิตภณัฑ์ Liquid Toiletry, Skin Care
ปี 2558 -   จัดตั้งบริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จำากัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้น 
  ร้อยละ 99.99 เพื่อดำาเนินธุรกิจซื้อมาขายไป
 -   จัดตั้งบริษัท เอสเอเอเอส จำากัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99  
  เพื่อประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตเครื่องสำาอาง
ปี 2559 -   บริษัทฯ ร่วมลงทุนจัดตั้ง Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (บริษัทร่วม) ที่ประเทศมาเลเซีย มีทุน 
  จดทะเบียน 5 ล้านริงกิต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 35 เพื่อดำาเนินธุรกิจผลิตเครื่องสำาอางที่ได้รับเครื่องหมาย  
  “ฮาลาล”
 -  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท  ทุนชำาระแล้วเป็นเงิน 149,930,828.00 บาท 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

       ด้านบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม

ปี 2550 -  จัดต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง เพือ่ทำาหน้าท่ีบรหิารจดัการความเส่ียงขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้
ปี 2551 -   จัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เพื่อกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบ 
  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย   
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ปี 2554 - ได้รับโล่รางวัล มาตรฐานความรับิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ปี 2553 (CSR-DIW)  
  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
 - บรษัิทฯ ได้รบัใบประกาศเกียรติคณุ เพือ่รบัรองว่าเป็น อตุสาหกรรมสีเขยีว ระดับท่ี 3 ระบบสีเขยีว (Green System)  
  การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประมวลผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2555 -   บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSRI Recognition - Most Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนที่มีนวัตกรรม 
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
 -  บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากจังหวัดชลบุรี ในสถานประกอบการที่ดำาเนินการตามพระราชบัญญัต ิ
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550 มาตรา 33 (ต่อเนื่อง 2555 – 2558)  
 -  บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัล คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม (Quality Award) จากสำานักงานคณะกรรมการ 
  อาหารและยา    
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากลูกค้า Body Shop : Best Supply Chain Improvement Award 
ปี 2556 -   บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2013 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม 
  ราคาตลาดระหว่าง 2,000 -10,000 ล้านบาท ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ดีเด่น” 
 -  บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSRI Recognition - Most  Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนที่มีนวัตกรรม 
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
 -  บริษัทฯ ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ในการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี 2556  
  จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 -  บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากลูกค้า Body Shop : Best Supplier Award
ปี 2557 -   บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2014 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมลูค่าหลักทรัพย์ตำ่ากว่า 
  ราคาตลาดระหว่าง 2,000 -10,000 ล้านบาท ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้รับรางวัล “ดีเด่น”   
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSRI Recognition - Most Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนที่มีนวัตกรรม 
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 -   บริษัทฯ ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award โดยได้รับคะแนน AGM 100 คะแนนเต็มเป็นระยะเวลา  4  ปี ซ้อน 
       (2554 - 2557) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 -   บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2014 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบัน 
            ไทยพัฒน์ ท่ีมคีวามโดดเด่นในการดำาเนนิธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (Environmental, 
       Social and Governance : ESG100 )  
 -  บริษัทฯ ได้ทำาการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานท่ีใช้ในการประเมินศักยภาพของบุคคลากร 
  ทั้งทางด้านพฤติกรรมผ่านกระบวนการของ Competency Model และในด้านผลการปฎิบัติงานผ่าน 
       กระบวนการจัดทำา KPI เชิงกลยุทธ์  
ปี 2558 - จัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้าน 
     การกำากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษัิทฯ ซึง่ช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานต่างๆ ให้บรรลุความสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ 
       และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
 -    บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 -  บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2015 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบัน 
      ไทยพัฒน์ ทีมี่ความโดดเด่นในการดำาเนนิธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (Environmental, 
       Social and Governance : ESG100 )    
ปี 2559 -  บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2016 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบัน 
      ไทยพัฒน์ ทีมี่ความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (Environmental, 
       Social and Governance : ESG100 )
 -      บริษัทฯ ได้รับโล่ห์สถานประกอบการนำาร่องภายใต้โครงการ การจัดทำาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
    เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
        การเหมืองแร่
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 -   บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จาก 
        คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมือวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งแสดงให้ 
  เห็นว่าบริษัทฯ มีการดำาเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีการควบคุมภายในที่ดีสามารถ 
       ตรวจสอบได้ โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 -  บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2016 ด้านนวัตกรรม ซึ่งได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” จากตลาดหลักทรัพย ์
       แห่งประเทศไทย
 -    บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2560 -   รางวัล “SET Awards 2017” ประเภท รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company  
       Awards) ผลงานนวตักรรมสมุนไพรเพิม่คณุค่าผลิตภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยห่ีอหุ้ม จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
 -  รางวัล “Outstanding SET Sustainability Awards 2017” หรือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน 
    ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบ 
       แห่งการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 -   รางวัล “Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ หุ้นยั่งยืน” จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  ซึ่งเป็นรางวัลสำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
       และสิ่งแวดล้อม
 -  บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2017 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบัน 
       ไทยพัฒน์ ทีมี่ความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (Environmental, 
        Social and Governance : ESG100 )
 - รางวัล “อย.ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2560” จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวัลท่ีเชิดชู 
        สถานประกอบการที่ตั้งใจทำาดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 -  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัย (ระดับทอง) จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครอง 
       แรงงาน กระทรวงแรงงาน

มาตรฐานด้านคุณภาพในระดับสากล

ปี 2537 -   บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำาอางท่ีดี (GMP) โดยเป็น 1 ใน 9 บริษัทแรก ท่ีได้รับ 
   การรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ปี 2542  -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:1994 ด้าน Design & Manufacturing of Skin Care,  
   Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and Baby Products.  
   จาก RWTUV (Thailand)
ปี 2545  -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ด้าน Design & Manufacturing of Skin Care,  
   Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and Baby Products.  
   จาก RWTUV (Thailand) 
ปี 2546  -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 สำาหรับ Manufacturing of  
   Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and  
   Baby Products จาก RWTUV (Thailand)
ปี 2547  -  บรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานห้องปฏบัิติการทดสอบ  ISO/IEC 17025 : 1999  สำาหรบัการตรวจสอบหา 
   Aerobic Bacteria ในเครื่องสำาอางประเภทโลชั่น (Deternubation of aerobic bacteria (Spread plate)) จาก  
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
ปี 2550  -  บริษัทฯ ได้ปรับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบเป็น ISO/IEC 17025 : 2005
ปี 2551  - ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ด้านสารกันแดด 
        ในผลิตภัณฑ์แป้งและลิปสติก จากสำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย BS OHSAS 18001 : 2007) ด้าน Manufacturing of  
    Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and 
   Baby Products จาก RWTUV (Thailand) ซึ่งต่ออายุทุกๆ 3 ปี
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ปี 2552  -  ปรับมาตรฐาน GMP เป็น GMP ASEAN HARMONIZED
ปี 2553  -   บรษัิทฯ ได้ปรบัการรบัรองมาตรฐานสากลเป็น ISO 9001 : 2008 ด้าน Design & Manufacturing of Skin Care,  
   Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and Baby Products.  
   จาก TUV NORD (Thailand) 
  -   ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ด้านการทดสอบ  
   Preservative Efficacy Test ด้วยวิธี European Phamacopeia จากสำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปี 2555  -   ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ในด้านการทดสอบ  
   Preservative Efficacy Test, Total Aerobic Plate Count, Yeasts and Molds Count, Gram Negative  
   Bacteria, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium spp.  
   และ Candida albicans ด้วย United States Pharmacopoeia จาก สำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก TUV NORD (Thailand)
ปี 2556  -  โรงงานปิ่นทอง ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำาอางที่ดี (GMP) จากสำานักงานคณะกรรมการ 
   อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2559  -   โรงงานป่ินทอง ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก TUV NORD (Thailand)
ปี 2560  - บรษัิทฯ ได้ปรบัการรบัรองมาตรฐานสากลเป็น ISO 9001 : 2015 ด้าน Design & Manufacturing of Skin Care, 
  Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and Baby Products.  
  จาก TUV NORD (Thailand)
  -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำาหรับ Manufacturing of 
  Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and 
  Baby Products จาก RWTUV (Thailand)
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โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

  นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
 บริษัท S & J
 หมายถึง บริษัทฯ ทำาหน้าที่ ออกแบบ วิจัยและพัฒนา ทำาการจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ มีการวางแผนการผลิต 
โดยประสานงานกับลูกค้า โรงงานทำาการผลิตตามความต้องการของลูกค้า

 บริษัทย่อย
 หมายถึงกลุ่มบริษัทที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทและมีความสำาคัญเป็นเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัท 
เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ กลุ่มบริษัทย่อยเป็นกลุ ่มท่ีบริษัทดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มีการดำาเนินงานตามนโยบายของบริษัท 
ในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ บริษัทในกลุ่มนี้ได้แก่

•	 บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด (TTM)
•	 บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จำากัด (WL)
•	 บริษัท อีเอฟ จำากัด (EF)
•	 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยูเค) จำากัด (S&J - UK)
 บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์  จำากัด (S&J - China)
 บริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น (เอชเค) จำากัด (4WD - HK)  
•	 บริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี  วิชั่น จำากัด (4WD)
•	 บริษัท เอสเอเอเอส จำากัด (SAAS)

หมายเหต ุ :  การถอืหุ้นใน บรษัิท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมตกิส์ จำากดั และ บรษัิท โฟร์ดับเบ้ิลยูด ีวชิัน่ (เอชเค) จำากดั เป็น        การถอืหุ้น 
ทางอ้อมของบริษัทฯ ผ่าน บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยูเค) จำากัด

 บริษัทร่วม
   หมายถงึ กลุ่มบริษัทท่ีมีสัดส่วนการลงทุนร่วมกับพันธมิตรเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัทในเชิงกลยุทธ์ และเพือ่ความ
ร่วมมือทางธุรกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทในกลุ่มน้ี 
ได้แก่

•	 บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำากัด (YHT)
•	 บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำากัด (OEG)
•	 บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำากัด (OSI)
•	 Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (Atika)

 นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม จะมีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบและบริหารงานแต่ละบริษัท โดยที่
คณะกรรมการบริษัทจะมีความเป็นอิสระในการดูแลกำากับกิจกรรมของบริษัทภายใต้อำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำาหนดไว้
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โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท
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	 การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ระหว่างกันท่ีขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ตามประกาศ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.258/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14 บริษัท
ได้เข้าถือหุ้น เนื่องจากเห็นว่าได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในรูปเงินปันผลทุกปี และเป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจต่อกัน

ชื่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

S&J	ถือหุ้น
บริษัทอื่น

บริษัทอื่นถือ
หุ้น	S&J

1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%

1.1  บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%

       บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น

- -

1.2  บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%

       บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ

- -

1.3  บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป

       บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

- -

2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%

2.1  บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%

       บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%

- -

2.2  บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%

       บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%

- -

3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%

3.1 บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%

       บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%

- -

3.2 บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% 

       บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%

           - บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) (SPI) 0.24 16.02

           - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) (ICC) 0.35 14.61

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
	 -	ไม่มี	–
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

หมายเหตุ : บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หัวข้อ 28 การเสนอข้อมูลทาง 
การเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของแต่ละบริษัท

%การถือ
หุ้นของ 
บริษัทฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการผลิตและธุรกิจอื่น

  ผลิตเครื่องส�าอาง

  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล               

  เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

ในประเทศ
-

1,884.6 32.10 1,973.0 32.70 2,117.3 36.33

ต่างประเทศ 2,179.2 37.12 2,534.6 42.01 2,285.5 39.22

รวมผลิตเครื่องส�าอาง 4,063.8 69.22 4,507.6 74.71 4,402.8 75.55

  ผลิตบรรจุภัณฑ์

  บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง    

  จำากัด

ในประเทศ
50.00

942.8 16.06 821.7 13.62 810.7 13.91

ต่างประเทศ 106.8 1.82 105.0 1.74 96.2 1.65

  รวมผลิตบรรจุภัณฑ์ 1,049.6 17.88 926.7 15.36 906.9 15.56

  ธุรกิจอื่น

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จำากัด
ในประเทศ

99.99
10.9 0.18 13.9 0.23 13.2 0.23

ต่างประเทศ - - - - - -

บริษัท อี เอฟ จำากัด
ในประเทศ

99.99
22.6 0.38 22.8 0.38 24.8 0.43

ต่างประเทศ - - - - - -

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล    

(ยู.เค.) จำากัด

ในประเทศ
100.00

- - - - - -

ต่างประเทศ 272.8 4.65 242.2 4.01 184.3 3.16

บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเม-

ติกส์ จำากัด

ในประเทศ
100.00

- - - - - -

ต่างประเทศ - - 0.2 0.00 0.7 0.01

บริษัท โฟรดับเบิ้ลยูดี วิชั่น (เอช.เค.) 

จำากัด

ในประเทศ
100.00

- - - - - -

ต่างประเทศ 58.0 0.99 64.4 1.07 62.2 1.07

บริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จำากัด
ในประเทศ

99.99
21.5 0.37 2.8 0.05 2.0 0.03

ต่างประเทศ 1.0 0.02 - - - -

บริษัท เอสเอเอเอส จำากัด
ในประเทศ

99.99
0.5 0.01 - - - -

ต่างประเทศ - - - - - -

  รวมธุรกิจอื่นๆ 387.3 6.60 346.3 5.74 287.2 4.93

รวมรายได้จากการผลิตและธุรกิจอื่น 5,500.7 93.70 5,780.6 95.8 5,596.9 96.04

รายได้อื่น 302.8 5.16 206.8 3.43 181.4 3.11

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 66.7 1.14 46.1 0.76 49.1 0.84

                     รวมรายได้ทั้งสิ้น 5,870.2 100.00 6,033.5 100.00 5,827.4 100.00
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การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมาของลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน)

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ เครื่องสำาอางทุกประเภท อาทิเช่น แป้ง ครีม ลิป โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า 
ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพระดับโลก ซึ่งจากใบรับรองมาตรฐานคุณภาพเหล่าน้ีสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินค้าให้แก่ลูกค้า 
มากยิ่งขึ้น  อาทิเช่น 

-    หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต “GMP” จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข
-     ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – Hong Kong
-     ใบรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – Hong Kong
-     ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO17025 เครื่องสำาอาง ประเภทโลชั่นจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   กระทรวงสาธารณสุข
-     ใบรับรองด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED 
    Hong Kong
-   ใบรับรอง CSR-DIW (Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work) หรือเทียบเท่า  
      ISO 26000
-     ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 22716 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – Hong Kong
-     ใบรับรอง ESG 100 (Environmental Social Governance 100)จากสถาบันไทยพัฒน์

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 ปัจจุบันผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนับตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ไปจนถึงวัยทำางาน หันมาให้ความสำาคัญต่อเครื่องสำาอาง         
เพิ่มมากขึ้น จนกลายมาเป็นส่วนสำาคัญในชีวิตประจำาวันและไม่เฉพาะแต่กลุ่มสุภาพสตรีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มสุภาพบุรุษ 
ท่ีมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีบำารุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
อนามัยในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์ประทินผิว ซึ่งพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความหลากหลายท้ังในเรื่องของราคา 
และคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนำาไปสู่ภาวะการแข่งขัน 
ที่รุนแรงยิ่งขึ้น 
 อีกท้ัง  ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากธรรมชาติซึ่งท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และปลอดภัย 
เพิม่มากขึน้ ส่งผลให้เกิดการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่ ๆ ท่ีใช้สมนุไพรตามธรรมชาติเป็นวตัถดุบิในการผลิตผลิตภณัฑ์ 
เครื่องสำาอางมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้น  
 บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การตลาด โดยเน้นคุณภาพของสินค้าที่มาตรฐานสูง รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ให้มีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน อีกท้ังมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าดังกล่าว และขยายฐานสู่ลูกค้าใหม่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ
อย่างยั่งยืน การตั้งราคาจะคำานึงถึงภาพลักษณ์ของสินค้า ต้นทุนการผลิต และต้นทุนการตลาดเป็นพื้นฐาน เน้นความเหมาะสม
ของคุณภาพกับราคาที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า  โดยคำานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 บริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากโรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งล้วนมีความเชี่ยวชาญ 
ในการผลิตเฉพาะอย่าง มีเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรท่ีทันสมัย มีระบบการควบคุมคุณภาพท่ีมีมาตรฐาน จนได้
รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ผลิตป้อนวัสดุและบรรจุภัณฑ์ให้บริษัทฯ โดยตรง โดยในการจัดหานั้นจะคำานึงถึงแหล่งจัดหาใน
ประเทศเป็นหลัก 
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• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
 การแข่งขันตลาดเครื่องสำาอางท้ังในและต่างประเทศยังคงมีภาวะแข่งขันสูง เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงโดยให้ความสนใจต่อสุขภาพมากขึ้น การผลิตสินค้าที่โดนใจ คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสำาคัญใน       
การแข่งขันของตลาดเครื่องสำาอาง   บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์กับลูกค้าในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด  

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นบรรจภุณัฑ์เครือ่งสำาอางและยา  ซึง่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมกีารออกแบบแม่พมิพ์ 
ร่วมต่างๆ ให้ตัดสินใจเลือก หรือรับบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเดิมของลูกค้า การที่บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ                   
ISO 9001:2000 จากสถาบัน BVQI ในต้นปี 2003 และเปลี่ยนมาเป็นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบัน  
TUV NORD ในปลายปี 2012 พร้อมทั้งขอการรับรองเพิ่มระบบมาตรฐาน GMPในผลิตภัณฑ์หลอด จะทำาให้ลูกค้ามั่นใจ 
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการมากยิ่งขึ้น 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 การตลาดทางด้านรปูแบบใหม่ ๆ ราคา เงือ่นไขการส่ังซือ้ และระยะเวลาการส่งมอบ  ซึง่มีการแข่งขนัสูงขึน้ บรษัิทฯ ได้เน้น      
การทำางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยพัฒนาความรู้ทางเทคนิคการผลิตของพนักงาน สนับสนุนให้พนักงานม ี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน และนำาเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อศักยภาพการแข่งขันมากขึ้น

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

 บริษัทฯ คำานึงถึงคุณภาพวัตถุดิบในราคาท่ีเหมาะสมเป็นหลัก ซึ่งสามารถจัดหาจากผู้ผลิตภายในประเทศ 
และพัฒนาหาแหล่งวัตถุดิบตัวใหม่ที่มีคุณภาพ โดยที่คุณภาพสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงและได้ต้นทุนการผลิตที่ลดลง

•  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
 การขยายตัวในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศยังคงมีเพิ่มข้ึน  การแข่งขันทางด้านราคาและ
ความรวดเร็วยังเป็นความต้องการของตลาด  บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความสัมพันธ์กับลูกค้าในการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย)  จ�ากัด 

•	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 Wild Lives คือผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีชื่นชอบการพักผ่อนในรูปแบบของการท่องเท่ียว 
ตามธรรมชาติ และกิจกรรมกลางแจ้ง รวมทั้งยังสามารถใช้ในชีวิตประจำาวันได้ โดยปัจจุบันมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อยู่ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง

•	 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 บริษัทฯ มีการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำาหน่าย เพื่อสร้างความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น พร้อมทั้งขยายตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียน เช่น กัมพูชา พม่า ลาว และมุ่งเน้นไปที่ร้านขายยา 
เป็นสำาคัญ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และกลยุทธ์การตลาด เพื่อที่จะแข่งขันในตลาดได้ แต่ยังคงเน้นกลยุทธ์การตลาดที่
ทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จเป็นหลัก
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• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จำากัด  ได้มอบหมายหรือว่าจ้างให้บริษัทในเครือที่ได้รับการคัดเลือกจำานวน 1 ราย และ        
นอกเครือจำานวน 1 รายเป็นผู้ดำาเนินการผลิต ทำาการจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคที่เป็น 
กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับทิศทางการตลาด รวมท้ัง บรษัิทเหล่าน้ีเป็นผู้ผลิตท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 
และ GMP  ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบในเรื่องการจัดหาผลิตภัณฑ์และคุณภาพทางสินค้า

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
 ผลิตภัณฑ์ Personal Care สำาหรับการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมกลางแจ้ง ยังคงมีแนวโน้มเติบโตไปตามสภาวะ
การเติบโตทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมอย่างมากในประเทศไทย ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะใน 
ช่วงหน้าร้อนของประเทศไทย คือมาจากช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็นหลักประมาณ 25% ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมี 
การเติบโตสูงสุดด้วย 55% เมื่อเทียบกับการขายโดยเฉลี่ยทั้งปี

บริษัท อี เอฟ จ�ากัด 

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภค ตรายี่ห้อสินค้า ได้แก่ EXFAC กลุ่ม PERSONAL CARE   
ยี่ห้อ BIO EX กลุ่มเคมีภัณฑ์ทำาความสะอาด เป็นผู้จำาหน่าย ของใช้ในกระบวนการผลิต สำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม  และยังมี
สินค้าซื้อมาขายไป กลุ่ม PERSONAL CARE  และกลุ่มกระบวนการขนส่งต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมจากบริษัท TRADER อื่น ๆ 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 มุ่งเน้นการเข้าหาลูกค้า แบบเข้าพบ เข้าถึง เข้าใจ  รวมถึงการบริการที่ดี โดยแยกออกเป็นประเภทสินค้า ดังนี้

1.	 BIO-EX - มีการแข่งขันในระดับปานกลาง เนื่องจากมี trading รายอื่นในการนำาสินค้าต่าง ๆ ทั้งมียี่ห้อและ
ไม่มียี่ห้อมานำาเสนอลูกค้า แต่ในปัจจุบัน แต่ละบริษัทคำานึงถึงความสะดวกสบายในเรื่องจัดการทั้งตัวบุคคลและ 
การจัดหาสินค้า  จึงได้จัดจ้างบริษัทแม่บ้านเข้ามาดูแลแทนเป็นส่วนใหญ่

2.	 EXFAC - มีการแข่งขันในระดับปานกลาง ส่วนมากกลุ่มนี้จะให้ความสำาคัญของตัวครีมอาบนำ้า รวมถึงสบู่เหลว
ล้างมือ ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้ากลุ่มสถานที่ให้บริการจึงยังคงทำาการตลาดได้

3.	 กลุ่มวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต/ขนส่ง - มีการแข่งขันในระดับสูงพอสมควร เพราะเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป 
และจำาเป็นต้องใช้ จึงเป็นที่ต้องการของโรงงานในเขตอุตสาหกรรม โดยความต้องการจะแปรผันตามขนาดของ
โรงงานนั้น ๆ  เช่น ฟิล์มยืดพันพาเลท OPP เทป กระดาษ และอื่นๆ

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บริษัทฯ ได้มอบหมาย/ว่าจ้างให้บริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ทั้งในเครือและนอกเครือ
เป็นผู้พัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ในกลุ่มเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีขีดความสามารถในการจัดหาให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอต่อการขยายตัวของตลาดในอนาคต

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
 แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันยังคงอยู่ระดับสูงในด้านการกำาหนดราคา บริษัทฯ จึงเน้นในเรื่องการเข้าพบ         
แบบเข้าถึง และ เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด  เพราะเราให้ความสำาคัญแบบที่ปรึกษามากกว่าสินค้าที ่
เรานำาเสนอ เพื่อรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยู.เค.)  จ�ากัด

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจำาหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ                       
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำาอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการ 
จัดจำาหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเป็นส่ิงสำาคัญ  โดยคำานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการ 
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการในการทำาตลาดแก่ลูกค้าที่ต้องการขยายฐาน 
ผู้บริโภคยังประเทศอังกฤษด้วย

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ด้วยขอบเขตที่กว้างของผู้ผลิตที่หลากหลายและมากมายในประเทศอังกฤษและประเทศใกล้เคียงทำาให้บริษัทฯ สามารถ
คัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อลูกค้าสามารถนำาไปใช้ในการผลิตสินค้าที่จะจำาหน่ายได้ในตลาดทั่วโลก

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
 การแข่งขันยังคงเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทั้งนี้ ประเทศอังกฤษเป็นแหล่งตลาดที่สำาคัญสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ดงันัน้ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจะเป็นตวักำาหนดรปูแบบและการออกแบบ  
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถให้ทันต่อความตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง

บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์  จ�ากัด

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจำาหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ                       
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำาอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ซ่ึงบริษัทฯ มุ่งเน้นการ 
จัดจำาหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเป็นสิ่งสำาคัญ  โดยคำานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการ 
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการในการทำาตลาดแก่ลูกค้าที่ต้องการขยายฐาน 
ผู้บริโภคยังประเทศจีนด้วย

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ด้วยขอบเขตที่กว้างของผู้ผลิตที่หลากหลายและมากมายในประเทศจีน และประเทศใกล้เคียง  ทำาให้บริษัทฯ สามารถ 
คัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อลูกค้าสามารถนำาไปใช้ในการผลิตสินค้าที่จะจำาหน่ายได้ในตลาดทั่วโลก

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
 การแข่งขันยังคงเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ท้ังน้ี ประเทศจีนเป็นแหล่งตลาดท่ีสำาคัญสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์เครือ่งสำาอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงัน้ัน ความพงึพอใจของผู้บรโิภคจะเป็นตัวกำาหนดรปูแบบและการออกแบบ  
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถให้ทันต่อความตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง
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บริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น (เอช.เค) จ�ากัด

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจำาหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ                       
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำาอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ซึ่งบริษัทฯมุ่งเน้นการ 
จัดจำาหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเป็นส่ิงสำาคัญ โดยคำานึงถึงคุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการ 
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการในการทำาตลาดแก่ลูกค้าที่ต้องการขยายฐาน 
ผู้บริโภคยังฮ่องกงด้วย

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ด้วยขอบเขตที่กว้างของผู้ผลิตที่หลากหลายและมากมายในฮ่องกง และประเทศใกล้เคียง  ทำาให้บริษัทฯ สามารถคัดสรร
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อลูกค้าสามารถนำาไปใช้ในการผลิตสินค้าที่จะจำาหน่ายได้ในตลาดทั่วโลก

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
 การแข่งขันยังคงเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทั้งนี้ ฮ่องกงเป็นแหล่งตลาดที่สำาคัญสำาหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องสำาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม  ดังน้ันความพึงพอใจของผู ้บริโภคจะเป็นตัวกำาหนดรูปแบบและการออกแบบ  
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถให้ทันต่อความตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง

บริษัท โฟร์ดับเบิลยูดี วิชั่น จ�ากัด

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จำากัดเป็นบริษัทฯ ที่ทำาธุรกิจซื้อมาขายไปที่ให้บริการความงามครบวงจรโดยมุ่งเน้นที ่
การซื้อขายวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามโดยจัดหาให้กับตลาดในประเทศไทยเป็นหลัก
และตลาด AEC

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 ในฐานะที่เป็นธุรกิจใหม่บริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จำากัดได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและผู้ผลิตในภูมิภาคอาเซียนที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ความงามและบริการ

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ในขั้นต้นบริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จำากัดจะทำางานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน S & J เพื่อจัดหาแหล่งผลิตภัณฑ์
และวัตถุดิบจากยุโรป เอเชียและอเมริกาเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานการดำาเนินงานที่มีศักยภาพสำาหรับธุรกิจของ AEC

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
 เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นกุญแจสำาคัญทางการค้าในภูมิภาคและการท่ีตลาดท่ีเก่ียวข้องขยายตัวเพิ่มมากข้ึนจะทำาให้               
การหมุนเวียนสินค้าระหว่างประเทศและการบริการทำาได้ง่ายข้ึนและเปิดโอกาสท่ีสำาคัญสำาหรับบริษัทฯ ของไทยท่ีจะเข้าร่วมใน
ธุรกิจที่เติบโตใหม่ๆ
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บริษัท เอสเอเอเอส จ�ากัด  

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 มุ่งให้บรกิารงานวจัิยและพฒันารวมท้ังการเตรยีมวตัถดุบิ และสูตรของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ดแูลสุขภาพและความงาม โดยเน้น 
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางเป็นหลัก ตลอดจนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลักน้ีด้วยวิธีทางเคมี จุลชีววิทยา และ  
ชีวกายภาพ นอกจากนี้ ยังให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรพื้นฐาน สูตรกึ่งสำาเร็จรูป และสินค้าสำาเร็จรูปของผลิตภัณฑ์
เครื่องสำาอางในปริมาณขนาดเล็ก รายการบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ สามารถดำาเนินการให้ได้ตามการร้องขอที่ทำาได้

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 การวิจัยและพัฒนาถือเป็นกลยุทธ์หลัก ซึ่งคู่แข่งในท้องตลาดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของบริษัทเอกชน นั้นมีน้อยมาก แม้แต่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเลียนแบบและ
พัฒนา ขาดการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง จึงมักดำาเนินงานแบบผู้ตามมากกว่าผู้นำา จึงทำาให้การเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
ไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น ขณะที่บริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำาของโลก ส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา หรือหน่วยงาน
และนวัตกรรม เพื่อนำาองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการ และบริการที่สามารถสนองต่อ
ความต้องการของตลาด จึงทำาให้ธุรกิจด้านเครื่องสำาอางของบริษัทเหล่านี้ ประสบความสำาเร็จและก้าวหน้าอย่างมาก อีกทั้ง
ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีของบริษัทฯ ที่ให้บริการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสนองตอบต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำาอางทั้ง
ในไทยและต่างประเทศที่ต้องการงานวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางที่มีความโดดเด่นต่างจากคู่แข่ง รวม
ถึงคุณภาพและราคาตามที่ลูกค้าต้องการ

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 เน่ืองจากงานของบริษัทมุ่งให้บริการงานวิจัยและพัฒนารวมท้ังการเตรียมวัตถุดิบ และสูตรของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ดูแล
สุขภาพและความงาม โดยเน้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางเป็นหลัก ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาหรือเตรียม
วัตถุดิบท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งธรรมชาติเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ทรัพยากรของประเทศชาติเป็นสำาคัญ อีกท้ังมี
ความหลากหลาย และมีโอกาสให้ได้สิ่งที่มีคุณค่าตามที่ต้องการ ทั้งนี้การดำาเนินการเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจากแหล่งธรรมชาติ  
จำาเป็นต้องมีสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการสกัดเอาสารที่ต้องการออกมา ซึ่งการจัดหาสารเพิ่มเติมเหล่านี้จะมองที่สามารถหาหรือ
ผลิตได้ในประเทศไทย สำาหรับสูตรของผลิตภัณฑ์ ถ้าลูกค้าให้โจทย์มาคิดค้นจากบริษัทเอง เป้าหมายจะเน้นไปที่มีองค์ประกอบ
หรือส่วนผสมที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติและสามารถจัดหาหรือผลิตได้ในประเทศไทยให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติมากที่สุด อย่างไรก็ดีหากมีความจำาเป็นต้องใช้ส่วนประกอบที่ไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศ 
อาจต้องมีการนำาเข้าจากต่างประเทศบ้างบางส่วน  

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
 จากการสนับสนุนของรัฐบาลที่กล่าวถึง Thailand 4.0 คาดการณ์ได้ว่า กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และ ความงาม จะตื่นตัวเรื่องการทำาวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะวัตถุดิบที่จะนำามาใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงนี ้
จากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และ
องค์กรวิจัยของรัฐ จะหันมาสนใจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแหล่งธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลผลิตสุดท้ายที่จะสามารถนำาไปสู่การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้ แหล่งทุนวิจัยของ
ประเทศขณะนี้ หลายแหล่งทุนเน้นให้ทุนการสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีโอกาสหรือศักยภาพนำาไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และบางแหล่งทุนเน้นต้องมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน จึงมองว่าภาวะงานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรวิจัยของรัฐ ซึ่งภาวะดังกล่าวจะทำาให้คู่แข่งของบริษัทมีมากขึ้น 
และสภาพการแข่งขันของบริษัทในอนาคตจะมีมากขึ้น ทั้งนี้การสร้างพันธมิตรมีโอกาสทำาให้การแข่งขันดังกล่าวลดลงได ้
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บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จ�ากัด

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บริษัทฯ เป็นผู ้ ให้บริการเก่ียวกับการผลิต และบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชนและ 
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้บริการเช่าเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าและประเมินคุณภาพทางเทคนิค
ของโรงไฟฟ้าสำาหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 สภาพการแข่งขันในตลาดของผู้ให้บริการเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าอยู่ในภาวะการแข่งขันสูงมีผู้ประกอบการ
จากทั้งในประเทศและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ แต่เนื่องจากภาวะกำาลังผลิตไฟฟ้าสำารองอยู่ในภาวะทรงตัว 
และภาวะความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกระแสการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เป็นเอกชน บริษัทฯ   จึงเชื่อว่าจะเป็นโอกาสให้สามารถขยายงานเพื่อเพิ่มจำานวนลูกค้าได้

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 บรษัิทฯ มุง่รกัษาคณุภาพและผลงานของการจดัหาผลิตภณัฑ์หรอืบรกิาร โดยมีการประเมนิผลงานของผู้จำาหน่ายสนิค้า 
หรือผู้ให้บริการต่อบริษัทฯ และแสวงหาผู้จำาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการท่ีมีคุณภาพใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้นมีผลต่อความม่ันใจของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ให้บริการทั้งหลาย
ให้มีการลงทุนหรือเพิ่มกำาลังการผลิตมีผลให้ต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกัน ทำาให้การผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะเร่งดำาเนินการสร้างผลงานให้แก่ลูกค้าในปัจจุบัน  ให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป
ซึ่งสามารถนำาไปใช้อ้างอิงในการพยายามเพิ่มจำานวนลูกค้าให้มากขึ้นในอนาคต

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการเพิ่มการผลิตสินค้า ทั้งการเพิ่มรุ่นของสินค้าและการออกสินค้าใหม่เพื่อทดแทนสินค้าเดิม                         
มีการปรับเปล่ียนสูตรการผลิตและการเปล่ียนบรรจุภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อการตลาดและความต้องการของผู้บริโภค สินค้า
สำาหรับลูกค้าต่างประเทศบริษัทฯได้มีการขยาย series ของผลิตภัณฑ์ ให้มีมากขึ้นจากเดิม

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 บริษัทฯทำาการขายโดยผ่านตัวแทนจำาหน่ายในประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั้งในประเทศและในแถบเอเชีย  
มีการขยายฐานลูกค้าในแถบเอเชียและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดลูกค้า ทำาให้บริษัทฯ 
มียอดขายเพิ่มขึ้น

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 บริษัทฯมีการคัดสรรคัดเลือกวัตถุดิบท่ีเข้มข้นมากขึ้น การบริหารสินค้าคงคลังท่ีดีมากขึ้น นอกจากน้ีการผลิต
ท่ีเพิ่มทำาให้บริษัทฯสามารถลดต้นทุนของวัตถุดิบจากปริมาณการสั่งซ้ือท่ีมาก ซ่ึงมีผลให้ต้นทุนและราคาขายสินค้าสามารถ 
แข่งขันได้ในตลาด
 วตัถดิุบบางชนิด โดยเฉพาะเคมีภณัฑ์ท่ีมีท่ีมาจากกลุ่มนำา้มันมกีารปรบัเปล่ียนราคาเพิม่ขึน้ตามกลไกตลาด ทำาให้บรษัิท 
ต้องใช้กลยุทธ์ในการจัดซื้อ เช่น การเปรียบเทียบราคา การวางแผนการส่ังซื้อท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้วัตถุดิบในราคาถูกและ 
ได้คุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน
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• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
    บริษัทฯ ยังคงใช้การวางแผนทางด้านสูตรของผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการปรับสูตรที่มีคุณภาพและใช้วัตถุดิบที่ไม่เฉพาะ
เจาะจงสำาหรับแต่ละสูตรให้มากเกินความจำาเป็น เพื่อให้บริษัทไม่ต้องจัดซื้อวัตถุดิบที่หลากหลาย แต่เป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบน้อย
รายการโดยได้ราคาท่ีตำ่า เพื่อให้ต้นทุนการผลิตสามารถแข่งขันได้ในตลาด ปริมาณการส่ังซ้ือจากกลุ่มลูกค้าท่ีเพิ่มข้ึนในแถบ
เอเชีย สนับสนุนให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการสั่งซื้อได้ดียิ่งขึ้น

บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จ�ากัด 

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
                บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโรค รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
               บริษัทวางการตลาดไว้ 3 ช่องทางคือ

                  ตลาดภายในประเทศ  บริษัทวางช่องทางจัดจำาหน่ายให้ครอบคลุมทั้งประเทศเช่น โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน  
สถานพยาบาล คลีนิค  และร้านยา โดยเน้นกลยุทธ์การแข่งขันด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การค้นคว้าและพัฒนา 
สูตรใหม่ๆ และการบริการที่ดี ด้วยราคายุติธรรมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ และบริษัทยังเป็นผู้นำาในตลาดในยา
รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
     ตลาดต่างประเทศ  บริษัทได้มีการจำาหน่ายในต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว เขมร   และมีแผนท่ีจะขยายตลาด 
ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการผลิตระดับสากล เช่น มาตรฐานของยุโรป  
(GMP- PIC/S: Good Manufacturing Practice-Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) และ  
ISO 9100 : 2015
          การรับจ้างผลิต (OEM: Original Equipment Manufacturing) บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยาชั้นนำา 
ให้ผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมเป็นจำานวนมากมาเป็นเวลานาน
     ภาวการณ์แข่งขัน
     การแข่งขันด้วยราคายังเป็นปัจจัยหลักในตลาดภายในประเทศ ทางบริษัทเน้นกลยุทธด้านคุณภาพการผลิตสินค้า
และการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิ์ภาพเพื่อจะได้แข่งขันกับคู่แข่งได้
       สำาหรบัตลาดต่างประเทศ ทางบรษัิทเน้นกลยุทธ์ด้านคณุภาพและการบรกิารระดบัสากลเพือ่ให้แข่งขนัในตลาดโลกได้

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 บริษัทได้มีการจัดหาวัตถุดิบ และ บรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งบริษัทผู้จำาหน่ายวัตถุดิบหลักเป็น 
ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ GMP

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
                อุตสาหกรรมการผลิตยาสามัญมีแนวโน้มการใช้ยาสามัญสูงขึ้นด้วยเนื่องจาก
       1. ภาครัฐมีนโยบายให้ใช้ยาสามัญในประเทศกับโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติทั้ง 3 ระบบของคนไทย
       2. การรวมตัวของประชาคมอาเซียน (AEC= Asian Economics Community) ส่งผลให้การขึ้นทะเบียนยาใน 
                ประชาคมอาเซียนสามารถใช้เอกสารชุดเดียวกันได้ จงึส่งผลเชงิบวกกับการส่งออกไปในประเทศสมาชกิอาเซยีนด้วยกนั
                       สภาพการแข่งขันในอนาคต

    เน่ืองจากมีการรวมตัวของประชาคมอาเซียน(AEC) ทำาให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง  
10 ประเทศท่ีจะขยายตลาดเข้ามาในประเทศไทยมากข้ึน ทางบริษัทได้เตรียมแผนท่ีจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศ 
มากขึ้นเช่นกัน
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Atika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd.

• ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้วัตถุประสงค์หลักของกิจการ คือ ผลิตเครื่องสำาอางประเภทเมคอัพท่ีได้รับการรับรอง
ภายใต้เครื่องหมาย “HALAL”อาทิเช่น แป้ง  ลิปสติก โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ด้วย
เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน  โดยบริษัทมีโรงงานที่จัดต้ังในประเทศมาเลเซีย  และมุ่งเน้นผู้บริโภค 
ชาวมุสลิมในโซนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
 ปัจจุบันผู้บริโภคที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางท่ีเป็นชาวมุสลิมมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะท่ีผู้ผลิตท่ีได้รับ
เครื่องหมาย “HALAL”  มีเพียง  5  ราย  ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถมีส่วนแบ่งในการตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 
 บริษัทใช้กลยุทธ์การตลาด โดยเน้นคุณภาพของสินค้าที่มาตรฐานสูง รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้
มีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน อีกท้ังเน้นความเหมาะสมของคุณภาพกับราคาท่ีดึงดูดความสนใจของลูกค้า  
โดยคำานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

• การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากโรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งล้วนมีความเชี่ยวชาญใน 
การผลิตเฉพาะอย่าง มีเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย มีระบบการควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
 การเติบโตของประชากรมุสลิม และกำาลังซ้ือท่ีเพิ่มขึ้น เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการในผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง
ประเภทเมคอัพเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากน้ีสตรีมุสลิมมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เมคอัพเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำาให้ตลาด 
ในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางฮาลาลมีโอกาสเติบโตสูงขึ้น 
 การรับรองฮาลาลและความรู้ทางเทคนิคเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
ส่วนสำาคัญของการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องสำาอางฮาลาลชั้นนำาในอุตสาหกรรม กลยุทธ์ทางการตลาดของ 
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปท่ีกล่มธุรกิจ MNC รวมถึงลูกค้ารายอื่นๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลกเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มผลกำาไร 
ให้กับลูกค้า
 บริษัทฯ ได้ริเริ่มการดำาเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่เสมอ ขั้นตอนหน่ึงในการดำาเนินการคือการใช้ 
ระบบซอฟต์แวร์ของ SAP มามีบทบาทสำาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพการดำาเนินงาน
 อตุสาหกรรมเครือ่งสำาอางฮาลาลเป็นอตุสาหกรรมทีก่ำาลังเติบโต นับจากน้ีเป็นต้นไปผู้ผลิตรายอืน่ ๆ อาจเข้ามามีส่วนร่วม 
ในอุตสาหกรรมนี้ และอุตสาหกรรมนี้จะมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามด้วยกลยุทธ์การเติบโตของ   
บริษัทฯ เชื่อว่าสามารถรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงผลการดำาเนินงานในอนาคตได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางฮาลาลประเภทเมคอัพได้อย่างแน่นอน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจ จึงได้กำาหนดนโยบายบริหารความเส่ียง 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้บริหารจาก 
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท รวม 8 ท่าน  

 ในปี 2560 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อติดตามการบริหารปัจจัยความเสี่ยงตามกลไกที่มีอยู่ในการประกอบธุรกิจ โดย
ตระหนักถึงความสำาคัญในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้นำา
แผนการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญในปี 2559 มาเป็นแผนงานประจำาปี  คือ กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่และกระบวนการสร้าง
สินค้าเพื่อส่งมอบได้ตรงตามกำาหนด  สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการทำาธุรกิจกับบริษัท รวมถึงการบริหารความเสี่ยง 
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการให้บริษัทมีการกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงต่างๆ  
ที่เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงในการทำาธุรกิจอยู่ในขอบเขตที่กำาหนด และทำาให้ธุรกิจสามารถดำาเนินไปได้อย่างยั่งยืน

             
                                                                                             (ดร.อัตถกร กลั่นความดี) 
                                                                       ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นให้องค์กรและธุรกิจ มีการพัฒนา

และเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำาหนดให้การบริหารความเส่ียง เป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยให้พนักงานทุกระดับ ทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ

บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของหน่วยงานและองค์กร  

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้ประสบผลสำาเร็จ โดยจัดให้มีการ

ให้ความรู้ในการประเมินบริหารความเสี่ยง การกำาหนดตัวชี้วัด จัดกิจกรรมส่งเสริมและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

3. ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

                                                 

             (ดร.อัตถกร   กลั่นความดี)  

                            ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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ปัจจัยความเสี่ยง

 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึง 
ความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการกำากับกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงได้มอบหมายให  ้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
มีความเพียงพออย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อบริษัท และผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ควรพิจารณา ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1  ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
     บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทเคร่ืองสำาอางตามคำาส่ังซ้ือของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่  
1 ราย ซึ่งมียอดสั่งซื้อสินค้าร้อยละ 30 ของยอดขาย บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายนี้มาโดยตลอด  ได้ร่วมกัน
พัฒนาธุรกิจในเชิงรุกและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
เพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาผลประกอบการที่ดีในระยะยาวทั้ง 2 ฝ่าย  หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ารายนี้ไปจะส่งผลกระทบ 
ต่อยอดขายและกำาไรของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง 
• มีการพัฒนาสินค้าทั้งใหม่และเก่าร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
• ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตเพื่อลดต้นทุน และรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านระดับราคา

และคณุภาพของสินค้า
• รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพอใจกับลูกค้า พร้อมให้บริการที่ดี
• ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพและมียอดสั่งซื้อสูงทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายและ

สร้างกำาไรให้บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้น, ผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกค้าของบริษัท รวมถึงผู้จำาหน่ายสินค้าให้
บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1  ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิทั้งหมด เท่ากับ 673.7 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.6  ของ
ยอดขาย บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย ในปี 2560 เท่ากับ 69  วัน และ บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน 
เป็นมูลค่า 669.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.3 ของลูกหนี้สุทธิ บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บชำาระหนี้จาก 
ลูกหนี้การค้า ซึ่งถ้าลูกหนี้การค้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำาระเงินและข้อตกลงในสัญญาได้ ทำาให้บริษัทไม่ได้รับ
ชำาระหนี้คืนเต็มจำานวนตามสัญญา  อาจมีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทได้ 

การบริหารความเสี่ยง
• มกีารวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และนำาระบบประเมินคุณภาพของลูกค้ามาใช้ เพื่อกำาหนดและ ทบทวนวงเงินสนิเชื่อ 

รวมถึงระยะเวลาการชำาระเงินของลูกค้าแต่ละราย ด้วยระบบ Credit Management  เพื่อเป็นมาตรการควบคุม
วงเงินสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

• มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายธุรกิจทุกเดือน เพื่อติดตามคุณภาพลูกหนี้อย่างสมำ่าเสมอ 
• มีการติดตามเร่งรัดชำาระหนี้จากลูกหนี้อย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงมีการติดตามหนี้ค้างชำาระจนถึงที่สุด โดยเจ้าหน้าที ่

บัญชีและเจ้าหน้าที่ธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งได้รับการตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายบริหาร ซึ่งได้มีการประเมิน
มูลค่าของความเส่ียงด้านการให้สินเชื่ออย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงจัดให้มีการทำาประกันภัย Credit Insurance   
ในกรณีที่ประเมินแล้วเกิดความเสี่ยง

• บริษัทฯ มีนโยบายต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรบัลกูค้าท่ีคาดว่าจะเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้ และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัท
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• บริษัทจะขอให้มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน อาทิเช่น หนังสือสัญญาคำ้าประกันจากทางธนาคาร 
หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นต้น  รวมถึงการให้ลูกค้ารายใหม่ ๆ จ่ายเงนิล่วงหน้าค่าสนิค้าก่อนเริม่ดำาเนนิการ  

• มีการขยายฐานลูกหน้ีให้กระจายตัวและมีจำานวนมากรายซึง่บรษัิทไม่ได้ยดึติดกับฐานลูกหน้ีการค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

2.2  ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินให้แก่บริษัทในเครือฯ
     บริษัทฯ  มีนโยบายสนับสนุนบริษัทในเครือฯ เพื่อให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดังกล่าวมีสภาพคล่อง โดยมีทั้ง
การให้กู้ยืมเงินเพื่อนำาเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รวมถึงอาจต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทางการเงินในรูปของการคำ้าประกันเงินกู้ให้แก่บริษัทในเครือฯ

     การบริหารความเสี่ยง
   บริษัทฯ ให ้กู ้ยืมเงินและ/หรือคำ้าประกันเงินกู ้ ให ้แก ่ เฉพาะบริษัทในเครือฯ โดยจะขออนุมัติจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งๆไป ขึ้นอยู่กับขนาดของวงเงิน (ตามประกาศคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุนเรื่องการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน)

2.3  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ แต่มีการซื้อสินค้าและส่งออกสินค้าในรูปสกุล
เงินตราต่างประเทศซึ่งเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ทำาให้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  แต่อย่างไรก็ตามสำาหรับในส่วนของวัตถุดิบ บริษัทฯ จะซ้ือจากผู้จัดจำาหน่ายในประเทศ 
เป็นหลัก  โดยสัดส่วน การซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 26.2  ของวัตถุดิบทั้งหมด  และใน
ส่วนของการส่งออกคิดเป็นร้อยละ  53.6 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2560  

     การบริหารความเสี่ยง
• บริษัทฯ มีการเปิดบัญชี FCD (Foreign Currency Deposit)
• มีการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความ

ผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน และยงัทำาให้บรษิทัฯ ทราบถงึต้นทุนและราคาขายในรปูของค่าเงนิบาทท่ีแน่นอน  อัตราท่ี 
Forward จะเป็นอัตราที่บริษัท ได้วิเคราะห์และคิดว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมในเวลานั้น

• มีการต้ังคณะทำางานดูแลและบริหารอัตราแลกเปล่ียน เฝ้าติดตามและมีมาตรการจัดการกับรายรับและ 
รายจ่ายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกับตลาดเงินอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารเงินและ 
ลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน

• บริษัทมีนโยบาย ซื้อ-ขาย สินค้าด้วยสกุลเงินเดียวกัน
• มีการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน

3. ความเสี่ยงจากการลงทุน
         บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือหลายบริษัท มีการกระจายการลงทุนไปหลายประเภทธุรกิจ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท  แต่บริษัทไม่มีอำานาจควบคุมกิจการในบริษัทท่ีลงทุน โดยอำานาจในการบริหารและ 
การตัดสินใจ ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท 
       บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล  ถ้าหากบริษัทที่ลงทุนแห่งใดขาดทุน บริษัทฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบัญชีกำาไรขาดทุนของบริษัท ดังนั้น โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบในอัน
ที่จะทำาให้การรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัท ต่างจากที่รับรู้ในงบการเงินอย่างมีนัยสำาคัญ

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนและการด�าเนินงานในต่างประเทศ
  บริษัทฯ ได้มีการลงทุนดำาเนินการให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ในประเทศ

อังกฤษ (รายละเอียดเพิ่มเติมของเงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัท  อยู่ในหัวข้อ 11  เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)  โดยในปี 2560 บริษัทฯ  มีรายได้จากกิจการในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 6.68 ของ

รายได้จากการขายรวม
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 ผลการดำาเนินงานของบริษัทในต่างประเทศ อาจได้รับผลกระทบจากการที่สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงใน 
กฎระเบียบทางราชการในประเทศที่ลงทุน เช่น อัตราภาษี ค่าจ้างแรงงาน มาตรการทางการค้า การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้รายได้และกำาไรจากการดำาเนินธุรกิจใน 
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

            การบริหารความเสี่ยง
 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายในการลงทุนที่ชัดเจนและสร้างระบบการติดตาม
และควบคุมการดำาเนินงาน รวมถึงการแต่งต้ังตัวแทนของบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทางการเงินเข้าไปดูแลการ
ดำาเนินงานในต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษัทได้ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทในต่างประเทศ  โดยมีการประชุมท่ีจัดขึ้นที่
ประเทศไทยอย่างน้อยทุกเดือน เพื่อพิจารณาถึงผลการดำาเนินงานและร่วมกันวางแผนงานและเป้าหมายในการดำาเนินงาน

5. ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้า
        จากนโยบายการเปิดการค้าเสรี ทำาให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในด้านราคากับประเทศต่าง ๆ ที่มีต้นทุนตำ่า อาทิเช่น จีน, 
เวียดนาม แต่เป็นโอกาสให้บริษัทสามารถลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้เช่นกันทำาให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี 
และเป็นไปตามเป้าหมาย 

การบริหารความเสี่ยง
• ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท : มีการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนา (Research &  

Development) อย่างต่อเนื่อง ทำาให้สินค้าได้รับมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันบริษัท ได้ให้ความสำาคัญกับ  
การวิจยัผูบ้ริโภค โดยทำาการสำารวจผลการตอบสนองความต้องการ และความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย ทีม่ต่ีอ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทำาให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและคุ้มค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องยาวนานทำาให้เข้าสู่ช่องทางการจำาหน่ายได้มากกว่าและ 
หลากหลายกว่า

• พัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการและการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน  
• ลดภาษีสินค้านำาเข้า โดยการจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบจากประเทศเขตการค้าเสรี เช่น ประเทศจีน ซึ่งทำาให้บริษัท 

สามารถพัฒนาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

6.1  ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภค เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและอาจท�าให้ต้องถูกชดใช้
ค่าเสียหายตามกฎหมาย Product Liability
  ตามท่ีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญติัความรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภยั หรอื Product  
Liability Law โดยกฎหมายกำาหนดให้ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ตาม   อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัท  ไม่ได้รับคำาร้องเรียนจากลูกค้าแต่ประการใด

       การบริหารความเสี่ยง
• จัดทำาประกันเกี่ยวกับ Product Liability 
• มีกระบวนการบริหารคุณภาพรวมท้ังการควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบสินค้าให้

ลกูค้า เพือ่ให้เกดิความมั่นใจในคุณภาพสินค้าแก่ลูกค้าของบริษัท
• มีการตั้งเป้าหมายของงานเคลมจากลูกค้าต้องเป็นศูนย์ (Zero Claims)

6.2  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องตามพระราชบัญญัตว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550

      อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและอนาคตทวีความซับซ้อนและเพิ่มความรุนแรงของผลกระทบมากขึ้น 
เ น่ืองจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมีการทำางานในลักษณะ “Organized Crime” คือ ทำาเป ็น 
กลุ่มเป็นองค์กรและมีการโจมตีเพื่อหวังผลและมีจุดประสงค์ชัดเจน เรียกว่า “Targeted Attack” ซึ่งส่วนใหญ ่
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จะมุ่งประโยชน์ทางด้านการเงิน เช่น การโจมตีระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง หรือ การโจมตีระบบบัตรเครดิต รวมถึง 
การเข้า “Hack” ระบบเครือข่ายของ บริษัทต่าง ๆ เพื่อขโมยข้อมูล
     พรบ. ว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 จงึถกูบัญญติัขึน้เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือ สำาหรับรับมือกับ
ภัยคุกคามในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการขโมยข้อมูล การโจมตี ทำาลาย หรือการกระทำาใดๆ ที่ก่อให้เกิดความ 
เสียหายต่างๆ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลความลับและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

       การบริหารความเสี่ยง
• มีการ Back up ข้อมูล รวมถึงมีระบบ Fire Wall ในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้

ยังมีระบบป้องกันการส่งข้อมูลจากภายในบริษัทฯ ออกสู่ภายนอก เช่น สูตร  ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น
• อบรมให้ความรู้ รวมถึงประกาศนโยบายและระเบียบข้อบังคับการใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมกับสรุปสาระสำาคัญ

ของประกาศขึ้นหน้าจอ (Desktop) ทุกครั้งท่ีใช้งาน Internet เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและตระหนักถึง
ความสำาคัญของ พรบ. คอมพิวเตอร์ 

• มีการจัดทำาคู่มือแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติจากปัจจัยเสี่ยงระบบสารสนเทศล่ม

7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ
         ความเสีย่งจากการเกิดอบัุติภยั หรอืภยัธรรมชาติต่าง ๆ อาทิเช่น ไฟไหม้ นำ้าท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาด เป็นต้น อาจส่งผล
เสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท และบุคลากรภายในองค์กรบางท่าน ทำาให้การดำาเนนิงานของบรษิทัต้องหยดุชะงกัลงได้ อนัจะส่ง  
ผลกระทบต่อลูกค้า รายได้และความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทได้

     การบริหารความเสี่ยง
• มีการจัดทำาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบริหารจัดการในกรณีที่เกิดนำ้าท่วมหรือวินาศภัย เพื่อให้ธุรกิจ 

สามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
• จัดทำาประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่ีอาจได้รับความเสียหายจากนำ้าท่วมหรือวินาศภัย หาก

ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีความเสียหายเกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายทางการเงิน
• มีการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ข้อพิพาททางกฎหมาย
 1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

         - ไม่มี -
 2. คดีท่ีกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ 
เป็นตัวเลขได้

           - ไม่มี -
 3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

           - ไม่มี -
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ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�าคัญอื่น

1.  ข้อมูลทั่วไป

    1.1  ข้อมูลทั่วไป

     ชื่อบริษัท       บรษัิท เอส แอนด์ เจ  อนิเตอร์เนชัน่แนล  เอนเตอร์ไพรส์ จำากดั (มหาชน)

     ชื่อย่อหลักทรัพย์            S & J 

     เลขทะเบียนบริษัท   0107537001366 

     ประกอบธุรกิจประเภท   รับจ้างผลิตเครื่องสำาอาง

     ทุนจดทะเบียน  หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท

    จ�านวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�าหน่าย  หุ้นสามัญ 149,930,828 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท   

    ที่ตั้งบริษัท     ส�านักงาน

   2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

                                             กรุงเทพฯ  10120

    โทรศัพท์ (02) 676-2727, (02) 676-2737

    โทรสาร (02) 676-2726, (02) 373-2747

    โรงงานแห่งท่ี 1 (สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา)

     600/4 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา  

    จังหวัดชลบุรี  20230

    โทรศัพท์ (038) 480-086-89 โทรสาร (038) 480-139

    โรงงานแห่งท่ี 2 (นิคมอุตสาหกรรมปิ ่นทอง)

    789/159 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง  ตำาบลหนองขาม  

    อำาเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230

    โทรศัพท์ (038) 348-512  โทรสาร (038) 348-461

    เว็บไซต์    www.snjinter.com

       ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

     หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address

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

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

     หน่วยงานตรวจสอบภายใน (02) 676-2727 ต่อ 2784 pannee375@gmail.com
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    1.2  การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภท 
ของหุ้น

จ�านวนหุ้นที่
ออกจ�าหน่าย

การถือหุ้นโดยบริษัท

 
1. จัดจำาหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องสำาอาง  

และชุดของขวัญ  
รวมถึงให้บริการ
ทางการตลาด

หุ้นสามัญ 100,000 100,000 100.00

2. อุปโภคบริโภค หุ้นสามัญ 40,000 39,994 99.99

3. อุปโภคบริโภค หุ้นสามัญ 100,000 99,993 99.99

4. นำาเข้า ส่งออก
ซื้อมา ขายไป
ผลิตภัณฑ์

ประเภทสารเคมี 
บรรจุภัณฑ์ และ

ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำาอาง

หุ้นสามัญ 1,000,000 999,997 99.99

5. วิจัยและพัฒนา
สูตรผลิต 

เครื่องสำาอาง

หุ้นสามัญ 200,000 199,997 99.99

บริษัทย่อย

จ�านวนหุ้น %

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

บริษัท อี เอฟ จ�ากัด
600/4  หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์  (038) 480-086-89
โทรสาร  (038) 480-139

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ (02) 676-2727
โทรสาร (02) 676-2726,(02) 676-4493

บริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จ�ากัด
2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ (02) 676-2727
โทรสาร (02) 676-2726

บริษัท เอสเอเอเอส จ�ากัด
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 676-2727
โทรสาร (02) 676-2726
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภท 
ของหุ้น

จ�านวนหุ้นที่
ออกจ�าหน่าย

การถือหุ้นโดยบริษัท

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง 
จ�ากัด           
334 หมู่ที่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา 
ถนนสุขาภิบาล 8 ตำาบลบึง  
อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (038) 760-763,  
(038) 480-851
โทรสาร  (038) 760-763

บรรจุภัณฑ์
พลาสติก

หุ้นสามัญ 1,200,000 600,000 50.00

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

ผลิตเครื่องสำาอาง หุ้นสามัญ 5,000,000 1,750,000 35.00

8. บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอรา
ทอรีส์ จ�ากัด
600/9  หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์  (038) 480-766-7
โทรสาร  (038) 480-828

ผลิตยา หุ้นสามัญ 6,000,000 1,991,440 33.19

9. บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ 
กรุ๊ป จ�ากัด
170/14 ช้ัน 6 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ (02) 661-8990
โทรสาร (02) 661-8991

บริการเกี่ยวกับ
การเดินเครื่อง

โรงไฟฟ้า

หุ้นสามัญ 3,000,000 899,999 30.00

10. บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด
600/48 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 
ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี  20230
โทรศัพท์  (038) 320-100
โทรสาร  (038) 320-111

ผลิตภัณฑ์
เส้นผม

หุ้นสามัญ 2,000,000 599,995 30.00

จ�านวนหุ้น %

บริษัทร่วม (ต่อ)

บริษัทร่วม

6.
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภท 
ของหุ้น

จ�านวนหุ้นที่
ออกจ�าหน่าย

การถือหุ้นโดยบริษัท

11. บริษัท บี.เค.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล     
มาร์เก็ตติ้ง  จ�ากัด           
2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ (02) 676-2727
โทรสาร (02) 676-2726,  
(02) 676-4493

อุปโภคบริโภค หุ้นสามัญ 1,000,000 189,999 19.00

12. บริษัท อี.พี.เอฟ. จ�ากัด
549/2 ซอยแสงสุข  ถนนสาธุประดิษฐ์ 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ (02) 294-0091-4
โทรสาร (02) 294-4479

อุปโภคบริโภค หุ้นสามัญ 65,000 11,700 18.00

13. บริษัท เจนเนอร์รัลกลาส จ�ากัด
507/3 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์  (038) 480-844
โทรสาร  (038) 481-111

บรรจุภัณฑ์แก้ว หุ้นสามัญ 14,500,000 2,320,000 16.00

14. บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ากัด 
(มหาชน)
636 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (02) 481-552-5
โทรสาร (02) 481-551

ผลิต ขาย  
กระแสไฟฟ้า

หุ้นสามัญ 955,000,000 142,255,960 14.90

15. บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จ�ากัด
530 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58  
แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
10120
โทรศัพท์ (02) 293-9000

อบรมสัมมนา หุ้นสามัญ 200,000 28,000 14.00

16. บริษัท ที-เวย์ จ�ากัด
549/2 ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ์ 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (02) 294-0091-4
โทรสาร (02) 294-4479

บริการนำาเที่ยว 
ธุรกิจโรงแรม 

และซื้อขายสินค้า

หุ้นสามัญ 16,000,000 1,920,000 12.00

 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

จ�านวนหุ้น %
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   1.3  บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์       บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
       อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
    กรุงเทพฯ 10400 
    โทรศัพท์. (02) 009-9000  โทรสาร. (02) 009-9991 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย     บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จ�ากัด
    548/14-45  ซอยสาธุประดิษฐ์ 58  แยก 18  
    แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
    โทรศัพท์. (02) 683-8023, (02) 683-8843  โทรสาร.(02) 683-8843

ที่ปรึกษาทางการเงิน    ไม่มี
ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาจัดการ ไม่มี 
ผู้สอบบัญชี    นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 3196

    ดร.วิรัช อภิเมธีธำารง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 1378
    นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 5202
    ดร.ปรีชา สวน  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 6718
    บริษัท ส�านักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด
    เลขที่  518/3  อาคารภาณุนี ชั้น 7  ถนนเพลินจิต  
    แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330
    โทรศัพท์/โทรสาร  (02) 252-2860,  (02) 255-2518, 
    (02) 254-1210,  (02) 250-0634,  (02) 254-8386-7 

2. ข้อมูลส�าคัญอื่น  
      - ไม่มี -  
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

 บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2537 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เอส แอนด เจ  

อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) และ ช่ือภาษาอังกฤษว่า S & J International Enterprises Public Company  

Limited ใช้ช่ือย่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ว่า “S & J” โดยมีทุนจดทะเบียนจำานวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาท)  

ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนชำาระแล้วเป็นจำานวน 

149,930,828.00 บาท  โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำานวน 149,930,828 หุ้น    

 บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นที่

ไม่ใช่หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น            %

  1.  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)* 24,016,071 16.02

  2.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)* 21,897,781 14.61

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

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

  5.  นายบุญเกียรติ    โชควัฒนา 10,269,837 6.85

  6.  นายวีรพัฒน์       พูนศักดิ์อุดมสิน 7,430,144 4.96

  7.  นายสำาเริง            มนูญผล 4,832,721 3.22

  8.  นายบุณยสิทธิ์     โชควัฒนา 3,452,374 2.30

  9.  นางทิพาภรณ์      โชควัฒนา 2,631,214 1.75

10.  นายธนพล           พูนศักดิ์อุดมสิน 1,8000,000 1.20

      รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 105,639,391 70.46

           รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 149,930,828 100.00

หมายเหตุ  :  * บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์  

การกระจายการถือหุ้นจ�าแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่  31 ธันวาคม  2560)

ประเภทผู้ถือหุ้น จ�านวนราย    จ�านวนหุ้น       %

นิติบุคคล

     สัญชาติไทย    36  82,019,264 54.70

     สัญชาติต่างด้าว      2 395,988 0.27

               รวมนิติบุคคล   38 82,415,252 54.97

บุคคลธรรมดา

     สัญชาติไทย 808 67,004,391 44.69

     สัญชาติต่างด้าว    14 511,185 0.34

             รวมบุคคลธรรมดา 822 67,515,576 45.03

             รวมทั้งสิ้น 860 149,930,828 100.00
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 การกระจายการถือหุ้นจ�าแนกตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2560)

ประเภทผู้ถือหุ้น จ�านวนราย จ�านวนหุ้น %

นิติบุคคล

     ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% 9 80,584,064 53.75

     ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ตำ่ากว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 26 1,831,128 1.22

     ถือหุ้นตำ่ากว่า 1 หน่วยการซื้อขาย   3 60 0.00

               รวมนิติบุคคล 38 82,415,252 54.97

บุคคลธรรมดา

     ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%           17 45,100,703 30.08

     ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ตำ่ากว่า 1 หน่วยการซื้อขาย        696 22,413,046 14.95

     ถือหุ้นตำ่ากว่า 1 หน่วยการซื้อขาย         109 1,827 0.00

             รวมบุคคลธรรมดา         822 67,515,576 45.03

             รวมทั้งสิ้น         860 149,930,828 100.00

 ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)

 ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38         

วันที่  24 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยร้อยละ 37.39

 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) หรือกับบริษัทในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ

ต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

 การออกหลักทรัพย์อื่น 

 - ไม่มี-
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัทใหญ่

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล 
จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55-58  ซึ่งสรุปสาระสำาคัญ คือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร  
ในกรณีท่ีบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้
กระทำาภายในหน่ึง 1 เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป

 สำาหรับการจ่ายเงินปันผลจากการดำาเนินงานสำาหรับ 5 รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด  ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล      2559      2558      2557      2556    2555

1.  กำาไรสำาหรับปี (ล้านบาท) 315.84 237.46 202.02 196.23 191.36

2.  จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 149.93 149.93 149.93 149.93 149.93

3.  กำาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.11 1.58 1.35 1.31 1.28

4.  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.20 1.00 0.85 0.80 0.08

5.  เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 179.92 149.93 127.44 119.94 119.94

6.  อัตราเงินปันผลต่อกำาไรสำาหรับปี (%) 56.96 63.14 63.08 61.12 62.68

     หมายเหตุ : ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีมติให้นำาเสนอต่อที ่
               ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ซ่ึงกำาหนดให้มีข้ึนในวันท่ี  24  เมษายน  2561 เพ่ืออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท  
                 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นโยบายของบริษัทย่อย

 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย  บริษัทไม่ได้กำาหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษัทย่อย หากบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้ต้ังสำารองตามกฎหมายแล้ว 
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำาไรสะสม 
ที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทย่อย
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีจำานวน 

5 คน ประกอบด้วย

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา   ประธานกรรมการสรรหา

2. นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการสรรหา

3. ดร.อัตถกร  กลั่นความดี   กรรมการสรรหา

4. นางแก้วตา  องค์สรณะคม   กรรมการสรรหา

5. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์   กรรมการสรรหา

 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำาหนดไว้ในกฎบัตรของ 

คณะกรรการสรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ 

เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการสรรหาได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และหลักการกำากับดูแลกิจการ

ท่ีดีของบริษัท รวมถึงข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน           

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำางานที่โปร่งใส ตลอดจน

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคล 

เพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2560  ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการ 

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดย 

คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัทแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 รวม 4 คน คือ นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์ 

นางธีรดา  อำาพันวงษ์  นายสุเทพ  ด่านศิริวิโรจน์  และ นางประดิษฐา  จงวัฒนา กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง  

รวมทั้งได้พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อ นายอมร  อัศวานันท์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 

กรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนได้มีการทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหาเป็นประจำาทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

           
       (นายบุญเกียรติ   โชควัฒนา)

                        ประธานกรรมการสรรหา
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รายงานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

โดยมีกรรมการจำานวน 4 คน ประกอบด้วย

 1.  นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา   ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

 2.  นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

 3.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม   กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

 4.  นางพิศมัย  จันทรุเบกษา   กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำาหนดไว้ในกฎบัตร

ของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่กำาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 

ระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางาน และรักษาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้กำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจากอำานาจหน้าที่ 

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง   ทางธุรกิจ 

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีวิธีดำาเนินการสอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำาหนด 

ที่เกี่ยวข้อง

 ในปี 2560 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง 

ได้มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารประจำาปี และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)แล้ว  

ซึ่งคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็น

ไปตามนโยบายของบริษัทฯ

          

       

       (นายบุญเกียรติ   โชควัฒนา)

             ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำากัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารซึ่ง 

ฐานะเป็นฝ่ายจัดการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็น

ไปตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

 1. นำาเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และวิธีการดำาเนินงานประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบ 

ในการบรหิารกิจการของบรษัิท ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยติดตามการดำาเนินงานในภาพรวมของบรษิทั 

และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำาทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

 2. อนุมัติงบประมาณการลงทนุประจำาปีของบรษัิท เพือ่ขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมทัง้ลงทุนในการสรรหา พฒันา และส่งเสรมิศกัยภาพของบุคคลากรเพือ่เตรยีมความพร้อมของพนักงานทุกระดับให้สามารถ 

แข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะยาว

 3.  จดัให้มีการทำารายงานทางการเงนิเพือ่ให้ผู้สอบบญัชทีำาการตรวจสอบหรอืสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่องบการเงนิ 

ดังกล่าวก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ 

 4.  พิจารณาการทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินด้วยความรอบคอบ 

ระมัดระวงั มีความสมเหตุสมผลในเรือ่งของราคาและเงือ่นไขอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ยดึถอืผลประโยชน์ของบรษัิท และผูถ้อืหุ้นเป็นท่ีต้ัง    โดย

กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติในขนาดรายการที่มีนัยสำาคัญ

 5.  สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และวิธีการทำางานใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

ผลักดันให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ

 6.  จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดทำาแผนธุรกิจเพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน

 7.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ตลอดจนทบทวนระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ

กลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจ 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

         

       (นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์)

      ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



ANNUAL REPORT 2017
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC CO., LTD. 41

โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
     1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำานวน    15   คน   ประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน                  5    คน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน              10    คน   (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 คน)

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำาหนด

 กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัทฯ
 กรรมการที่มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการสองในเก้าท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อม 
ประทับตราสำาคัญของบริษัท ได้แก่

1. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์   โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์    วิกิตเศรษฐ์
4. นายอัตถกร    กลั่นความดี
5. นางแก้วตา    องค์สรณะคม
6. นางมาลิน     อังสุรังษี
7. นางจิตราภรณ์   วิกิตเศรษฐ์ 
8. นางธีรดา    อำาพันวงษ์
9. นายสุเทพ    ด่านศิริวิโรจน์
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     1.2  ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ
 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ  “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
     1.3  จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
 ในปี 2560 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชมุตามวาระปกติ  โดยมีรายละเอยีดเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละคน ดังน้ี

 หมายเหตุ  :  **     ดำารงตำาแหน่งเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
                      ***    สิ้นสุดวาระ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
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     1.4  ผู้มีอ�านวจควบคุม      
  บรษัิทฯ ไม่มีผู้มีอำานาจควบคมุท่ีมีอทิธพิลต่อการกำาหนดนโยบายการจดัการ หรอืดำาเนนิงานของบรษัิท อย่างมนัียสำาคญั

2.  ผู้บริหาร
     2.1  ผู้บริหาร (The Management)
 ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ                     
ตลาดหลักทรัพย์ มีจำานวน 10 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำานาจหน้าที่ให้ดำาเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้

 รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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.  นางทองสุข อุปถัมภากุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ

9.  นายวาฤทธิ์   ตรีตราพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำานักงาน (บัญชีและการเงิน)

10. นางพัชรา  พงษ์วิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

     2.2  ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร
 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
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     2.3  โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



ANNUAL REPORT 2017
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC CO., LTD. 45

3.  เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบรษัิทมีมติแต่งต้ัง นายสุมิตร  ขอไพบูลย์ ซึง่เป็นผู้มีคณุวฒุแิละประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นผู้รบัผิดชอบ 
ทำาหน้าท่ีเลขานุการบรษัิทต้ังแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559  โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบตามท่ีกำาหนดไว้ในพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ประวัติของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม

นายสุมิตร   ขอไพบูลย์ 

เลขานุการบริษัท
ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 - Company Secretary Program รุ่น 83/2017 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)

 - หลักการกำากับดูแลกิจการที ่ด ี สำาหรับบริษัท 

จดทะเบียน ปี 2560 โดย คุณธนกฤต  เพ่ิมพูนขันติสุข 

แห่ง บริษัท ทวิน พี คอนซัลติ้ง จำากัด

 - บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 

และการใช ้ข ้อมูลวงใน : กรณีศ ึกษา โดย  

อาจารย์พิเศษกิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์  แห่ง  

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด 

 - Business Strategy for Sustainable Growth 

(บริษัท ที-เวย์ จำากัด)

 - Strategic Business Goal Plan and Action for 

3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำากัด)

 - หลักสูตรจิตวิทยาผู้นำา โดย ดร.ขวัญนภา  ชูแสง

 เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นแก่กรรมการบริษัทเก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และ

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสมำ่าเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ            

ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งดำาเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ          

ข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ 
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังติดตามให้มี 

การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกำาหนดของสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

• ทะเบียนกรรมการบริษัท
• หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
• หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสำาเนารายงานให ้
ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทำาการนับต้ังแต่วนัท่ีบรษัิทฯ ได้รบัทราบ
รายงาน
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8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. ติดต่อและส่ือสารกบัผู้ถอืหุ้นท่ัวไปให้ได้รบัทราบสิทธต่ิางๆ ของผู้ถอืหุ้น และข่าวสารของบรษัิทอย่างสมำ่าเสมอ

และครบถ้วน
10. ดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากบริษัท

4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
     4.1  หลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนทำาหน้าท่ีพิจารณากำาหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทน
แก่กรรมการ ซึ่งพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำาเนินงานของบริษัท 
อำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการ 
ปฏบัิติหน้าท่ีของกรรมการ  โดยกำาหนดค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชมุ และค่าตอบแทนประจำาปี  แล้วนำาเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวทุกปี
 สำาหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ กำาหนดไว้  โดยพิจารณา
จากผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ  ภาระหน้าท่ี ระดบัความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย และผลการปฏบัิติงานของผู้บรหิารระดับสูง
และบริหารเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ

     4.2  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
         ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน  จนกว่า
จะมกีารเปล่ียนแปลง ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน  และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

• ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทประจำาปี ค่าตอบแทนประจำาปีจ่ายให้กรรมการบรษิทัทุกคน โดยให้คณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทนไปพจิารณาจดัสรรตามหลกัเกณฑ์และผลการปฏบิติังาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

• ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้
ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

• สำาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังขึ้น กำาหนดให้อยู่ใน      
ดุลยพินิจของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน โดยนำาเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม มีดังนี้
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ปี 2560 (บาท/ครั้ง) ปี 2559 (บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธาน
• กรรมการ

12,000
  9,000

12,000
  9,000

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

• ประธาน
• กรรมการ

10,000
  8,000

10,000
  8,000

 ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 1,481,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 12,500,000 บาท  
รวมทั้งสิ้น 13,981,000 บาท

 รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย  :  บาท

 หมายเหตุ  :  **     เริ่มรับตำาแหน่งเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
            ***    สิ้นสุดวาระ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
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(ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร   หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำานวน 5 คน และผู้บริหารตามคำานิยาม
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำานวน 5 คน รวมเป็นทั้งสิ้น 10 คน โดยได้รับค่าตอบแทน 
ในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน
ปี 2560 ปี 2559

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

    เงินเดือนและเงินอุดหนุน 10 45,991,525 10 41,011,010

     ค่าเบี้ยประชุม 10      582,000 10      625,000

     รวม  46,573,525 41,636,010
  

    4.3  ค่าตอบแทนอื่น
  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัท 
ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

 (ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
  -ไม่มี-
        (ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
     บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  โดยบริษัท
ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

     รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่น
ปี 2560 ปี 2559

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

    เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 10 220,968 10 128,979

     รวม  220,968 128,979

5.    บุคลากร
 บรษัิทฯ ให้ความสำาคญัต่อการพจิารณาจัดสรรกำาลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพือ่เตรยีมความพร้อม
ของกำาลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ มีพนักงานรวมท้ังส้ิน 2,070 และ 2,180  คน 
ตามลำาดับ แบ่งตามสายงานหลักเป็น 6 ฝ่าย ได้ดังนี้
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 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้ความสำาคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก และพัฒนา เพื่อ 
ตอบโจทย์บรบิทขององค์กรในการสร้างคนดแีละคนเก่งให้กบัสังคม ซึง่กระบวนการสรรหา คดัเลือกคนด ีและพฒันาให้คนในองค์กร 
เป็นคนเก่งนั้น จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของการดำาเนินธุรกิจ 
ในปัจจุบัน

  ท้ังนีใ้นปี 2560 จากนโยบายขององค์กรท่ีมุ่งเน้นการเจรญิเติบโตด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ๆ และการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ
ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในลำาดับต้นๆ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
โจทย์ทางธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเริ่มจากการปรับโครงสร้าง
องค์กรให้ชัดเจนขึ้น มีการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรรุ่นใหม่ในระดับบริหารเข้ามาร่วมงานในตำาแหน่งต่างๆมากขึ้น ดังน้ัน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร จึงเป็นกระบวนการสำาคัญที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ทางธุรกิจ โดยมีหัวข้อการพัฒนาหลักๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติและแนวคิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กร การพัฒนา
หัวหน้างานให้เป็นผู้นำาในการสร้างคน สร้างงาน อย่างมืออาชีพ ตลอดจนการสอดแทรกแนวคิดการสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจที่จำาเป็นต่อองค์กร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างฐานการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
ในอนาคต
 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2558 – 2560
 HR Vision
 ทุนมนุษย์ที่มีขีดความสามารถ (ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม) ในการปฏิบัติงาน และพร้อมก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ
 HR Mission

1. การมีส่วนร่วมในความสำาเร็จของธุรกิจ
2. การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง
3. การส่งสริมและสร้างความสุขในการทำางาน

 Goal
1. People Development – การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. People System – การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล
3. Moral – การสร้างความผูกพันของพนักงาน

 การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน

 การบริหารค่าตอบแทนที่ดีและเป็นมาตรฐานจะช่วยสนับสนุนให้พนักงานท่ีมีความสามารถร่วมกันขับเคล่ือนองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรักษาให้พนักงานที่เก่งและดีอยู่กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนใน 
การทำางานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำางาน โดยเงินเดือนขั้นตำ่า
ของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นตำ่าตามที่รัฐบาลกำาหนด รวมทั้งมีการกำาหนดโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ และผลการปฏบัิติงานของพนักงานอกีด้วย ทัง้น้ีบรษิทัฯ กำาหนดให้มีการพจิารณาปรบัเพิม่อตัราเงนิเดอืนประจำาปี 
และโบนัส ให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านกระบวนการ Competency Model และ 
Key Performance Indicator (KPI) บริษัทฯ ยังมีการศึกษา เปรียบเทียบ และปรับปรุงการบริหารค่าจ้างผลตอบแทนกับ 
บริษัทชั้นนำาเป็นประจำาทุกปี
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 นอกจากน้ีบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพให้แก่พนักงานใน 
ทุกระดับ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินบำาเหน็จเกษียณอายุ รวมถึงการ 
ให้รางวัลสำาหรับพนักงานปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี 10 ปี รางวัลเกียรติคุณสำาหรับพนักงานทีมีความวิริยะ ไม่มีสถิติ ขาด  ลา  
มาสาย เป็นต้น

 บรษัิทฯ คำานึงถงึความสำาคญัของทุนมนุษย์ในองค์กร ท่ีเป็นผู้ขบัเคลือ่นให้องค์กรเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยืนและก้าวกระโดด 
ท้ังน้ีความรู้ ความสามารถของบุคคลากรจงึเป็นส่ิงจำาเป็นท่ีองค์กรต้องมีการดูแลและพฒันาอย่างเป็นระบบรวมไปถงึการปลูกฝัง 
ทัศนคติที่ดีในการทำางานตั้งแต่เริ่มต้นการเข้ามาเป็นพนักงานผ่านการทำากิจกรรมและกระบวนการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ในห้องและนอกห้องเรียนอาทิเช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมาย Project งาน การส่งไปดูงาน ฯลฯ  ในระยะ 3 ป ี
ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน  อย่างมีนัยสำาคัญ

 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

 ในแต่ละปี บริษัทฯ จะวางแผนการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของพนักงานในด้านต่างๆ ทั้งด้าน Soft side 
และ Hard side ทั้ง Class room และ Non Class Room ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ ขององค์กร เพื่อ
ให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกระดับ และฝึกอบรมให้พนักงานตระหนักในค่านิยมขององค์กร ส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วน 
ได้เสีย สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและความสำาเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

  1. การฝึกอบรมภายในประจ�าปี 
  บริษัทฯ มีการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรประจำาปี ตามหลักสูตรที่ได้ประเมินจากนโยบายและกลยุทธ์
ทางธุรกิจ ตลอดจนการสำารวจและวิเคราะห์ความจำาเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆในแต่ละด้าน ซึ่งจากข้อมูลสามารถ
สรุปได้ว่า หมวดความจำาเป็นหลักที่มีผลต่อกระบวนการทางธุรกิจและสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักคือพนักงาน ลูกค้า  
ผู้บริโภค จะเป็นหลักสูตรด้านความปลอดภัย หลักสูตรด้านคุณภาพ หลักสูตรด้านเทคนิค และหลักสูตรการจัดการ ที่ต้องให้ 
ความใส่ใจในกระบวนการพัฒนาผู้นำาให้เป็นผู้นำาท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท 
ในอนาคต
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 กราฟแสดงจำานวนชม.ในการฝึกอบรม ปี 2560  โดยแบ่งตามกลุ่มของพนักงานดังนี้

 2.  การฝึกอบรม (OJT) ของหน่วยงาน
 เป็นการฝึกอบรมท่ีช่วยเสริมสร้างความรู้/ทักษะด้านเทคนิคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพ
และประสิทธิภาพของงานนั้นๆ ดังนั้นการพัฒนา/ฝึกอบรมที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคคลากรในองค์กรมีความรู้/ทักษะ/
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่น้ัน องค์กรจึงจำาเป็นต้องมีหลักสูตรในการสอนงานภายในหน่วยงานผ่าน
กระบวนการ OJT ที่เข้าถึงทุกตำาแหน่งงานอย่างแท้จริง

 จำานวนหลักสูตรการสอนงานภายในหน่วยงาน (OJT) ปี 2558-2560
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 3.  การฝึกอบรมภายนอก
 บริษัทฯ ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกในหลักสูตรเฉพาะด้านที่จำาเป็นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส
เติมเต็มความรู้/ทักษะ ด้านวิชาชีพที่จำาเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำาความรู้มาพัฒนา
งานในด้านต่างๆ โดยปรับเปลี่ยนไปตามความจำาเป็นในแต่ละปี

 กราฟแสดงจำานวนหลักสูตรการส่งบุคคลากรอบรมภายนอกปี 2559-2560

 จากการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและนอกบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หรือ
ความจำาเป็นในงานของหน่วยงานนั้นๆ ทำาให้เกิดผลที่ดีต่อตัวของพนักงานเองในด้านของการเพิ่มพูนทักษะ/ ความรู้ ที่สามารถ
นำามาประยุกต์ใช้ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาของหน่วยงาน ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคต่างๆท่ีส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายหน่วยงาน นอกจากน้ียังส่งผลดีต่อธุรกิจในด้านของการส่ังสมประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงสามารถ 
นำามาใช้ในการพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น 

 ปี2560 บริษัทฯ ได้มีการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้มาจากการส่ังสมประสบการณ์ของบุคลากร ท่ีเป็นท้ัง  
Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge มากกว่า 250 เรื่อง

 การประเมินความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)
 บริษัทฯ ได้มีการสำารวจระดับความผูกพันของพนักงานในระดับต่างๆ ใน 2 หมวดหลัก ได้แก่ หมวดความผาสุก 6 ด้าน 
และหมวดความผูกพัน 3 ด้าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสู่การเป็น Best Employer
 ความผาสุก 6 ด้าน

1. ด้านลักษณะงาน
2. ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
3. ด้านเพื่อนร่วมงาน
4. ด้านผู้บังคับบัญชา
5. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
6. ด้านสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก

 ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 3 ด้าน
1. ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
3. การดำารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
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 จากผลการประเมินความผูกพันของพนักงาน สรุปประเด็นที่ต้องพัฒนาในปี 2560 ได้ดังนี้

ประเด็น โครงการที่ด�าเนินการ ระยะเวลา

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพื่อ
ช่วยสืบค้นความรู้ในการทำางานได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว

• การจัดทำาโปรแกรมเพื่อช่วยในการบันทึก / 
สืบค้นองค์ความรู้ในองค์กร

แล้วเสร็จปี 2561

2. ความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับจาก
บริษัท เช่น สถานที่ออกกำาลังการ และห้อง
พยาบาล

• ปรับปรุงห้องฟิตเนส
• ปรับปรุงห้องพยาบาลให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น

แล้วเสร็จปี 2560

3. นำาผลการได้รับรางวัลเข้าสู่ระบบการ
ประเมินผล

• พัฒนาระบบประเมินผลงานประจำาปี แล้วเสร็จปี 2561

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทผู้นำาหลักการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) มาดำาเนินงานผ่าน

โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอเพื่อสร้างความรักความผูกพันให้กับพนักงาน ดังนี้

Happy Body โครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพพนักงาน และสร้างอาชีพให้พนักงานรวมถึงคนในชุมชน ได้แก่  

  โครงการห้องฟิตเนส โครงการตลาดนัดสุขภาพ ซึ่งจัดเดือนละ 2 ครั้ง  โครงการตรวจสุขภาพพนักงาน 

  ประจำาปี  โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพนักงานหญิง

Happy Brain โครงการพัฒนาความรู้/ทักษะในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาตนเองซ่ึงจะนำาไปสู่ 

  ความม่ันคงก้าวหน้าในการทำางานเช่น หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำา หลักสูตร Happy in work  

  หลักสูตร The Modern Supervisor เป็นต้น

Happy Family โครงการดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร โดยจัดให้มีบริษัทนมชั้นนำา ออกบูธและให้ความรู้ใน       

  การดูแลสุขภาพพนักงานตั้งครรภ์และบุตรตั้งแต่ 1-3 ขวบปี เป็นประจำาโดยใน ปี 2560 มีคุณแม่ตั้งครรภ์เข้า 

  รับการอบรม 87 คน

Happy Heart โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ประสบความเดือนร้อน ส่งเสริมความ 

  มีนำ้าใจไมตรี เอื้ออาทรต่อกันในที่ทำางาน ได้แก่ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่ 3 โดยในปี2560 ได้เงินบริจาค 

  เข้าโครงการเป็นจำานวน 150,000 บาท

Happy Money โครงการชวนกันมาออม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมและใช้เงินอย่างคุ้มค่า รวมท้ังให้พนักงานมี 

  เงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต โดยมีการดำาเนินโครงการต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ยอดเงินฝากทั้งส้ิน  

  28,804,803 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังริเริ่มให้พนักงานฝากเงินในโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ของเครือ 

  สหพัฒน์ ซึ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นเป็นปีแรก ยอดเงินฝาก รวม 6,415,300 บาท

Happy Relax โครงการที่จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ความเครียดจากการ 

  ทำางาน และทำาให้พนักงานมีโอกาสสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเช่น โครงการมหาสงกรานต์เบิกบานใจ  

  โครงการออกกำาลังกายตามหลักการยศาสตร์ เป็นต้น

Happy Society โครงการที่บริษัทฯ จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ระหว่างบริษัทกับ 

  ชุมชนโดยรอบ เช่น โครงการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี โครงการจิตอาสาพัฒนาถิ่นเกิด โครงการโรงเรียน 

  ผู้สูงอายุ เป็นต้น

Happy Soul โครงการที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำางานร่วมกันในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานได้มี 

  โอกาสทำาบุญตักบาตรในวันสำาคัญทางศาสนา โครงการท่ีจัดขึ้นได้แก่ โครงการเริ่มต้นดีชีวิตดี โครงการ 

  ธรรมะรับอรุณ และ กิจกรรมสวดมนต์ทำาวัตรเย็น
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 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
 บริษัทฯ ตระหนักให้สิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างในเรื่อง อายุ เพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา ชนชั้น ความพิการ รวมไปถึงการไม่ใช้แรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับ

 บริษัทฯ กำาหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับตามกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรม
การดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการดำาเนินงานตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการใน 
สถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม กล่อง 
รับความคิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อนำามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ  :  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560  หัวข้อ  คนดี”
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ  

โดยมีกรรมการจำานวน 5 คน ประกอบด้วย

1. พล.ต.อ.สมชาย  ประภัสภักดี  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

2. นางแก้วตา  องค์สรณะคม  กรรมการกำากับดูแลกิจการ

3. นางพัชรา  พงษ์วิจารณ์  กรรมการกำากับดูแลกิจการ

4. นายสุมิตร  ขอไพบูลย์  กรรมการกำากับดูแลกิจการ

5. นางวรวรรณ  ตันตระเศรษฐี  กรรมการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำาหนดไว้ในกฎบัตร

ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมี

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 ในปี 2560 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง  

สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับ

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน

2. ทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำากับดูแล

กิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และพนักงานให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555”  

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ตลอดจน 

ให้ความเห็นชอบการจัดทำาแบบประเมินคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และการทำาแบบประเมิน 

คณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 7 คณะ

3. ศึกษา และประเมินการปฏิบัติตาม “หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” ซึ่งใช้

แทนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 เพื่อยกระดับหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำาหลักการไปปรับใช้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการ

สร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน 

4. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯได้รับผลการ  

ประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจำาปี 2560 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 

Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 1,000 – 2,999 ล้านบาท

5. ทบทวนข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการบริจาคเพ่ือการกุศลและสาธารณประโยชน์ หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการรับหรือให้ ของขวัญ  

ของกำานัล และการเลี้ยงรับรอง หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการให้และรับเงินสนับสนุน หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการ

ดำาเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด และหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจด้านจัดซื้อ   จัดจ้าง จัดหา 

เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ
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 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่น 

ที่จะพัฒนาด้านการกำากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน 

ส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

       (พลตำารวจเอกสมชาย  ประภัสภักดี)

        ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ



ANNUAL REPORT 2017
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC CO., LTD. 57

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนาม

ในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำาหนดไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการบริษัท  

ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. บรษัิทฯ ไม่กระทำา และ/หรอื ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบรจิาคเพือ่การกุศล การบรจิาคให้แก่พรรคการเมือง 

รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำาเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้  

 2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำานึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำาเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

 3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำาการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือ 

ผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำาการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำาแหน่งหน้าที่

และ/หรือ นำาข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

 4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำานาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวข้อง 

กับการทุจริต การคอร์รัปชั่น  

 5. กำาหนดให้มีการสอบทานการปฏบัิติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่อย่างสมำา่เสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทาง         

การปฏิบัติ และข้อกำาหนดในการดำาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 6. จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความม่ันใจว่า 

ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง 

  นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ฉบับน้ี ได้ผ่านมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี  1  เม่ือวนัที ่ 24 กุมภาพนัธ์ 2558 

และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  24  กุมภาพันธ์  2558

      
  
                                          
             (นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
                   ประธานกรรมการ    
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การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อม่ันว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการ 
ถ่วงดุลอำานาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกัน 
ของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันท่ีดี และสร้างความ 
เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งม่ันท่ีจะนำาหลักการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ
ดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำาเนินงานของบริษัท 

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต 
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

3. ดำาเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบรษัิทฯ มกีารกำาหนดอำานาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ          
แต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน     

4. ดำาเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียงให้อยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม รวมถงึการมีระบบบัญชี  
และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

5. ดำาเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสำาคัญอย่างเพียงพอ  เชื่อถือได้ และทันเวลา  ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำาเนินการโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและ

ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำานึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นใน

การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำาเนนิการกับความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยดึถอืประโยชน์ของบรษัิทฯ เป็นท่ีต้ัง

 ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ 
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ 
“นักลงทุนสัมพันธ์  : การกำากับดูแลกิจการที่ดี”

คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อยท่ีมีความรูค้วามชำานาญท่ีเหมาะสม ดูแลรบัผิดชอบงานในแต่ละด้าน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำาเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจดำาเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำาหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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1.  คณะกรรมการบริษัท 
 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำานวน  15 คน     ประกอบด้วย

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน  10 คน     คิดเป็นร้อยละ 66.67
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน     5 คน     คิดเป็นร้อยละ 33.33

 ซึ่งกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 10 คน ในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
ของคณะกรรมการบริษัท และในจำานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำานวน 4 คน โดย 
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ

2 นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ

3 นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริษัท

4 ดร.อัตถกร กลั่นความดี กรรมการบริษัท

5 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการบริษัท

6 ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี กรรมการบริษัท

7 นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริษัท

8 นางธีรดา อำาพันวงษ์ กรรมการบริษัท

9 นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ กรรมการบริษัท

10 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ

11 นายอมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ

12 นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการอิสระ

13 นายสุรงค์ องค์โฆษิต กรรมการอิสระ

14 นางพิศมัย จันทรุเบกษา กรรมการอิสระ

15 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี กรรมการอิสระ

นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท

 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
 กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำารงตำาแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทลาออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา            
ถ้าจำานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน 
ดังนั้นกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งวาระคราวละ 3 ปี

2. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำาแหน่งเม่ือลาออก หรือถึงแก่กรรม 
หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้น 
จากตำาแหน่ง หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก

3. ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระ 
ไม่น้อยกว่า  2  เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน 
ตำาแหน่งท่ีว่างลง บุคคลที่เข้ารับเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ 
กรรมการบริษัทที่ตนแทน

4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับ
แต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
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5. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำานาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบ

ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัท 

ที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำานิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงินส่วนที่เกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงนิลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรอืหลักทรพัย์อืน่ใด ในวงเงนิส่วนท่ีเกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำานาจกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรบัสภาพ ทำาลาย ตัดบัญชี ซึง่สินทรพัย์ถาวรและสินทรพัย์ที่ไม่มีตัวตนทีเ่ลิกใช้ ชำารดุ  สูญหาย  ถกูทำาลาย  

เส่ือมสภาพ  หรอืล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้  มีมลูค่าทางบัญชรีวมในวงเงนิส่วนท่ีเกินอำานาจคณะกรรมการบรหิาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำาลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ  หรือล้าสมัยซึ่งจะทำาให้

มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ                 

การดำาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท  สำาหรับเรื่องท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ  
ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร

11. เสนอการเพิม่ทุนหรอืลดทุน หรอืการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปล่ียนแปลงหนังสือบรคิณห์สนธิ  ข้อบังคับ  
และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย 
13. มอบอำานาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท  หรือบุคคลอื่นใดทำาการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้
14. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ 

ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็น

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กำาหนดทิศทาง  เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำาปี รวมทั้งกำากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบายและแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ

ให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจและติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำารายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจ       
มีการสอบทานและจัดทำาบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำาทรัพย์สินของบริษัทไป 
ใช้ในทางมิชอบ
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5. การทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและ
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตาม 
ข้อกำาหนดเก่ียวกับขั้นตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง                  
มีมาตรฐานและโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น   โดยกำาหนด  วัน  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  ตลอดจนกำาหนด

อตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับเรื่องท่ีเสนอต่อผู้ถือหุ้น 
ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ ได้ โดยประกาศให้ 
ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียน 
การโอนหุ้น หรือ  กำาหนดวันเพื่อกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”  โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำาปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ
เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำานาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำานวน 7 ครั้ง โดยมีการกำาหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในหมวด      
“โครงสร้างการจัดการ”

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป ็นผู ้แต ่งต้ังกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด ให้มีจำานวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน โดยมีวาระ 
การดำารงตำาแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 สำาหรับปีนี้มีกรรมการตรวจสอบจำานวน 4 คน ดังนี้

 รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 นายอมร อัศวานันท์* ประธานกรรมการตรวจสอบ       

2 นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการตรวจสอบ                   

3 นายสุรงค์ องค์โฆษิต กรรมการตรวจสอบ

4 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี กรรมการตรวจสอบ

นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :  * เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
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 อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กำาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำานาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ 

ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำานาจในการตรวจสอบผู้ที่ เ ก่ียวข้อง และเรื่องท่ีเก่ียวข้องภายในขอบเขตของอำานาจและหน้าที่ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็น

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิด
ชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ก.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ.  จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช.  ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎบัตร (charter)
ซ.  รายการอืน่ทีเ่ห็นว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีได้
      รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี ้
ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดำาเนินงานของบรษิทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ก.  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข.  การทุจริตคอร์รัปชั่นหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
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ค.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย  ์
     แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาท่ีกำาหนด 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ทบทวน ปรบัปรงุ และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมัติ
11. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยอาศัยอำานาจตามข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

 ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมจำานวน 6 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดย 
ตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการกำาหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

3.  คณะกรรมการสรรหา
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังกรรมการบริษัท จำานวน 5 คน ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา โดยเป็น
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการสรรหา  กรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 
1 ปี  ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 

 รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา

ชื่อ – สกุล  ต�าแหน่ง

1 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา      

2 นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการสรรหา                   

3 ดร.อัตถกร กลั่นความดี กรรมการสรรหา

4 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการสรรหา

5 นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการสรรหา

 อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการสรรหา
1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร

ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็น

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวติัและข้อมลูต่างๆ ของบุคคลท่ีเสนอให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิท โดยคำานึงถงึความรู ้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ในการสรรหา  ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำาหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุม           
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. จัดทำาความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำานวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวัน
เวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการกำาหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

4.  คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำานวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน 
ซึ่งเป็นประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี  
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

 รายชื่อของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน      

2 นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน                   

3 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน                   

4 นางพิศมัย จันทรุเบกษา กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน                   

 อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ  หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น

2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำาความเห็นหรือเสนอแก้ไข

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้  เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 
2. พิจารณากำาหนดวงเงินค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัท 

วงเงินค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชมุผู้ถอืหุ้น และจำานวนเงนิค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีทีผ่่านมา  เพือ่นำาเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำานาจหน้าที่และปริมาณ
ความรับผิดชอบ  ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
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4. พจิารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน (ท่ีมิได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิท) โดยพจิารณา 
จากผลการปฏบัิติงาน  อำานาจหน้าท่ี  และปรมิาณความรบัผิดชอบ  และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่อนุมัติ

5. ปรบัปรงุและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในปี 2560 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำานวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการกำาหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 8 คน  โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร 6 ท่าน มีสมาชิกจำานวน 2 ท่าน เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งรวมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทุกคนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

 รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 ดร.อัตถกร กลั่นความดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง      

2 นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง                   

3 นางดารณี อรรจนียกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง                   

4 นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง                   

5 นางสุธัญญา สุมะนา กรรมการบริหารความเสี่ยง                   

6 นายภัทร วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง                   

7 ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค กรรมการบริหารความเสี่ยง                   

8 ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม กรรมการบริหารความเส่ียง                                     

นายดนัย อัศวสืบสกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร

ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็น

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่องและ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมจำานวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำาหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
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6.  คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จำานวน  7 คน โดยเป็นกรรมการบริษัท 
และผู้บริหาร ที่มีความรู้และประสบการณ์  กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมทุกคนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี  
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

 รายชื่อของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

2 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

3 นางทองสุข อุปถัมภากุล กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

4 นางรุจาภา ศรีสุรางค์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

5 นางธัญนันทน์ ตันติโกวิท กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

6 นางสาวทัดทรวง แสงวิเชียร กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

7 นางสาวเยาวลักษณ์ โพธินิมิตร์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

นางรุจาภา ศรีสุรางค์ เลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

 อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร

ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็น

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
1. กำาหนดนโยบายและวางกรอบการดำาเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบรษิทั เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายและนโยบายด้านสงัคม

และสิ่งแวดล้อม
4. พจิารณากล่ันกรองแผนงานและงบประมาณประจำาปีสำาหรบัการดำาเนินการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพือ่นำาเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม และประเมินผลสำาเร็จรวมท้ัง

คุณภาพของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. เสนอแนะข้อกำาหนดเกี่ยวกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  รวมถึง

จรรยาบรรณพนักงานของบริษัท 
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในปี 2560 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ได้มีการประชุมจำานวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท    โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมได้มีการกำาหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
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7.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการกำากับดูแลกิจการ จำานวน 5 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 
เป็นประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี  ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

 รายชื่อของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ชื่อ – สกุล  ต�าแหน่ง

1 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

2 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกำากับดูแลกิจการ

3 นางพัชรา พงษ์วิจารณ์ กรรมการกำากับดูแลกิจการ

4 นางวรวรรณ ตันตระเศรษฐี กรรมการกำากับดูแลกิจการ

5 นายสุมิตร ขอไพบูลย์ กรรมการกำากับดูแลกิจการ

นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น  ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร

ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็น

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อำานาจแต่งตั้งคณะทำางาน  เพื่อดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการทั่วทั้งองค์กร

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
1. กำาหนด ทบทวน และปรบัปรงุนโยบายการกำากบัดแูลกิจการ หลักการกำากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมในการดำาเนนิธุรกิจ 

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติ                
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง

2. กำาหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งติดตามดูแล 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ และ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

4. กำากับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการประเมินความเส่ียงด้านทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้เพียงพอพร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. ปรบัปรงุและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดแูลกิจการ   และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในปี 2560 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมจำานวน 5 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท   
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้มีการกำาหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
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8.  คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 14 ท่าน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี  
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี  ภายหลัง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

 รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ      

2 ดร.อัตถกร กลั่นความดี กรรมการบริหาร 

3 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการบริหาร

4 ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี กรรมการบริหาร

5 นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริหาร

6 นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ กรรมการบริหาร

7 นางทองสุข  อุปถัมภากุล   กรรมการบริหาร

8 นางพัชรา พงษ์วิจารณ์   กรรมการบริหาร

9 นางสุธัญญา สุมะนา กรรมการบริหาร

10 นางดารณี อรรจนียกุล กรรมการบริหาร

11 นางจริยา ธรรมวชิราพร กรรมการบริหาร

12 นายสุมิตร ขอไพบูลย์ กรรมการบริหาร

13 นางสาวกฤษณรัฐ รัศมีสุริเยนทร์ กรรมการบริหาร

14 นายมาโรจน์ วนานันท์ กรรมการบริหาร

นางพัชรา พงษ์วิจารณ์   เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

ระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำางานอื่นใดเพื่อดำาเนินกิจการต่างๆ  ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำานาจให้แก่กรรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน          

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบ

ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำานวน  20  ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัท 

ที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน  หรือบริษัทอื่น  ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำานวน  20  ล้านบาท 
6. อนุมัติการเข้าทำานิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำานวน 20 ล้านบาท
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำานวน 20 ล้านบาท
8. อนมัุติการลงทุน ขายเงนิลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรอืหลักทรพัย์อืน่ใด  ในวงเงนิแต่ละครัง้ไม่เกิน จำานวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำานวน  20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำาลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน ท่ีเลิกใช้ชำารุด สูญหาย  

ถูกทำาลาย  เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้   มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำานวน 20 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำาลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำาให้

มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำานวน  20  ล้านบาท
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12. อนุมัติการประนีประนอม  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข์  การฟ้องร้องคดี และ/หรือ              
การดำาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำาหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์
ไม่เกิน จำานวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำานวน  20 ล้านบาท

13. มอบอำานาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำาการแทนได้
14. มีอำานาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร 

ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็น

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รบัผิดชอบในการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิท และส่งเสรมิให้มีการคดิค้นนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รบัผิดชอบการดำาเนินงานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์ ข้อบังคบัของบรษัิท มติทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น   

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้  โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำาการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำาดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป 
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารจำานวน 5 คน โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำาในการบริหารงาน
วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำาหนด
นโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำานวน 21 ครั้ง โดยได้กำาหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.  ประธานกรรมการบริษัท
 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษัิท เพือ่ให้เป็นแนวทางในการปฏบัิติหน้าทีข่องประธานกรรมการบรษัิท ดงัน้ี

      อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู ้นำาของคณะกรรมการบริษัทในการกำากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัท 

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนี่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำาเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม 

ดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลำาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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10.  กรรมการผู้จัดการ
 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น         

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำาเนินการใด ๆ  ที่จำาเป็นและสมควร เพื่อให้การดำาเนินการตามข้อ 1.  สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหาก

เป็นเรื่องสำาคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. พจิารณาและอนุมัติการบรรจ ุ แต่งต้ัง  โอนย้าย  ถอดถอน รวมถงึพจิารณาความดีความชอบ  มาตรการทางวินัย 

ตลอดจนกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน  ทั้งนี้ การดำาเนินการต่าง ๆ  ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับ
อำานาจของคณะกรรมการบริหาร

4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด คำาสั่ง
และมติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

5. มอบอำานาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสรมิและพฒันาให้บรษัิทฯ ดำาเนนิธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏบัิติตามกฎหมาย ศลีธรรม และวฒันธรรมอันดี  

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำานาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำาได้  หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย  

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท   
8. ในการใช้อำานาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดนี้ ให้เสนอเรื่อง

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1.  วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ
 ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ท้ังทางด้านคุณวุฒิทาง 
การศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ  และสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น

2. มีภาวะผู้นำา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำางานที่โปร่งใส
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
4. กรณีสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
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 กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการ 
1. คณะกรรมการสรรหามหีน้าทีส่รรหาบคุคลผู้ทรงคณุวฒุทิีมี่คณุสมบัติเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 

โดยนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออก 
ตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการบริษัท
ท่ียังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับวาระท่ียัง 
เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ 

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึง 
คณะกรรมการสรรหายังได้พิจารณาบุคคลท่ีจะเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากรายช่ือ
กรรมการอาชีพในทำาเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 สำาหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำาหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน นอกเหนือจาก
เกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 คณะกรรมการบรษิทัเห็นชอบให้กำาหนดนยิาม “ กรรมการอสิระ ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากบัตลาดทุน ดงัน้ี

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอำานาจควบคมุของบรษัิท ท้ังน้ีให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอสิระ 
รายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 2 ปี ก่อนวันที่

 ได้รบัแต่งต้ังเป็นกรรมการอสิระ ท้ังนีลั้กษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณท่ีีกรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ
 หรือที่ปรึกษาของ     ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา            

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี 
อำานาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมท้ังไม่เป็น  
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน       ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  คำ้าประกัน  การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  รวมถึงพฤติการณ์อื่น 
ทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้ การคำานวณ
ภาระหนีดั้งกล่าวให้เป็นไปตามวิธกีารคำานวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 
ตลาดทุนว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
สังกดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ได้รบัแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ 
เงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

 ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

  ภายหลังได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอสิระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถงึ 9 แล้ว กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิท ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยลำาดบัเดียวกนั 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

 ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
 การเสนอรายชื่อกรรมการ
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำาหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น”

 วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ
 ตามข้อบังคบัของบรษัิท ข้อ 20 กำาหนดให้ท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นเลือกต้ังกรรมการบรษัิท ตามหลักเกณฑ์และวธีิการ ดงัต่อไปน้ี

• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการ

ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
เกินจำานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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3.  วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

 การสรรหาผู้บริหาร
 บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
เข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการ
ประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำางานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มี
ตำาแหน่งงานว่างลง

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

 สำาหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหาร
ปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหาร
งานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำา
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 บริษัทฯ พิจารณาและคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งจำานวนบุคคลที่บริษัท ใช้สิทธิ
ออกสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีดำาเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีตนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการยกเว้น 
ในเรื่องที่เป็นนโยบายสำาคัญที่มีผลต่อการดำาเนินธุรกิจ บริษัทกำาหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพยีงพอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ เป็นผู้ติดตามดแูลระบบการควบคมุภายในของบรษัิทย่อยเป็นประจำาทุกปี
 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดให้บุคคลที่ได้รับตำาแหน่งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูล
ที่สำาคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา
หรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำารายการสำาคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชี
ของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนด
 บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่และไม่มีบุคคลอื่นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ 
ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถอืหุ้นอืน่ในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัส่วนการถอืหุ้นปกติในบรษัิทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำาหนดไว้ในจริยธรรมในการ
ดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ โดยสรุปนโยบายท่ี
สำาคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำาการ
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำางานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการ 
เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที ่
รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำาการซื้อขายหรือขายหุ้นบริษัทฯ
  โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำาผิด
ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
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2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ 
ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับตำาแหน่งตั้งเป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทำาการนับตั้งแต่วันที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  นอกจากนี้  บริษัทฯ กำาหนดให้มีการรายงาน     
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุก
ไตรมาส 

3. บรษัิทฯ ได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงแจ้งการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อเลขานุการ
บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำาการก่อนการซื้อขาย
  ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
โดยได้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า 4 – 6 วันก่อนทำาการซื้อขายหลักทรัพย์

4. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลกการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำาหนดให้กรรมการบริษัทและ 
ผู้บรหิารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และบคุคลท่ีมีความเกีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำาหนด

5. บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำาหนดระดับ 
การเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะ
บุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

 ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับหนังสือตักเตือนการกระทำาความผิดจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่       
บริษัท สำานักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

                            หน่วย  :  บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2560 2559

  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) 1,375,000 1,250,000

  บริษัทย่อย 5 บริษัท 1,010,000 920,000

            รวม 2,385,000 2,170,000

2.  ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
  บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ดังนี้

                            หน่วย  :  บาท

ค่าบริการอื่น     2560  2559

  ค่าสังเกตการณ์ทำาลายสินค้า      83,415   80,820

  ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น      90,000   90,000

            รวม    173,415 170,820



ANNUAL REPORT 2017
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC CO., LTD. 75

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบรษัิทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถอืหุ้น ไม่มีการกระทำาใดๆ อนัเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ท้ังสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และสิทธิอ่ืนๆ นอกเหนือสิทธิขั้นพื้นฐาน เพ่ือ
กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ ดังนี้

 1.1  สิทธิขั้นพื้นฐาน
 ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำาไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิใน 
การรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการท่ีเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง 
ลงคะแนน   สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

                1.2  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ  
 ผู้ถอืหุ้นมสิีทธิรบัทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียมกัน โดยบรษัิทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่
จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯได้มากขึ้น เช่น ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
เงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงอำานาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ท่ีสำาคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำาเป็นต่อการ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

                1.3  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 
โดยกำาหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และในกรณีท่ีมีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
แล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มี
การเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี ้

•	 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
   ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน  2560
     (1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม ถึง  
31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำาหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ 
การประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
     (2) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ให้ทราบล่วงหน้า 62 วันก่อนวันประชุม 
คือ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
     (3) เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม  ซึ่งมีข้อมูลเดียวกันกับที่บริษัทฯ ส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นการล่วงหน้า 39 วันก่อนวันประชุม
     (4) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็น 
ผู้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าในวันที่ 3 เมษายน 2560 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
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     (5) หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลา
ก่อนวันประชุม 15 วัน คือ ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ถึง 12 เมษายน 2560
     (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม           
ผู้ถือหุ้นต้ังแต่วันท่ี 17 มีนาคม 2560 ถึง 18 เมษายน 2560 ซ่ึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และนำาส่งขั้นตอน               
การดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  โดยในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
     (7) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุม 
ท่ีมีข้อเท็จจรงิและเหตุผล รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชมุท่ีใช้ประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำาปี ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอสิระ ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอสิระท่ีบรษัิทฯ
เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและ
หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่
สถานท่ีจดัการประชมุ แบบฟอร์มลงทะเบยีน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีผูถ้อืหุ้นกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรอืจะ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงก็ได้ ซึง่สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะท้ัง 3 แบบ ได้ทีเ่วบ็ไซต์
ของบรษัิทฯ
  ท้ังนีบ้รษัิทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำาปีภายใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินสุดรอบบัญช ี (31 ธันวาคม) ผ่านเวบ็ไซต์ของ 
บรษัิทฯ (วนัท่ี 17 มนีาคม 2560) และจดัส่งรายงานประจำาปีให้กบัผู้ถอืหุ้นทางไปรษณย์ี (วนัท่ี 3 เมษายน 2560)

•	    วันประชุมผู้ถือหุ้น
     (1) กำาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมต่อการเข้าร่วมประชุม ในปี 2560 บริษัทฯ  
จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์ โดยเร่ิมรับ 
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
     (2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำาหรับการ 
ลงทะเบียน เข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วม
ประชุมแทน  อีกทั้ง   มีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
      ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นม่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะ
เสมือนกับเป็นผู้ถือหุ้น 
     (3)  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง     
หากไม่ติดภารกิจสำาคัญหรือเจ็บป่วย
              ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งรวม 
ประธานกรรมการบรษัิท และประธานคณะกรรมการชดุย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชมุ นอกจากน้ี กรรมการผู้จดัการ ผูบ้รหิารสูงสุด 
ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector  โดยเชิญตัวแทนจากสำานักงานสอบบัญชี บริษัท สำานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ 
แอส โซซิเอทส์ จำากัด และสำานักงานท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำากัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระ  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ 
     (4) ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม  รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและ 
วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามา 
ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณา
และลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
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     (5) ในการประชมุประธานท่ีประชุมดำาเนินการประชมุเรยีงตามลำาดบัวาระท่ีกำาหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชมุ
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลสำาคัญท่ีไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ
   สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 มีผู้ถือหุ้นสอบถามจำานวน 3 ราย โดยกรรมการผู้จัดการได้ตอบ            
ข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น
     (6) บริษัทฯ ได้นำาระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติ 
ดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถประกาศผลคะแนน
ได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีสำาคัญ คือ การแต่งต้ังกรรมการ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้ที่สำานักงาน
กรุงเทพฯ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น %

1 80 126,249,533 100 - - - - - -

3 82 126,253,215 100 - - - - - -

4 82 126,253,215 100 - - - - - -

5.1 – 5.3 82 126,620,980 99.9983 - - - 1 2,100 0.0017

5.4 81 126,620,970 99.9983 1 10 - 1 2,100 0.0017

5.5 82 126,620,980 99.9983 - - - 1 2,100 0.0017

6 83 126,623,080 100 - - - - - -

7 83 126,623,080 100 - - - - - -

หมายเหตุ  :  บัตรเสียไม่มี

•	 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
     (1) เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น
     (2) จัดทำารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นท่ีมีสาระสำาคญัครบถ้วน และมีการสรปุผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   
ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำาคัญและคำาชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำาส่ง
ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วนั นบัจาก
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น 
รับทราบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำาเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมท้ังดำาเนินการนำาส่งต่อ
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด
     (3) จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
     (4) หลังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ีประชุมรวมถึงรายละเอียด
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท
ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากัด เพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นม่ันใจว่าจะได้รบัผลตอบแทนตามสิทธอิย่างถกูต้องและครบถ้วนรวมถงึ
มีการลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน คือ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 4 พฤษภาคม 2560
   จากการให้ความสำาคญัต่อการจัดประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นมาอย่างต่อเน่ืองทำาให้ในปี 2560 บรษัิทฯ ได้รบัการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 2.1  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯได้
จัดทำาหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท้ังน้ีในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบรษัิทแต่อย่างใด
     (2) การกำาหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ เป็นไปตามจำานวนหุ้นท่ีผู้ถอืหุ้นถอือยู ่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง 
และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
     (3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารประกอบ
การประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.snjinter.com)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน
     (4) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน โดยแจ้งชื่อ อายุ ที่อยู่ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งได้ระบุเอกสาร
หลักฐาน และคำาแนะนำาขัน้ตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถอืหุ้นทราบ เพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นสามารถจดัเตรยีมได้อย่างถกูต้องและไม่เกิดปัญหา
ในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

                      ซึง่ในการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที ่38 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 มีผู้ถอืหุ้น 8 รายถอืหุ้น 15,743,822หุ้น 
ได้มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระท่ีบรษัิทฯ เสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน
          (5) การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำาโดยเปิดเผย  มีการเตรยีมบตัรลงคะแนนให้ผู้ถอืหุ้นทุกวาระ ซึง่การนับคะแนน
จะนับเฉพาะผู้ท่ีไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่าน้ันหลังจากน้ันจะนำามาหักออกจากจำานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม 
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ใน
ห้องประชุมทันทีเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 2.2  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและกำาหนดไว้
ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำาข้อมูลและทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าว
ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการ
ดำาเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำางาน 
  นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำาหนด
บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย  ซึ่งในปี 2560 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด           
ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

 2.3  การก�าหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
     (1) บริษัทฯ มีการกำาหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ ห้ามมิให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
ในช่วง 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน  ซึง่บรษัิทฯ ได้มีการออกจดหมายเวยีนแจ้งให้ผูท่ี้เก่ียวข้องรบัทราบทกุไตรมาส 
   ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย
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     (2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงาน 
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยบริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครอง 
หลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นวาระประจำาในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
     (3) คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 1 วันทำาการก่อนการซื้อขาย ซึ่งในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวโดยได้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า 4 - 6 วันก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

 2.4  การด�าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   บริษัทฯ ดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของ 
บรษิทัฯ เป็นทีต่ัง้ ด้วยการจดัวางระบบการปฏบิตังิานด้วยความโปร่งใส  โดยกำาหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน ในการทำารายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ  โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกำาหนดราคา 
มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
      นอกจากน้ี  บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการอนุมัติหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าท่ัวไปใน 
การทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำาทุกปี

 2.5  การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์
     บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน  เรื่องการได้มาหรือ
จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ใน
คู่มือจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

 3.1  ผู้ถือหุ้น 
    บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำาหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัทฯ 
อกีท้ังยังมกีลไกทีท่ำาให้ผู้ถอืหุ้นมีความเช่ือม่ันว่าจะได้รบัข้อมูลท่ีถกูต้อง  มีการควบคมุการทำารายการระหว่างกัน  มีมาตรการปอ้งกัน       
การขดัแย้งทางผลประโยชน์  และป้องกันการนำาข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน นอกจากน้ีบรษัิทฯ ยงัมุ่งสร้างผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสมำ่าเสมอ 
    ในปี 2560  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559  ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการ 
จ่ายเงินปันผลร้อยละ 56.96 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำาหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นับเป็น 
การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 38 ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้  
ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำาคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสาร
ท่ีสำาคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หนังสือเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการ 
ดำาเนินงานของกิจการเป็นประจำาทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงให้รับทราบผ่านระบบข่าวของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย
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 3.2  พนักงาน 
                     คณะกรรมการบรษัิทตระหนักถงึความสำาคญัของพนักงานว่าเป็นทรพัยากรท่ีมีค่าและเป็นหัวใจท่ีสำาคญั ท่ีจะนำาพา 
องค์กรมุ ่งไปสู่ความสำาเร็จ จึงกำาหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งม่ันส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
เรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง บุคลากร)
       บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  
เงินบำาเหน็จเกษียณให้กับพนักงาน ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำาปี สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบ 
พนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดทำากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น โครงการเพื่อนช่วย
เพื่อน โครงการธรรมะสบายใจ การจัดกิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น
    ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำาหนดเป็น
นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้
     1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวมถึงข้อตกลงทาง
   ธุรกิจที่เป็นปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคต
     2. บริหารจัดการเพื่อมุ่งมั่นป้องกันการบาดเจ็บและลดอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์รวมถึงปรับปรุง 
   สภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัย
     3. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการสมรรถนะด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
     4. สนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอันตรายจากการ
   ทำางานต่อผู้ปฏิบัติงาน
     5. ปลูกจิตสำานึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำางานโดยให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีหลัก
   ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน
   ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทและผู ้ปฏิบัติงานภายนอกปฏิบัติงานด้วย 
ความปลอดภยัและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโรคจากการทำางาน เพือ่ให้พนกังานปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำางานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งติดตาม
ผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้
จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร“อบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทำางานสำาหรบัพนักงานใหม่ 
หัวหน้างานใหม่ และผู้บริหารใหม่” หลักสูตร“อบรมรถโฟล์คลิฟท์ / รถยกไฟฟ้า” หลักสูตร“การทำางานกับสารเคมีอันตราย
อย่างปลอดภัย” หลักสูตร“การดับเพลิงขั้นต้น และขั้นสูง” หลักสูตร“การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” รวมท้ังมีการสร้าง 
ความตระหนักและจิตสำานึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยมีการจัดทำาแผนการตรวจพื้นท่ีเพื่อประเมินและค้นหา 
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จัดให้มีโครงการสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัย เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย 
โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% โครงการพื้นที่ดีเด่นด้านความปลอดภัย โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน และ
การประเมินงานด้านความปลอดภัย ฯลฯ
  บริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำาปี 2560 เพื่อให้แต่ละหน่วยงานจัดทำาแผน
ปฏิบัติการ และดำาเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมาย ดังนี้

1.  ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน สะสมต่อเนื่อง 730  วัน
2.  ไม่เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน

  โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน ปี 2560 มีพนักงานบาดเจ็บลาหยุดงาน 1 วัน จำานวน 1 ราย
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี  2560  หัวข้อ  คนดี”
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 3.3  ลูกค้า 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำาคัญ อันนำาไปสู่ความสำาเร็จ 
ของบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม ่
กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า  บริษัทฯ เน้นการให้บริการที่ประทับใจโดยการสร้างความพึงพอใจในสินค้าและ
บริการให้แก่ลูกค้าด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ
และราคา นอกจากนี้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าแก่สินค้า
และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้ข้อมูลที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ด้านการผลิตสินค้าและบริการจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ตลอดจนเอาใจใส่และ
ดำาเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำาร้องเรียนของลูกค้า  โดยบริษัทฯ จัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ซ่ึงผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง  ได้แก่   ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงท่ีโทร. (02) 676-2727  โทรสาร. (02) 676-2726  
หรือผ่านทาง E-Mail : sjoffice@snjinter.com 

 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเปรียบเทียบ ปี 2558 - 2560  ดังนี้

2560 2559 2558

ลูกค้าในประเทศ 89% 86% 85%

ลูกค้าต่างประเทศ 80% 82% 80%

 
 จากนโยบายดงักล่าวส่งผลให้ในปี 2560 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั “Preferred Supplier” จากลูกค้า United Laboratories Inc. 
ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่แสดงว่าบริษัทฯ เป็นคู่ค้าที่ดี  บริษัทฯ จึงมุ่งมั่น ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนด
กับลูกค้าทุกรายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 3.4  คู่แข่ง 
  คณะกรรมการบริษัทดำาเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายโดยกำาหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
  1.  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยคำานึงถึงจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและ
กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจ
  2.  ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
  นอกจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

 3.5  คู่ค้า
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำาหนดเป็นนโยบายและ 
แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้า ดังนี้
 1.  มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำาเนินธุรกิจตามกฎหมาย คำานึงถึงสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเด็ก ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบน
พื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
 2.  รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 3.  สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า และ
บริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
 4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้า
เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 5.  ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
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 นอกจากน้ีบรษัิทฯ มีนโยบายในการคดัเลือกคูค้่าท่ีตระหนักถงึความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ส่งเสรมิ 
ให้คู่ค้าพัฒนากระบวนการดำาเนินงานท่ีคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้แรงงานบังคับ และคำานึงถึงสิทธิเด็ก ตลอดจน 
การนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมท้ังมีการปรับปรุง
กระบวนการทำางาน เพื่อป้องกันมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน
ส้ินเปลือง และขจัดสภาพความเส่ียงต่อความไม่ปลอดภัยในการทำางาน รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
ISO9001:2015, ISO 14001:2015
 เกณฑ์การเลือกและการประเมินคู่ค้า

• บริษัทฯ มีมาตรฐานและขั้นตอนในการเลือกและประเมินคู่ค้าตลอดจนการตรวจสอบคู่ค้าและผู้ให้บริการ             
ซึ่งนอกจากด้านคุณภาพ การส่งมอบ และราคา รวมถึงการประเมินในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• การตรวจสอบและการประเมินคู่ค้า จะเป็นการประเมินรายไตรมาสและรายปีที่คลอบคลุมด้านสิทธิเด็กและ      
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ได้จัดระดับของคู่ค้าโดยแบ่งออกเป็น เกรด A,B,C,D เพื่อเป็นตัวชี้วัด
ในการจัดซื้อ จัดหา และบริการในครั้งต่อไป

• มีการแลกเปล่ียนและศกึษาร่วมกันในด้านองค์ความรูเ้รือ่งระบบคณุภาพ และสือ่สารผลการประเมนิให้คูค้่าทราบ

    ซึ่งในปี2560 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า 

 3.6  เจ้าหนี้ 
     บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อ 
เจ้าหน้ีอย่างเคร่งครดั มีการเปิดเผยฐานะทางการเงนิอย่างถกูต้อง ตรงเวลา และในกรณท่ีีไม่สามารถปฏบัิติตามเงือ่นไขข้อใดข้อหน่ึง
ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
  สำาหรับเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวันที่ 1 ถึง 6 ของทุกเดือน และจ่ายชำาระทุกวันที่ 25 
ของทุกเดือน โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้
  ในปี2560 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า  โดยไม่มกีารผดินดัชำาระ 
แต่อย่างใด บริษัท ดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบ
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 3.7  ชุมชนและสังคม 
   คณะกรรมการบรษัิทตระหนักถงึความรบัผดิชอบท่ีมีต่อชมุชนและสงัคม จงึกำาหนดนโยบายให้มกีารปลูกฝังจติสำานึก 
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม 
    นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
   เอส แอนด์ เจ มุ่งหวังให้บริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำางานตามหลักบรรษัทภิบาล ดำาเนินกิจกรรมทางสังคม
ที่ปราศจากการบังคับ มีส่วนร่วมต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหากำาไร เน้นความอยู่รอดของธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณค่าด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีจากกระบวนการทุกภาคส่วนภายในองค์กร

   บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้อมทั้งกำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และแนวทางปฏิบัติในการดำาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การลดหรือหลีกเลี่ยงในการใช้สารเคมีต้องห้ามโดยหันมาใช้สารสกัด
จากธรรมชาติทดแทน ซึ่งส่งผลดีต่อผู้บริโภค การสร้างต้นกล้าพัฒนาทายาทธรรม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  
การปลูกป่า การอนุรักษณ์และช่วยเหลือสัตว์ การฟื้นฟูภัยพิบัติ ฯลฯ โดยยึดหลักการดูแลหรือส่งเสริมชุมชน สร้างบรรยากาศ
การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและบริษัทฯ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างจิตสำานึกในบริบทของความยั่งยืน ให้รู้จัก
การพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน 
   จากการท่ีบรษัิทฯมีความมุง่ม่ันและทำางานด้านน้ีอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “อย.ควอลิต้ี 
อวอร์ด ปี 2560” จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์อย่าง 
มีคุณภาพ ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งบริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี  2560  หัวข้อ  สังคมดี”
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 3.8  สิ่งแวดล้อม 
   คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยกำาหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของ 
บริษัทฯ และได้กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  
   บรษัิทฯ ได้แต่งต้ังคณะทำางานด้านส่ิงแวดล้อมและอนรุกัษ์พลังงานเพือ่ปฏบัิติงานท่ีสอดคล้องกับข้อกำาหนดกฎหมาย
และระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 : 2015 พร้อมทั้งกำาหนดนโยบายและแผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ         
ลดผลกระทบเชิงลบที่แหล่งกำาเนิดตั้งแต่ในกระบวนการรวมไปถึง การกำาจัดของเสียตามหลัก 3R ได้แก่ Reduce การลดการ 
ใช้ทรัพยากร Reused การใช้ซำ้าอย่างคุ้มค่า Recycle การนำากลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีแผนการ
รองรับและฟื้นฟูในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดย
มุ่งเน้นถึงความสำาคัญของความเส่ียงท่ีมีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และทรัพยากร อันเกิดจากแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ 
กระบวนการ การผลิต การจัดเก็บ และการส่งมอบสินค้า
  บริษัทฯ จึงมีความมุ่งเน้นที่จะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้เจตจำานง ดังต่อไปนี้
  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนดลูกค้า สนธิสัญญา และมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ท้ังในปัจจุบันและท่ีอาจจะ 
       มีขึ้นในอนาคต
  2. บริหารจัดการเพื่อมุ่งเน้นการป้องกัน การลด การใช้ซำ้า และการนำากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการกำาจัดสิ่งที่ก่อให้
       เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
  3.  มุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
  4.  ส่งเสริมการพิจารณาวัฏจักรชีวิต เพื่อให้เกิดการนำาทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  5.  ปลูกจิตสำานึกให้พนักงานทุกคนตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ มีมาตรการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ แสง เสียง และนำ้าเสีย
ภายในบริษัทฯ โดยมีการจัดทำามาตรการเชิงรุก เช่นโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการปล่อย CO2 และโครงการทางอ้อม 
ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพนำ้าหลังบำาบัดเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานโดยไม่
จำาเป็น เป็นต้น ทั้งนี้ผลการดำาเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ และได้รับการตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายคุณภาพอย่างสมำ่าเสมอ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำาหรับชุมชนหากได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำาเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560  หัวข้อ เอส แอนด์ เจ กับการ
ดำาเนินธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม”

 3.9  การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม โดยจัดทำาเป็น “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
(Sustainable Development Report) เพื่อเปิดเผยแนวทางการดำาเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
และผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งด้านเศษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 “รายงานการพฒันาอย่างย่ังยนื” ของบรษัิทฯ ได้จดัทำาตามมาตรฐานสากลของ Global Rrporting Initiatives 
Guidline : GRI ฉบับ G4 มีการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ และเป้าหมาย
การพฒันาอย่างย่ังยนืของบรษัิท โดยเพิม่เติมการเผยแพร่นวตักรรมด้านธุรกิจและสังคม รวมถงึการดำาเนินการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ เพือ่ให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานของตลาดหลักทรพัย์
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   จากการที่บริษัทฯมีความมุ่งมั่นและทำางานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจาก
องค์กรต่างๆ ดังนี้

• รางวัล “Outstanding SET Sustainability Awards 2017” หรือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเป็น 
ต้นแบบแห่งการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

• รางวัล “Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ หุ้นยั่งยืน” จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3

 บริษัทฯ ได้จัดส่ง รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560 ไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดีพร้อมจดหมายเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 และเผยแพร่รายงานดังกล่าวสำาหรับผู้ท่ีสนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท www.snjinter.com
ภายใต้หัวข้อ “CSR”

 3.10  การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ขึ้นมาทำาหน้าที่ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015)  ซึ่งหนึ่งในแนวปฏิบัติที่
กำาหนดขึ้น คือ “ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” บริษัทได้มีการฝึกอบรม 
และรณรงค์สร้างจิตสำานึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทุก
กิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า นำ้า กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ

 บรษัิทฯ ได้ดำาเนินมาตรการด้านการอนุรกัษ์พลังงานในหลายด้าน เช่น การนำานำา้ท้ิงจากกระบวนการผลิตกลับมา
ผ่านกระบวนการบำาบัดและผ่านการกรอง เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 80% การปรับลดแรงดันในท่อนำ้าส่งจาก 2.4 Bar เหลือ 
1.8 Bar ส่งผลให้การใช้นำ้าประปาลดลงและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำานำ้าท่ีเกิดจากการคอนเดนคอยล์เย็นระบบ Ventilation  
มาใช้เติมนำ้าระบบ Vacuum Pump CMX4 เป็นต้น

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560  หัวข้อ เอส แอนด์ เจ กับ 
การดำาเนินธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม”

 3.11  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
   คณะกรรมการบรษัิทได้ส่งเสรมิให้พนักงานตระหนักถงึความสำาคญัของส่ิงแวดล้อม โดยบรษัิทจดัให้มีการเผยแพร่ 
ความรู้ส่ิงแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย                 
การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่อง 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

   ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1.  ความรู้พื้นฐานระบบ ISO14001/OHSAS18001
2.  การประเมิน Aspect & Risk
3.  จิตสำานึกประหยัดพลังงาน
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 3.12  การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากการดำาเนินธุรกิจ
โดยไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมแล้ว การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือสังคมให้เติบโตอย่างยัง่ยืนไปพร้อมกัน  
ก็เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญและดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำาเนินกิจกรรม 
ที่ได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจนในด้านต่างๆ ดังนี้

   ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพทุธภมิู  บรษัิทฯ ได้ต่อยอดจากโครงการ “สร้างต้นกล้าพฒันาทายาทธรรม” 

โดยร่วมกับสำานักงานส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมวดัสระเกศราชวรมหาวหิาร โดยคดัเลอืกนักเรยีนในชุมชน
ท่ีมีความประพฤติดี ฝึกให้รูจั้กนำาเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการปฏบัิติตนในชวีติประจำาวนัต่อไป

• โครงการ Science on Mobile  เป็นการต่อยอดมาจาก โครงการห้องวิทยาศาสตร์ต้นแบบ ซึ่งเป็นแนวคิด
ในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน
และเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต 

• โครงการอนุรักษ์ช้าง  บริษัทฯ มีนโยบายการอนุรักษ์ช้าง โดยการช่วยเหลือดูแลช้างโดยเฉพาะช้างชราที่
ไม่สามารถทำางานหนักได้ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น นอกจากน้ียังมีการทำาโครงการอื่นๆ เพ่ือ
สนับสนุนการดูแลช้าง เช่น โครงการปลูกพืชอาหารช้าง โครงการคลินิกช้าง โครงการไถ่ชีวิตช้าง และ
โครงการโมบายสัตว์เคลื่อนที่

• โครงการ Look Good Feel Better  เป็นโครงการท่ีบริษัทฯ จัดต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 9 เป็นกิจกรรมเพ่ือ 
ฟื้นฟูจิตใจ ผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีจิตอาสา ซึ่งเป็นพนักงานในองค์กรนำาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าไปจัด
กิจกรรมสอนการแต่งหน้า สอนวิธีโพกศรีษะ และกิจกรรมสร้างความสุขต่างๆ 

• โครงการสาธารณสุขเคลือ่นท่ี  บรษัิทฯ ร่วมกับภาครฐัในการเข้าไปตรวจสุขภาพให้กบัผู้สงูอายุและเดก็ในชุมชน 
ซึ่งบริษัทฯได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557

• โครงการผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง  บริษัทฯ ได้เข้าเป็นเครือข่ายธุรกิจที่ดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมสำาหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรม “ดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ” เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560 หัวข้อ สังคมดี”
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 3.13  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด เช่น การจ้างงานคนพิการ
เพือ่ส่งเสรมิให้คนพกิารได้มีงานทำา รวมท้ังบรษิทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่ดำาเนินการใดๆ หรอืไม่สนับสนุนกจิการทีล่ะเมดิสิทธิมนุษยชน
    บรษัิทฯ มีการจดัทำานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและมีการเผยแพร่โดยจดัอบรมให้กับพนักงานต้ังแต่เริม่เข้างาน 
ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัพนกังาน 
และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล และต้องสอดคล้องกับระบบมาตรฐานแรงงานไทย 
มรท.8001:2553 ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบเมื่อ ปี 2553 ในระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 รับรองมีผลถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560  หัวข้อ  คนดี”

 3.14  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
   บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดำาเนินธุรกิจที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการ
ลอกเลียนแบบหรือนำาทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาสินค้า และ
บริการใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานวิจัยและพัฒนา มากกว่า 150 คน ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อธุรกิจ
ขององค์กร โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถนำาไปจดสิทธิบัตรเพื่อ
เป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ 
   นอกจากน้ีบรษัิทฯ ยังส่งเสรมิให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างต่อเน่ือง ท้ังในด้านสินค้า ระบบการผลิต    
โดยผ่านโครงการ Small Group Activity หรือระบบข้อเสนอแนะ ท่ีจะช่วยเป็นกลไกในการสร้างนวัตกรรมจากพนักงานใน 
ระดับปฏิบัติการ และได้นำาส่งผลงานนวัตกรรมต่างๆเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและ
ได้รับรางวัลเป็นประจำาทุกปี
    จากการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล  
“SET Awards 2017” ประเภท รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) ผลงาน
นวัตกรรมสมุนไพรเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีห่อหุ้ม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

หมายเหต ุ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื ประจำาปี 2560 หัวข้อ นวตักรรมทางธรุกิจและสังคม”

 3.15  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
      คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำาหนด ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับ  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการป้องกัน
และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นแก่
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์
ปฏิบัติสำาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำาเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดการคอร์รัปชั่น ทั้งหมด 6 ฉบับ ดังนี้

- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการรับหรือให้ ของขวัญ ของกำานัล และการเลี้ยงรับรอง
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการให้และรับเงินสนับสนุน
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา
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                                                         โดยขอ้ปฏบัิติตามนโยบายตอ่ต้านการคอรรั์ปชัน่และหลักเกณฑท้ั์ง 6 ฉบับ ไดร้วบรวมมาเปน็ “เอกสารการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น” และได้แจกให้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติในกรณีที่มีข้อสงสัย
ในเรื่องการคอร์รัปชั่น  นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ : 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี : เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
   บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2559 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำาไปปฏิบัติ
โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

  การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น
  ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น บรษิทัฯกำาหนดให้หน่วยงานซึง่มธีรุกรรมทีอ่าจก่อให้เกดิความเสีย่ง 
ในการคอร์รัปชั่นเป็นผู้ประเมินทั้งหมด 9 หน่วยงานที่มีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานวิศวกรรม ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน แผนกพิธีการ เป็นต้น โดยบ่งชี้สาเหตุและโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชั่นในแต่ละกระบวนการการดำาเนินธุรกิจ เพื่อหา
ปัจจัยความเส่ียง ด้านการคอร์รัปชั่นท่ีมีร่วมกันท้ังองค์กร รวมทั้งจัดทำาแนวปฏิบัติ ข้อกำาหนด และระเบียบบริษัทท่ีใช้ใน 
การควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
  จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น พบว่าบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น การป้องกัน การแจ้งเบาะแส การควบคุมและติดตาม จึงทำาให้โอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น 
อยู่ในระดับที่ตำ่า อย่างไรก็ตามจากผลการประเมิน พบว่าบริษัทฯ มีข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่สอดคล้องกับการป้องกัน
การคอร์รัปชั่น เช่น การให้ของขวญั การเล้ียงรบัรอง การขายและการตลาด การจดัซือ้ จดัจ้าง จดัหา และบรษิทัได้จดัทำาหลักเกณฑ์
อื่นๆ เพิ่มเติมได้แก่ การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้และรับเงินสนับสนุน อย่างไรก็ดีผู้บริหาร
และพนักงานมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรมาโดยตลอด เพื่อความชัดเจน 
และการนำาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการรวบรวมหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดย
จัดทำาเป็น “เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” พร้อมทั้งสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กรตามช่องทางการสื่อสารของบริษัท และ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกองค์กรบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ภายใต้หัวข้อ การกำากับดูแลกิจการ 

        การน�านโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมาตรการไปปฏิบัติ

• เผยแพร่นโยบาย และเอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ 
ทุกหน่วยงานในองค์กร

• การสื่อสารนโยบาย และหลักเกณฑ์ปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นภายในองค์กร โดยผ่านช่องทางเสียงตามสาย
วันละ 2 เวลา จัดทำาบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามจุดต่างๆ ของบริษัท เพิ่มเนื้อหานโยบาย
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแส ลงในคู่มือพนักงานสำาหรับแจกให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ และจัดทำาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์สำาหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ได้ถึงการแสดงเจตนารมณ์
ของบริษัทฯ ที่ชัดเจน
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• ผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทย่อย ดำาเนินการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งผ่านนโยบายและเอกสาร
การต่อต้านการคอร์รปัช่ันของบรษัิทฯ ไปยังกรรมการบรษัิทย่อย เพ่ือให้บรษิทัย่อยนำานโยบาย และหลกัเกณฑ์การต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

• คณะกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานได้เข้าร่วมอบรม สัมมนาเรือ่ง การต่อต้านการคอร์รปัชัน่  
ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น
1. การชี้แจงจุดประสงค์ของกระดาษทำาการประกอบการย่ืนขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต ผู้เข้าอบรม หน่วยงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานุการบริษัท
2. การจัดอบรม “SJI ร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชั่น” สำาหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความ

สามารถจากภายนอกมาจัดอบรมทั้งสำานักงานกรุงเทพฯ และศรีราชา
3. การปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องนโยบาย และหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำาหรับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำานึกตั้งแต่เริ่มต้น
• สื่อสารนโยบายไปยังลูกค้า ร้านค้า และคู่ค้า โดยการส่งจดหมายแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ

บริษัท พร้อมขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หากพบบุคคลในองค์กรกระทำาผิด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำาบันทึกข้อ
ตกลงไม่กระทำาการอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นสำาหรับผู้กระทำาการแทนบริษัท เพื่อให้ลูกค้า ร้านค้า และคู่ค้าได้มีความ
ตระหนักในการดำาเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างจริงจัง

• บริษัทฯ ได้จัดทำาจดหมายแจ้งนโยบายงดรับกระเช้าของขวัญหรือของขวัญปีใหม่จากร้านค้า เป็นประจำาทุกปี

 การแจ้งเบาะแส
  บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ           
ที่เกี่ยวข้อง หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำาผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ จึงกำาหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส  
รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้ความสำาคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็น
ความลับ ซึ่งจะรับรู้ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
  บริษัทฯจัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องท่ีอาจทำาให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำา
ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถติดต่อแจ้ง
เรื่องได้โดยตรงที่ “คณะทำางานรับเรื่องร้องเรียน” 

รายชื่อคณะท�างานรับเรื่องร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address คณะท�างานรับเรื่องร้องเรียน

นางพัชรา          พงษ์วิจารณ์ (02) 676-2727 ต่อ 2208

sjicac@snjinter.comนายสุมิตร         ขอไพบูลย์ (02) 676-2727 ต่อ 2812

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

  หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท หรือ คณะทำางานรับเรื่องร้องเรียน

        บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)
       2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุ่งวัดดอน   เขตสาทร      
       กรุงเทพมหานคร  10120
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        กระบวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
        การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน   เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการจะเป็นผู้รวบรวมและนำาเสนอต่อ 
คณะทำางานรับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำานึงถึงความปลอดภัยของ  ผู้ร้องเรียน 
เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำางานรับเรื่องร้องเรียน
แล้ว ให้นำาเสนอความเห็นต่อกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
         การคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
    บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่กระทำาโดยเจตนาสุจริตด้วยการปกปิดชื่อ หรือข้อมูลใดๆที่
สามารถระบุตัวผูแ้จ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับโดยจำากัด
เฉพาะผู้ที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดำาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น
           การคุ้มครองพนักงาน
        บริษัทฯ จะให้การดูแลและคุ้มครองพนักงานผู้ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติ โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ให้ความเป็น
ธรรมและคุ้มครองแก่บุคลากร โดยบุคลากรของบริษัท จะไม่ถูกลงโทษหรือ ลดตำาแหน่งหากปฏิเสธการกระทำาการคอร์รัปชั่น 
แม้ว่าการกระทำานั้นจะทำาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

               บริษัทฯ ได้กำาหนดกระบวนการแจ้งเบาะแส การป้องกันผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถูกร้องเรียน การพิจารณา 
บทลงโทษ กระทั่งการรายงานการแจ้งเบาะแส ไว้ใน “เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” อย่างชัดเจน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่
ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ หรือตรวจพบการคอร์รัปชั่นในองค์กร ทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร

         การติดตาม ทบทวนและประเมินผล
         บรษัิทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินความเส่ียงจากการคอร์รปัชัน่ ตลอดจนมีการ 
จดัทำาแผนป้องกนัความเส่ียงดังกล่าว โดยคณะกรรมการกำากับดแูลกิจการเป็นผู้ประเมินความเส่ียงด้านคอร์รปัชัน่ และประสานงาน 
กับหน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบและนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าท่ีสอบทาน
ระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริตหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ

           ในปี 2560 คณะกรรมการกำากับดแูลกิจการได้ทำาการทบทวนนโยบายและแนวปฏบัิติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจรติ 
เพื่อทบทวนการนำานโยบายและแนวปฏิบัติไปใช้นั้น ต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ โดยประสานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้
ดำาเนินการตามแผนตรวจสอบประจำาปี โดยได้ติดตามเกี่ยวกับการนำาแนวปฏิบัติไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท ตามลำาดับเป็นรายไตรมาส

 3.16  ช่องทางในการติดต่อบริษัท
   ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ท่ีมิใช่เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
ผ่านช่องทางการสื่อสารได้ ดังนี้

ช่องทาง เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address

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

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

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (02) 676-2727 ต่อ 2208  Patchara_p@snjinter.com

  หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำากัด (มหาชน)                               
เลขที่ 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารท่ีส่งถึงคณะกรรมการและดำาเนินการส่งให้คณะกรรมการ
ชุดย่อยหรือกรรมการที่เก่ียวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ท้ังหมดเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็น 
รายไตรมาส โดยในปี 2560 ไม่ได้รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสำาคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 
สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.snjinter.com) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ
 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อแสดง
ถึงความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ ดังนี้

 4.1 การก�ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดทำาและเปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งยังจัดทำาบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 ในปี 2560 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำากับดูแลกิจการ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 
56-1) รายงานประจำาปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายกำากับดูแลกิจการ
และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำาหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดัง
กล่าวสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560”

 4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำาหน้าที่กำากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำาหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

 4.4  โครงสร้างการถือหุ้น  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุม
สามัญประจำาปีในรายงานประจำาปีในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.snjinter.com   
เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น”

 4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง
ความสำาคัญของการจัดทำารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้นักลงทุนใช้
ประกอบการตัดสินใจจึงได้จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำารายงานทางการเงิน โดยแสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปี นอกจากนี้ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

 4.6 การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำานวนครั้งของการประชุม จำานวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี
ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

 4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น
บริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 
(แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
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 4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวม
ทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำานวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ตามราย
ละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือนนับแต่
วันท่ีได้มีการแต่งต้ัง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2560 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการ 
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำาคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท 
และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร    
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7

 4.11 การท�ารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน โดยในกรณีที่เป็นการทำารายการระหว่างกันที่สำาคัญ ถึงแม้ว่าจำานวนเงินที่อนุมัติจะอยู่ในอำานาจ
ที่กรรมการบริหารที่กำากับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะนำาเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็น
ชอบและ/หรืออนุมัติแลัวแต่กรณี หลังจากนั้นจะนำาเรื่องที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำาคัญเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำาดับ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง และ
ทำาให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนที่บริษัทฯ จะดำาเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

 4.12 การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่กำาไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจาก
งบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำาอธิบายผลการดำาเนินงานรายไตรมาส 
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
            ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดำาเนินงานรายไตรมาส จำานวน 4 ครั้ง

 4.13 การจัดการและการด�าเนินการทางภาษีของบริษัท บริษัทมีนโยบายทางภาษีโดยมีการบริหารจัดการด้านภาษี
ที่รัดกุม เพื่อปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษี รวมทั้งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้
แก่ผู้ถือหุ้น โดยนโยบายภาษีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงตามหลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

        นโยบายภาษีของบริษัท นโยบายภาษีของบริษัทยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยการเสียภาษีให้ถูกต้อง
ตรงเวลาตามกฎหมายกำาหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยดำาเนินการให้มีการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดภายใด้ข้อกำาหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องรวมปถึงต่อสาธารณะ ซึ่ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีวางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น และรกัษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกับเจ้าหน้าท่ีรัฐและลกูค้า

    ขั้นตอนการด�าเนินการตามนโยบายภาษี บริษัทมีการปฏิบัติงานด้านภาษี และติดตามข่าวสารด้านภาษีและ 
กฎหมายใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีกระบวนการการสอบทานการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน 
อย่างสมำ่าเสมอตามแผนตรวจสอบภายในประจำาปีที่วางไว้ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน รวมถึงการสอบทานของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตของบริษัทตามรอบการตรวจสอบ เพื่อให้การดำาเนินการด้านภาษีของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ถูกต้องตามกฎหมาย
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      บริษัทมีการก�าหนด หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ หลักเกณฑ์ปฏิบัติใน
การรับหรือหรือการให้ของขวัญ ของกำานัล และการเลี่ยงรับรอง หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการให้และการรับเงินสนับสนุน หลักเกณฑ์
ปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาของบริษัท
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายด้านภาษีอากร ซึ่งกระบวนการทั้งหมดได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารของบริษัท และได้พิจารณาอย่างรอบคอบในประเด็นที่ต้องตีความข้อกฎหมายทางภาษี 

 4.14  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำาผิดกฎหมาย การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของพนักงานบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการ 
รับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการ
ที่บริษัทฯ กำาหนด

 4.15  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  บริษัทฯ ได้จัดตั้ง แผนกตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์
ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ลงทุนและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อแผนกตลาดหลักทรัพย์ได้ที่

  นายวาฤทธิ์   ตรีตราพันธ์   หรือ นายสุมิตร   ขอไพบูลย์
  นักลงทุนสัมพันธ์     เลขานุการบริษัท
  โทร (02) 676-2727 ต่อ 2508    โทร (02) 676-2727 ต่อ 2812
  E-mail : sji_sec@snjinter.com   E-mail : sumit_k@snjinter.com

  ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์  ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดงาน “นักวิเคราะห์    
 นักลงทุน  พบกลุ่มสหพัฒน์”  ครั้งที่  9  ในงาน 21st  Saha  Group  Fair ณ   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   เพื่อให้นักวิเคราะห์      
นักลงทุน  และสื่อมวลชน  ได้พบกับกรรมการบริษัท  และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจ การดำาเนินงาน  มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำาคัญ พร้อมตอบคำาถาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำาหนังสือ
สรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำาคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงานตลอดจนให้ทุกท่าน
ได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของบริษัทในกลุ่มที่ได้จัดแสดงในงาน  21st  Saha  Group  Fair พร้อมได้ซื้อสินค้า
ในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ทำาให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ทราบถึง 
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำาคัญในการชี้แนะทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำางาน
ของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

            5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ

      1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน  15 คน ประกอบด้วย
                กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร    4 คน 
              กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    5 คน
              กรรมการอิสระ     6 คน

    คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ท่ีมี          
ความหลากหลายทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนไม่มีการกีดกัน
ทางเพศ โดยจำานวนกรรมการของบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 10 คน ในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40  ของคณะกรรมการบริษัท และในจำานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบจำานวน 4 คน โดย
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการบริษัททุกคนมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจาก 
คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ โดย
คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ

      2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
     กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ท่ีบรษัิทฯ กำาหนด โดยมกีรรมการอสิระเป็นผู้หญิง 2 คน คดิเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการอสิระท้ังหมด อกีท้ังไม่มกีรรมการอสิระ
คนใดที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง 
   คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทฯ และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

      3. กระบวนการสรรหากรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอยีดตามหัวข้อ “การกำากับดแูลกิจการ” เรือ่งการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง)

      4. จ�านวนบริษัทที่กรรมการไปด�ารงต�าแหน่ง
  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ซ่ึงในปัจจุบันคณะกรรมการบรษัิทไม่มีกรรมการท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิทจดทะเบียนมากกว่า 
5 แห่ง 
 อน่ึงคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นท่ี
เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ของบริษัทฯ

      5. การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
  ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
บริษัทฯ จึงกำาหนดให้ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่ง
แยกหน้าท่ีการกำากับดแูลกิจการและบรหิารงานออกจากกันอย่างชดัเจน ก่อให้เกิดความสมดลุในอำานาจการดำาเนินงาน โดยบรษิทัฯ 
ได้จัดทำากฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้กำาหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด และกรรมการผู้จัดการ
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         6.  เลขานุการบริษัท
   บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสุมิตร  ขอไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่   
ความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องเลขานุการบริษัท)

 5.2  คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำานาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบ
งานในแต่ละด้าน และมกีารกำาหนดขอบเขตอำานาจดำาเนินการและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุไว้อย่างชดัเจน 
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง
คณะกรรมการบริษัท)

 นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนกังานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอก
ทีบ่รษิทัฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

 5.3  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

         (1) ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
    คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทฯ 
มีภาวะผู้นำาและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ 
กำาหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี โดย
ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับ
การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจำาปีของบริษัทฯ ที่นำาเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำากับ  ติดตาม ดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทฯ  
ไปปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่ง
แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

         (2) ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
   คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกจิการที่ดีได้กำาหนดหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำากับดูแลกิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทำาทั้งหมด 3 ภาษา คือ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกำาากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำา
ทุกปี และ มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกำาหนดให้ทุก
คน ต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการนำาจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดทำาเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อให้
ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น 
   คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้
บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ สำาหรับผู้ท่ีละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทาง
วินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีเป็นการกระทำาผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัย 
ท่ีไม่สามารถ ปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำาดับข้ัน ซึ่งในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งให้ถือคำาวินิจฉัย
ของกรรมการผู้จัดการ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมในการดำาาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ)
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       (3) การจัดท�านโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีมีการทำารายการท่ีอาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บรษัิทได้แจ้งและเปิดเผยมติท่ีประชมุเก่ียวกับรายการดังกล่าวซึง่มีรายละเอยีดครบถ้วนเพือ่ความโปร่งใส                    
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชมุและงดออกเสียงในวาระน้ันๆ   
เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืม
หรือคำ้าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้จัดทำารายการสรุปไว้ในรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)

      (4) การก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน และการกำากับดูแล              
การปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบ 
ดังกล่าว ตลอดจนให้คำาแนะนำาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ 
สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 
  คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจำาทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยทำาหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมิน
ความพอเพียง ของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”) 
  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย 
และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ  
นางพรรณี  ฉันทวรลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี

        (5) การบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลให้การบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

 5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจเรียกเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำาหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้มีการแจ้งกำาหนดการประชุมให้กรรมการ 
แต่ละคนรับทราบ สำาหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดย
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาเร่ืองท่ีจะนำาเข้าสู่ท่ีประชุม หลังจากน้ันเลขานุการบริษัทได ้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้
กรรมการ แต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
  กรรมการทุกคนถอืเป็นหน้าท่ีทีต้่องเข้าประชมุคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ ยกเว้นหากติดภารกจิสำาคญัหรอืเจบ็ป่วย   
ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับจำานวนองค์ประชุมขั้นตำ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการท้ังหมด โดยกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสียในเรือ่งท่ีกำาลังพจิารณาไม่ได้เข้าร่วมประชมุและไม่มีสิทธอิอกเสียง 
และเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
เป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
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  คณะกรรมการบรษัิทสนับสนุนให้มีการประชมุร่วมกนัระหว่างกรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อนำาเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯประจำาปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง   

  คณะกรรมการตรวจสอบได้กำาหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และได้รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส

  ในปี 2560 คณะกรรมการบรษัิทมีการประชมุท้ังส้ิน 7 ครัง้ และมีกรรมการบรษัิทเข้าร่วมประชมุมากกว่าร้อยละ 80 
ของการประชุมทั้งปี (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท ข้อ 1.3 จำานวน
ครั้งของการประชุมคณะกรรมการ) 

  นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้มีการกำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2561 เป็นการล่วงหน้า 
(ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

 5.5  การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำาปี 2560 ซึ่งได้จัดเป็น
ประจำาทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อ
ทบทวนผลงาน ปัญหาอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา เพือ่ช่วยให้การทำางานของคณะกรรมการบรษัิทมีประสิทธภิาพย่ิงขึ้น
  ซึ่งมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้ เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทแบบท้ังคณะ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ) ให้กับกรรมการทุกท่าน โดย
กรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระ ในการทำาแบบประเมินดังกล่าว และเม่ือทำาแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับ
เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

 สำาหรับหลักเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มให้แต่ละข้อ ดังนี้
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  การประเมินผลงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ    
  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมิน
เป็น 3 ด้าน ได้แก่
  1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
  2.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท    
  3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท    

  ในปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86   

         การประเมินผลงานประจ�าปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล     
  คณะกรรมการบรษัิทจัดให้มีการประเมินผลการปฏบิติังานของกรรมการบรษัิทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 
3 ด้าน ได้แก่    
   1.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท      
  2.  การทำาหน้าที่ของกรรมการบริษัท     
  3.  การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท     

  ในปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85

         การประเมินผลงานประจ�าปีของคณะกรรมการชุดย่อย   
  คณะกรรมการบรษัิทจัดให้มีการประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการชดุย่อยทุกชดุ ประจำาปี 2560 โดยให้
กรรมการชดยุ่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุย่อยท่ีตนดำารงตำาแหน่งในภาพรวมของผลการประเมินสรปุได้ดงัน้ี

คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฏิบัติงาน

                      คณะกรรมการตรวจสอบ 87

                      คณะกรรมการสรรหา 70

                      คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 75

                      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 83

                      คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 96

                      คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 91

                      คณะกรรมการบริหาร 83

  สำาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการน้ัน เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและ 
คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและประเมินผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทเป็นประจำาทุกปี 

 5.6  ค่าตอบแทน
    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่
ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

 5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพือ่เสรมิสร้างทักษะความรูค้วามเข้าใจอนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิติัหน้าทีก่รรมการและงานทีเ่ก่ียวข้อง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรือหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง (รายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) รวมท้ังพบปะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ  เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนา
บริษัทฯ



ANNUAL REPORT 2017
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC CO., LTD.98

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อ DAP รุ่นที่ DCP รุ่นที่ RCC รุ่นที่ RMP รุ่นที่ RCP รุ่นที่ ACP รุ่นที่

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

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

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

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

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

 6. นางแก้วตา          องค์สรณะคม - 27/2003 10/2010 - - -

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

 8.นางจิตราภรณ์       วิกิตเศรษฐ์ 66/2007 - - - - -

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

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

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

12. นายอมร       อัศวานันท์ 4/2003 - - - - -

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

14. นายสุรงค์            องค์โฆษิต 12/2004 68/2005 - - - -

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

                     กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2560

รายชื่อ ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                              
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)  

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                             
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)

 - Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำากัด)
 - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years.                  

(บริษัท ที-เวย์ จำากัด)
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล

วงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์   
แห่งบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด

ดร.อัตถกร กลั่นความดี  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                             
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)

 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล
วงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์   
แห่งบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด

นางแก้วตา องค์สรณะคม  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                             
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)

 - Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำากัด)
 - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years.                  

(บริษัท ที-เวย์ จำากัด)

ศ.ดร.ภญ.มาลิน       อังสุรังษี  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                             
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)

 - Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำากัด)
 - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years.                  

(บริษัท ที-เวย์ จำากัด)

นางจิตราภรณ์      วิกิตเศรษฐ์  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                             
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)

 - Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำากัด)
 - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years.                  

(บริษัท ที-เวย์ จำากัด)
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล

วงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์   
แห่งบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด
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รายชื่อ ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา

นางธีรดา            อำาพันวงษ์  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                             
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)

 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล
วงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์   
แห่งบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด

นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                              
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)

 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล
วงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์   
แห่งบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด  

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                             
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)

 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล
วงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์   
แห่งบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด

นางพิศมัย จันทรุเบกษา  - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล
วงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์   
แห่งบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด

นางประดิษฐา จงวัฒนา  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                             
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)

 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล
วงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์   
แห่งบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                             
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)

 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล
วงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์   
แห่งบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด

นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์  - Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำากัด)
 - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years.                  

(บริษัท ที-เวย์ จำากัด)
 - หลักสูตรจิตวิทยาผู้นำา โดย ดร.ขวัญนภา  ชูแสง
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รายชื่อ ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา

นางทองสุข อุปถัมภากุล  - Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำากัด)
 - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years.                  

(บริษัท ที-เวย์ จำากัด)

นางพัชรา พงษ์วิจารณ์  - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                             
(นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข)

 - Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำากัด)
 - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years.                  

(บริษัท ที-เวย์ จำากัด)
 - หลักสูตรจิตวิทยาผู้นำา โดย ดร.ขวัญนภา  ชูแสง

        การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
                บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการท่ีเข้ารับตำาแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของกรรมการ โดยมีการนำาพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมนำาเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการ 
ดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัด และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตร
คณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการกำากับดูแลกิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาาเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ นอกเหนือจาก 
กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องจาก หน่วยงานกำากับดแูลบรษัิทจดทะเบียน เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบัิติงานขณะดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 5.8   แผนการสืบทอดงาน 
                    บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำางานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง 
2. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำาเป็น  
3. เตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงาน          

บริหารระดับสูง
4. จัดให้มี Committee ต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
5. พัฒนาให้ผู้บริหารระดับกลางได้เสนอแผนงานต่าง ๆ 
6. จัดอบรมพนักงานในระดับรองๆ พร้อมที่จะรับงานในระดับที่สูงขึ้น
7. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำานึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และ      

มององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
8. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิด

อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง

มีความสุข
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการสร้างระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการ
กำากบัดแูลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้การดำาเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธภิาพ มัน่คงและเจรญิเติบโต 
อย่างย่ังยืน ตลอดจนเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจและความม่ังคัง่ในระยะยาวให้แก่ผู้ถอืหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบรหิารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างสมดลุบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน

  คณะกรรมการบริษัท  ได้มีการทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  เป็นประจำาทุกปี  ได้พัฒนาหลักการ
กำากบัดแูลกิจการท่ีดใีห้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง และได้จดัทำาหลักการกำากบัดแูลกิจการท่ีด ี (ฉบับปรบัปรงุครัง้ท่ี 1)  
ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)   ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์  2557   และมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 
เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำากับดแูลกิจการ หลักการกำากับดแูลกิจการ จรยิธรรมในการดำาเนนิธุรกิจ 
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้
หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : การกำากับดูแลกิจการที่ดี”

 จากการพัฒนาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Score-
card ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์การสำารวจทีเ่ข้มข้นขึน้ ส่งผลให้ในปี 2560 บรษัิทฯ ได้รบัผลประเมินการกำากับดแูลกิจการในระดบั “ดมีาก” 
และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำาเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์

ผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้

หมวด 2558 (%) 2559 (%) 2560 (%)

1.  สิทธิผู้ถือหุ้น 95 92 92

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 98 98 99

3.  การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 91 93 94

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 91 89 92

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 67 69 83

คะแนนเฉลี่ย 83 83 89

 สำาหรับส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะนำาไปเป็น
แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล

1. คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำารง
ตำาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบาย
กำากับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต่ละคนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความ
เชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำานวนบริษัทที่ดำารง
ตำาแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการดำารงตำาแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง
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ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล

2. คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวน
ปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 
9 ปี

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำาหนดนโยบายจำากัดปีในการดำารงตำาแหน่ง
ของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจ 
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยคำานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท

3. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะ 
กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท มาเกิน 9 ปี จำานวน 3 คน เนื่องกรรมการอิสระดังกล่าวมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำารง
ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจของบริษัทฯ และแม้ว่าถึงไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

5. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะ
กรรมการกำาหนดค่ตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ 
และคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นส่วนใหญ่

ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำาหนดค่า
ตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการ
ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำาหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน 
อีกท้ังได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียง
ในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

 ท้ังน้ีในส่วนที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการแล้วน้ัน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำา คัญและมุ่งม่ันท่ีจะ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการ และสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน 

 ตามท่ีคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี สำาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ที่จะใช้แทน หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1.   เพือ่ยกระดับหลักการกำากับดแูลกิจการท่ีด ีจากเดิมมุ่งเน้นการปฏบิติัเพือ่ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด (comply or explain) 
เปลี่ยนเป็น การนำาหลักการไปปรับใช้ (apply or explain) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
คุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน
 2.  เพื่อให้คณะกรรมการในฐานะผู้นำาหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำา 8 หลักปฏิบัติ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติ ที่กำาหนดขึ้นโดยให้ครอบคลุมการดำาเนินงานขององค์กร

 คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมโดยเข้ารับการอบรม “หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัท 
จดทะเบียน 2560” และมอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ทำาการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ หลักการกำากับดูแล 
ดังกล่าว เพื่อจัดทำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) แทนฉบับปัจจุบัน ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
 บรษัิทฯ ได้ให้ความสำาคญัต่อระบบการควบคมุภายใน ซึง่พนักงานทุกคนของบรษัิทฯ  มบีทบาทและความรบัผิดชอบร่วมกัน

โดยมีการกำาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำานาจการดำาเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

อย่างชัดเจน ครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน การบริหาร การกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพือ่ก่อให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตสุมผลว่า ผลสำาเรจ็ของงานจะสามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ 

ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัทฯ   

2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสำาคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำาเนินงาน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 

4. การดำาเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกำาหนดท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย

และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ

5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

6. มีการกำากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล

7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท  ครัง้ท่ี 1/2561 เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 4 ท่าน 

เข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบรษิทัประเมินระบบการควบคมุภายในของบรษิทั โดยการซกัถามจากแบบประเมินการควบคมุภายใน 

โดยภาพรวมสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

1. การควบคุมภายในองค์กร   

2. การประเมินความเสี่ยง  

3. การควบคุมการปฎิบัติงาน    

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล    

5. ระบบการติดตาม 

 ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอที่จะดำาเนินการดังกล่าว

อย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน รกัษาทรพัย์สินจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ หรอืการจำาหน่ายโดยไม่ได้รบัอนมัุติ 

และมีการติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย  อันเกิดจากการ 

ที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยไม่มีอำานาจอย่างเพียงพอ  

 ท้ังนีห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทมีหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอสิระเก่ียวกบั 

ระบบควบคมุภายใน การบรหิารความเส่ียง และการกำากับดแูลกิจการ  รวมท้ังสอบทานให้บรษัิทปฏบัิติตามกฎระเบียบของทางการ 

โดยเฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน    

 ในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำาแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบไว้ล่วงหน้า โดย 

หน่วยงานเชื่อว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ต่อการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์  กฎหมาย

และข้อกำาหนดต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง  การป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต การจัดทำาบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ถึงแม้อาจจะ 

มีการปฏิบัติงานบางประการที่ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอยู่บ้าง หากพิจารณาโดยรวมสามารถให้ความมั่นใจได้ว่า

จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้  ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร 

  บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวัดผลได้อย่างเป็นธรรม โดยคำานึงถึง 

ความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวมและส่ิงแวดล้อม  มีการทบทวน 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้อยู่เป็นประจำา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น มีการจัดโครงสร้าง
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องค์กรและจัดทำา     กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นการแบ่งแยกอำานาจหน้าท่ีให้ชดัเจน นอกจากน้ีมีการกำาหนดนโยบายในการกำากับดแูลกิจการ จรยิธรรม 

ในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งช่วยทำาให้ระบบการควบคุมภายในดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมี

ระเบียบการตรวจสอบซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อได้ทำากฎระเบียบ

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำานาจหน้าที่ในการนำาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำานาจบริษัทฯ

จัดให้มีการฝึกอบรมทัง้ในและนอกสถานท่ีเพือ่พฒันาให้พนกังานเพิม่ทักษะ มีความรูแ้ละความสามารถท่ีเหมาะสม ในการปฏบิติังาน 

ในแต่ละหน้าที่

2. การประเมินความเสี่ยง

  บริษัทฯ ใช้นโยบายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายงานทางการเงินไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งผ่านการสอบทาน 

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทฯ มีการประเมินประเภทของ 

ความเสี่ยงสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้ชี้แจงให้ผู้บริหาร พนักงานได้รับทราบเพื่อช่วยกันลดและป้องกันความเสี่ยงที ่

อาจจะเกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานและคำานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สนับสนุน

3. การควบคุมการปฎิบัติงาน

  บริษัทฯ มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกันโดยเดด็ขาด เพือ่เป็นการตรวจสอบ 

ซึง่กนัและกัน  ในกรณท่ีีมีการทำาธุรกรรมกับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการบรษิทั ผู้บรหิารหรอืผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว รวมถงึ 

รายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และจะมีการสรุปรายการดังกล่าว 

ท่ีเป็นธุรกิจปกติเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและหากไม่ใช่ธุรกิจปกติจะมีการขออนุมัติตามขั้นตอนและแจ้งต่อ

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด บรษัิทฯ มีการติดตามทบทวนผลการดำาเนินงานของบรษิทัฯ เป็นประจำา 

ทุกเดือนและติดตามให้การดำาเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตาม 

เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ และมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 นอกจากนี้เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำาหนดให้พนักงาน

ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บรษัิทฯ จัดให้มีการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจดัเกบ็เอกสารประกอบการบันทึก 

บัญชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปมีการส่ือสารข้อมูลทางการเงินหรือ 

ข้อมูลอื่นที่มี ความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบ

ความถูกต้องได้พร้อมท้ังระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการเสนอเรื่องให ้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  มีข้อมูลประกอบท่ีเพยีงพอต่อการตัดสินใจ  มีการจดัทำารายงานการประชมุโดยมสีาระสำาคญัครบถ้วน 

มีการบันทึกความเห็นของกรรมการบริษัทข้อซักถามหรือข้อสังเกตของกรรมการบริษัทในเรื่องท่ีพิจารณา (หากมี) และมติ 

ที่ประชุมซึ่งสามารถตรวจสอบได้

5. ระบบการติดตาม

  บริษัทฯ  ได้มีการติดตามผลการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำาเนินงานในปีก่อนมี     

การวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้เพื่อให้

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผล      
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การควบคมุภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏบัิติงานอย่างต่อเน่ืองโดยกำาหนดให้รายงานผลการตรวจสอบ 

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง 

อย่างสมำ่าเสมอ

 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวม

กรรมการตรวจสอบท้ัง  4 คน  เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัท

ตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตามอาจจะไม่สามารถมั่นใจได้ต่อความเสียหายทั้งหมดอันเกิดจากความผิดพลาด 

ที่เป็นสาระสำาคัญแต่ก็สามารถป้องกัน หรือยอมรับได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

 -  ไม่มีความเห็นที่แตกต่าง –
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 ผู้สอบบัญชีของบริษัท  คือ  บริษัท สำานักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำากัด  ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน 

รายไตรมาสและประจำาปี  2560  ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  ดังนี้

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน  คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

 บริษัท สำานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด (สำานักงาน) ได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ เจ 

อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นท่ีเห็นว่าจำาเป็น ซึ่งได้เสนอรายงานการสอบบัญชี 

ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี สำานักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพ 

การควบคมุภายในด้านบัญชขีองบรษัิท       เพือ่กำาหนดชนิด เวลา และขอบเขตการตรวจสอบเพือ่แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท

 สำานักงานขอเรียนว่า การตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบรายการทั้งหมดหากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนี้

การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะดังที่กล่าวในตอนต้น จึงไม่อาจพบ 

จุดอ่อนที่มีสาระสำาคัญทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีได้ อย่างไรก็ดี ในการตรวจสอบบัญชี สำานักงาน

ไม่พบจุดอ่อนที่มีสาระสำาคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

 สำานักงานขอขอบคุณฝ่ายบริหารท่ีได้ให้โอกาสแก่สำานักงานในการให้บริการแก่บริษัทในครั้งน้ีและขอขอบคุณ 

ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานมาด้วยดี 

โดยตลอดจนการตรวจสอบแล้วเสร็จ

          ขอแสดงความนับถือ

         บริษัท สำานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด 

             (ดร.ปรีชา   สวน)

         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718
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ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้แต่งตัง้ นางพรรณ ีฉันทวรลักษณ์  

ให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมจากตำาแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท 

ต้ังแต่วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 เน่ืองจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ สามารถใช้ประสบการณ์ ทำาให้ 

งานตรวจสอบภายในของบริษัท ประสบความสำาเร็จด้วยดี

 โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจำาปี  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน

2. กำาหนดขั้นตอน  แนวทางการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. ควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

5. นำาเสนอผลงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6. ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ประสานงานกับพนักงานทั้งหมดรวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม

นางพรรณี   ฉันทวรลักษณ์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี

คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี

สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - Company Secretary Program รุ ่น 11/2005  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)

 - หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจด

ทะเบียน ปี2560 โดย อาจารย์ธนกฤต เพ่ิมพูนขัติสุข

 - Update ภาษีใหม่ 2560 โดย อาจารย์พรรณี  

วรวุฒิจงสถิต(บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง)

 - ติวเข้มให้เต็ม 100 ปี 2560 (สมาคมส่งเสริม 

ผู้ลงทุนไทย)

 - การประชุมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประจำาปี 2560 

E-Meeting (ต.ล.ท.)

 - พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) 

(เครือสหพัฒน์)

  

 ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งเป็นไปตามท่ีระบุไว ้

ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลผู้ท�าบัญชี
 ผู้ทำาบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ตำาแหน่ง ผู้จัดการส่วนบัญชี

และการเงิน เป็นผู้ดูแลการจัดทำางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติของ 

ผู้ทำาบัญชี ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม

นายสุมิตร   ขอไพบูลย์ 

ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 - ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย  

จาก สภาวิชาชีพบัญชีี

 - ภาพรวมธุรกิจและการจัดทำางบการเงินรวมขั้นสูง

เชิงปฏบัติการ จาก สภาวิชาชีพบัญชี
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รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
 ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี ) และรายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการอื่น

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อ

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถือหุ้น (%)

ลักษณะรายการที่ส�าคัญ
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกัน

1.บจก.ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง A 50.00     -ซื้อสินค้าและบริการ

   -ค่าใช้จ่ายอื่น

   -รายได้ค่าบริการ

   -รายได้อื่น

201,231.22

       533.03

7.59

9.38

2.บจก.อี.เอฟ A 99.99     -ซื้อสินค้าและบริการ

    -ค่าใช้จ่ายอื่น

    -ขายสินค้า

    -รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

    -รายได้ค่าบริการ

    -รายได้อื่น

3,798.23

7,626.10

2,283.77

       183.95

2,136.07

18.30

3.บจก.ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) A 99.99     -ซื้อสินค้าและบริการ

    -ขายสินค้า

    -รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

    -รายได้ค่าบริการ

    -รายได้อื่น    

6.72

1,816.01

       245.28

3,804.17

38.43

4.บจก.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล    

   (ยูเค)

A 100.00     -ซื้อสินค้าและบริการ

    -ขายสินค้า

    -รายได้อื่น

270,255.97

34,170.01

507.03

5.บจก.โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น A 99.99     -ซื้อสินค้าและบริการ

    -ขายสินค้า

    -รายได้อื่น

17,617.16

 3.0

28.2

6.บจก.เอสเอเอเอส A 99.99     -ขายสินค้า

    -รายได้อื่น

4.17

281.30

7.บจก.ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) B 30.00     -ขายสินค้า

    -รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

    -รายได้อื่น

11,342.47

        28,053.60

1.50
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(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อ

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์

สัดส่วน

ที่บริษัท ฯ 

ถือหุ้น (%)

ลักษณะรายการที่ส�าคัญ
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกัน

8.บจก.โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์

 

B 33.19 -ซื้อสินค้าและบริการ

-รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

-รายได้ค่าบริการ

-รายได้อื่น

4,149.97

1,920.00

165.70

199.63               

9.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล C,E 0.35 -ซื้อสินค้าและบริการ

-ค่าลิขสิทธิ์จ่าย

-ค่าใช้จ่ายอื่น

-ขายสินค้า

-รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

-รายได้อื่น

44,359.13

99.45

69.30

21,619.02

196.74

48.88

10.บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง C.E 0.28 -ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย

-ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

-ค่าบริการจ่าย

-ค่าลิขสิทธิ์จ่าย

-ค่าที่ปรึกษาจ่าย

-ค่าใช้จ่ายอื่น

7,200.62

57,974.72

2,742.79

164.90

240.00

452.74               

11.บมจ.ประชาอาภรณ์ D,E - -ซื้อสินค้าและบริการ

-ค่าใช้จ่ายอื่น

-ขายสินค้า

21,613.17

6.66

106.29

12.บมจ.สหพัฒนพิบูล D - -ซื้อสินค้าและบริการ

-ค่าใช้จ่ายอื่น

-ขายสินค้า

3.38

6.93

4,858.84

13.บมจ.ไทยวาโก้ D 0.08 -ขายสินค้า

-ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย

-ค่าลิขสิทธิ์จ่าย

-ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

10,575.14

531.30

14.57

182.29

14.บจก.อี.พี.เอฟ. D 18.00 -ขายสินค้า 505.20

15.บจก.ไทยลอตเต้ D  0.27 -รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

-ค่าสาธารณูปโภครับ

-รายได้ค่าบริการ

240.61

23.16

4.77

16.บจก.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) E - -ขายสินค้า

-รายได้อื่น

1,231,971.16

2,100.94
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(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อ

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถือหุ้น (%)

ลักษณะรายการที่ส�าคัญ
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกัน

17.บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอรา 

      ทอรีส์

E - -ซื้อสินค้าและบริการ

-ค่าบริการจ่าย

-ขายสินค้า

1,859.16

278.67

23,498.10

18.บจก.วิทยาสิทธิ์ E - -ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย

-ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

-ค่าใช้จ่ายอื่น

945.80

445.47

85.79

19.บมจ.โอ ซี ซี E - -ขายสินค้า 17,193.46

20.บจก.โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส E - -ขายสินค้า 4,513.87

21.บจก.เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ E - -ซื้อสินค้าและบริการ

-ค่าใช้จ่ายอื่น

-ขายสินค้า

18,982.03

63.62

558.69

22.บจก.ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) E - -ขายสินค้า 164.62                  

23.บจก.เมคอัพเทคนิคอินเตอร์

     เนชั่นแนล

E - -ขายสินค้า 2,429.54

24.บจก.ไอ.เอส.บี.เอ็ม E - -ขายสินค้า

-รายได้อื่น

9,318.68

72.34

25.บจก.ชาล์ดอง (ประเทศไทย) E - -ขายสินค้า

-รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

-รายได้ค่าบริการ

-รายได้อื่น

55.65

112.63

4,576.52

823.94

26.บจก.เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ E - -ซื้อสินค้าและบริการ

-ค่าใช้จ่ายอื่น

3.60

5.42

27.บจก.ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ E - -ขายสินค้า 5.38

28.บจก.ชิเซโด้   โปรเฟสชั่นแนล   

      (ไทยแลนด์)

E - -ขายสินค้า

-รายได้อื่น

130.36

2.00

29.บจก.เบทเตอร์ลีสซิ่ง E - -รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 30.00

30.บจก.ที-เวย์ E 12.00 -รายได้ค่าบริการ

-ค่าใช้จ่ายอื่น

4.19

1,607.04

31.บจก.สหชลผลพืช E - -ค่าใช้จ่ายอื่น 21.09

ลักษณะความสัมพันธ์ A = บริษัทย่อย   B = บริษัทร่วม
   C = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ D = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%
   E = กรรมการบริษัท
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 นโยบายราคา  บริษัทฯ กำาหนดราคาขายสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่ายในกระบวนการผลิต การประเมิน 
หรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

 นโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน  ในการทำารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการทำาธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กำาหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

รายการ นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน

-  รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ กำาหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำาเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน ์
ของทรัพย์สินนั้น

-  รายได้ค่าบริการ กำาหนดค่าตอบแทนจากลักษณะการให้บริการ ความยากง่ายของงาน โดยกำาหนด
ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

รายการ นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน

-  ค่าสาธารณูปโภค กำาหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดยคำานวณจาก
จำานวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง

-  ค่าใช้จ่ายอื่น กำาหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ใช้จริง

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 ในปี  2560  บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่  บริษัท  ไวลด์ไลฟส์(ประเทศไทย)  จำากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  จำานวน  4  ล้านบาท  ใน 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3  ต่อปี  โดยไม่มีหลักประกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ท�ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทำารายการกับ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” เป็นการค้าปกติที่บริษัทฯ มีการ
ทำาธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  การกำาหนดราคาซื้อขายได้เป็นไปตามปกติการค้า มิได้
กระทำาเพื่อจำาหน่ายจ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 การทำารายการระหว่างกันได้เป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ  และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง เพื่อธำารงรักษากิจการ
และเพื่อความเจริญเติบโตของกิจการอย่างมั่นคง การผนึกแน่นในระหว่างพันธมิตร เป็นไปเพื่อเสริมแรงซึ่งกันและกัน อันที่จะ 
เพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุก ๆ ฝ่าย

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 การทำารายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อน
เป็นลำาดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ัน อยู่ในอำานาจหน้าท่ีท่ีจะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
จะจบลงที่ขั้นตอนนี้โดยผู้มีส่วนได้เสียมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการอนุมัติ
ต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียมิได้ออกเสียงลงคะแนน
 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำาหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำารายการระหว่างกันที่สำาคัญ และการเปิดเผย 
รายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส  เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
 ในการเข้าทำารายการระหว่างกันบริษัทกำาหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังนี้ ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่า
ของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
 รายการเกี่ยวโยงที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณา  และดำาเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว                          
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะทำาการสอบทานราคาหรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  และผู้ตรวจสอบภายใน
ว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
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 บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันโดยดำาเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยท่ัวไปของบริษัท 
และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน  และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว
 ในการเข้าทำารายการระหวา่งกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรม 
เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือ 
จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น 
ของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการขออนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการ และ/หรือ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดไว้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2560 แล้ว ไม่มีความเห็นที ่แตกต่างไปจากมต  ิ
คณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 การทำารายการระหว่างกันยังคงจะดำาเนินต่อไป จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเพราะบุคคลที่อาจม ี
ความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัทฯ ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN                   
เอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจ และต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และ        
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้ “หลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดี”
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น 

ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงิน 

ดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

อย่างสมำ่าเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำา 

 มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำาอธิบายและการวิเคราะห์

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงิน

ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้

มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล 

ทางบัญชมีีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอท่ีจะดำารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สินของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย รวมถงึป้องกันไม่ให้เกิด 

การทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

 ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระได้ทำาหน้าท่ีสอบทานเก่ียวกับ

คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ได้จัดทำาและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ

 นายบุญเกียรติ    โชควัฒนา      นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์

        ประธานกรรมการ                  กรรมการผู้จัดการ



ANNUAL REPORT 2017
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC CO., LTD.116

 

                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุน

รวม   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด 

(มหาชน) เช่นเดียวกนั  

 ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงาน และกระแส

เงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ทั้ งน้ี ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

1. มูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือใน               

งบการเงินรวมจาํนวน 684.79 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 547.65 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 8 ซ่ึงเป็นรายการท่ีมีสาระสําคัญต่องบการเงิน  สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอาง อาจเกิดความลา้สมยั เส่ือมคุณภาพ หรือคาดว่าจะจาํหน่ายไม่ได ้ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากสภาพของสินคา้ การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของ

สินคา้ และประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์
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                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุน

รวม   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด 

(มหาชน) เช่นเดียวกนั  

 ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงาน และกระแส

เงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ทั้ งน้ี ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

1. มูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือใน               

งบการเงินรวมจาํนวน 684.79 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 547.65 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 8 ซ่ึงเป็นรายการท่ีมีสาระสําคัญต่องบการเงิน  สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอาง อาจเกิดความลา้สมยั เส่ือมคุณภาพ หรือคาดว่าจะจาํหน่ายไม่ได ้ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากสภาพของสินคา้ การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของ

สินคา้ และประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์

 
 

  ข้าพเจ้าได้ทําการประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการบริหารสินค้าคงเหลือ ได้เข้าร่วม

สังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ เปรียบเทียบตน้ทุนสินคา้กบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ซ่ึงคาํนวณจาก

ราคาขายสินคา้ภายหลงัส้ินปีหักค่าใช้จ่ายในการขาย สุ่มทดสอบการตั้ งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า

คงเหลือ และทดสอบความถูกตอ้งในการจดัทาํตน้ทุนการผลิตของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่าตน้ทุนต่อหน่วยมีความ

ถูกตอ้งและมีการปันส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ดงักล่าวถูกตอ้ง 

  จากผลการตรวจสอบข้างตน้ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ และขา้พเจา้เห็นว่ามูลค่าของสินค้าคงเหลือมีความ

เหมาะสมแลว้ 

2. รายการบัญชีกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน 

  กลุ่มบริษทัมีรายการบัญชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกันจาํนวนหลายแห่ง ตามท่ีได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 29 ซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งกาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง และมีการกาํหนดนโยบายดา้นราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไปตามราคาตลาด 

  ขา้พเจา้ไดท้าํการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเก่ียวกบัการรวบรวม

ขอ้มูลรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการ

ตรวจสอบรายงานรายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตรวจสอบลกัษณะความสัมพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตรวจสอบนโยบายการ

กาํหนดราคา และไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบรายการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

  จากผลการตรวจสอบขา้งตน้ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ และขา้พเจา้ไม่พบรายการผิดปกติท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 

ข้อมูลอ่ืน 

  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้

ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่ต่อ    

ขอ้มูลอ่ืน  

  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า

ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

  เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง  
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด 

  ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

  ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่

ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย

เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน    

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึง

เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ

สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน   

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด 

  ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

  ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่

ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย

เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน    

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึง

เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ

สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน   

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 

 
   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง   

• ประเมินการนําเสนอ  โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ

การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมี

นยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
   

  ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ และไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจน

เร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และ

มาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
   

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุด    

ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

   

 

 

(ดร.ปรีชา  สวน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 
23 กมุภาพนัธ์ 2561 
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2560 2559 2560 2559

4.2  5 42,135,808        120,676,907      5,290,681          53,886,741        
 - 6,500,000          20,000,000        -                     15,000,000        

4.3  6 869,232,843      1,004,716,120   673,736,484      865,526,843      

15,938,777        24,423,878        13,793,863        21,708,108        
54,380,683        8,672,210          3,422,904          3,832,791          

 3,134,862          7,912,614          5,423,514          10,013,610        
73,454,322        41,008,702        22,640,281        35,554,509        

 7   -                         -                       4,000,000          -                     
4.4  8 684,793,013      790,408,597      547,654,071      647,452,636      

89,324,595        52,626,585        73,071,803        35,580,551        
1,765,440,581   2,029,436,911   1,326,393,320   1,653,001,280   

4.5  9 1,142,594,755   1,131,093,993   1,142,594,755   1,131,093,993   
4.5  10 338,707,903      404,885,884      213,618,532      210,805,407      

 4.5  11 -                     -                     154,903,416      147,403,439      
4.5  12 66,951,062        53,468,239        63,271,062        49,372,239        
4.5  13 5,000,000          13,992,786        5,000,000          13,992,786        
4.5  14 19,456,000          -                       19,456,000        -                     

15 16,257,300          -                       16,257,300        -                     
4.6  16 95,426,061        102,286,141      95,306,061        102,166,141      

 4.7  17 1,562,864,227   1,649,503,359   1,086,955,407   1,184,227,027   
4.8  18 1,269,853          2,030,161          -                     -                     
4.9  19 29,114,764        32,761,730        26,975,225        30,223,921        

11,244,476        9,336,740          8,685,060          8,403,260          
3,288,886,401   3,399,359,033   2,833,022,818   2,877,688,213   
5,054,326,982   5,428,795,944   4,159,416,138   4,530,689,493   

 1

       ( ) 
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4.5  14 19,456,000          -                       19,456,000        -                     

15 16,257,300          -                       16,257,300        -                     
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 4.7  17 1,562,864,227   1,649,503,359   1,086,955,407   1,184,227,027   
4.8  18 1,269,853          2,030,161          -                     -                     
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 1

       ( ) 
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2560 2559 2560 2559

 20 440,426,146      850,873,021      314,500,000      728,727,033      
307,942,430      346,281,794      303,597,146      361,830,570      

32,552,704        36,547,414        27,895,674        26,599,941        
87,348,001        161,980,914      69,476,632        151,235,582      
4,855,217          3,255,916          2,321,501          2,508,767          

 57,361,180        48,424,635        38,347,724        36,272,027        
182,117,102      250,208,879      138,041,531      216,616,317      
22,335,642        35,094,662        19,780,302        32,005,653        

222,355             456,184             76,205               326,158             
3,426,833          3,902,863          1,642,735          2,013,505          

956,470,508      1,486,817,403   777,637,919      1,341,519,236   

4.11  21 161,249,740      148,993,387      135,332,202      125,451,633      
4.12  22 112,083,121      100,317,926      115,200,694      102,945,835      

287,602             306,583             179,602             198,583             
273,620,463      249,617,896      250,712,498      228,596,051      

1,230,090,971   1,736,435,299   1,028,350,417   1,570,115,287   
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2560 2559 2560 2559
 ( )

 
 

 200,000,000   1 200,000,000      200,000,000      200,000,000      200,000,000      

 149,930,828   1 149,930,828      149,930,828      149,930,828      149,930,828      
 724,763,392      724,763,392      724,763,392      724,763,392      

 23 20,000,000        20,000,000        20,000,000        20,000,000        
1,984,586,064   1,889,458,661   1,590,906,089   1,445,839,184   

640,647,412      619,559,383      645,465,412      620,040,802      
3,519,927,696   3,403,712,264   3,131,065,721   2,960,574,206   

304,308,315      288,648,381      -                     -                     
3,824,236,011   3,692,360,645   3,131,065,721   2,960,574,206   
5,054,326,982   5,428,795,944   4,159,416,138   4,530,689,493   

 3
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 200,000,000   1 200,000,000      200,000,000      200,000,000      200,000,000      
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       ( ) 

 31  2560

2560 2559 2560 2559
4,949,629,817   5,252,771,773   4,063,842,449   4,507,575,357   
3,798,717,541   3,987,913,566   3,109,227,217   3,422,832,885   
1,150,912,276   1,264,858,207   954,615,232      1,084,742,472   

34,195,274        30,282,070        176,639,546      113,943,428      
39,364,693        36,000               39,364,693        36,000               

-                     29,099,445        -                     27,777,250        
 91,942,694        67,434,368        86,793,441        65,060,579        

165,502,661      126,851,883      302,797,680      206,817,257      
1,316,414,937   1,391,710,090   1,257,412,912   1,291,559,729   

140,229,299      117,694,685      97,615,859        78,824,117        
878,666,926      918,376,847      770,870,405      815,850,941      
13,413,969        -                     13,057,259        -                     

( )
(962,037)            11,252,734        (1,378,037)         10,696,734        

14,140,000        9,140,000          12,500,000        9,000,000          
12,472,514        17,359,083        10,705,397        15,849,465        

1,057,960,671   1,073,823,349   903,370,883      930,221,257      
10 66,748,012        46,124,191        -                     -                     

325,202,278      364,010,932      354,042,029      361,338,472      
 4.13  22 31,505,872        49,540,597        29,058,131        45,494,602        

293,696,406      314,470,335      324,983,898      315,843,870      

274,436,423      305,222,248      324,983,898      315,843,870      
19,259,983        9,248,087          -                     -                     

293,696,406      314,470,335      324,983,898      315,843,870      

4.14 1.83                   2.04                   2.17                   2.11                   
 149,930,828 

 4

 : 

       ( ) 
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39,364,693        36,000               39,364,693        36,000               

-                     29,099,445        -                     27,777,250        
 91,942,694        67,434,368        86,793,441        65,060,579        

165,502,661      126,851,883      302,797,680      206,817,257      
1,316,414,937   1,391,710,090   1,257,412,912   1,291,559,729   
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       ( ) 

 31  2560

2560 2559 2560 2559
293,696,406      314,470,335      324,983,898      315,843,870      

 :
 :

(4,336,581)         (4,150,510)         -                     -                     
43,750,762        51,504,806        43,750,762        51,504,806        
(8,750,152)         (10,300,962)       (8,750,152)         (10,300,962)       

 - 35,000,610        41,203,844        35,000,610        41,203,844        

(11,970,000)       -                     (11,970,000)       -                     
2,394,000          -                     2,394,000          -                     

 - (9,576,000)         -                     (9,576,000)         -                     

 - 25,424,610        41,203,844        25,424,610        41,203,844        

 :

21 -                     11,794,616        -                     9,207,055          
-                     (2,358,923)         -                     (1,841,411)         

 - -                     9,435,693          -                     7,365,644          

 - 607,973             -                     -                     -                     

21,696,002        46,489,027        25,424,610        48,569,488        

315,392,408      360,959,362      350,408,508      364,413,358      

296,132,425      350,676,251      350,408,508      364,413,358      
19,259,983        10,283,111        -                     -                     

315,392,408      360,959,362      350,408,508      364,413,358      

 5

 : 

       ( ) 

 31  2560
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 - 25,424,610        41,203,844        25,424,610        41,203,844        

 :

21 -                     11,794,616        -                     9,207,055          
-                     (2,358,923)         -                     (1,841,411)         

 - -                     9,435,693          -                     7,365,644          

 - 607,973             -                     -                     -                     

21,696,002        46,489,027        25,424,610        48,569,488        

315,392,408      360,959,362      350,408,508      364,413,358      

296,132,425      350,676,251      350,408,508      364,413,358      
19,259,983        10,283,111        -                     -                     

315,392,408      360,959,362      350,408,508      364,413,358      

 5
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2560 2559 2560 2559

325,202,278      364,010,932      354,042,029      361,338,472      
( ) 

 - 264,684             655,808               -                       4,521                 
 -    -                       246,756               -                         -                       
 -    -                       891,320               -                         -                       

 - (257,880)            (1,888,480)         (100,000)            (63,340)              
 -   -                       (246,756)              -                         -                       
 -   -                       (891,320)              -                         -                       

( ) (35,952,392)       52,389,914        (36,925,908)       51,051,047        
81,307,800        90,345,669        79,780,277        89,192,172        

251,512,160      283,476,351      162,136,290      194,864,356      
6,698,343          6,494,580          5,440,966          5,032,545          

760,308             771,530               -                         -                       
12,472,514        17,359,083        10,705,397        15,849,465        

(15,047)              (15,047)              (15,047)              (15,047)              
( ) (962,037)            11,252,734        (1,378,037)         10,696,734        

(39,364,693)       (36,000)              (39,364,693)       (36,000)              
  -                         -                       (135,899,524)     (80,999,585)       
  -                         -                       (6,544,748)         (2,661,773)         

(34,195,274)       (30,282,070)       (34,195,274)       (30,282,070)       
(1,091,505)           -                       (1,091,505)           -                       

( ) (3,974,148)         875,324             (3,656,694)         (1,189,352)         
63,977               88,336               63,977               88,336               

(965,870)            (566,406)            (970,159)            (571,915)            
( ) 2,024,881          (5,867,520)         2,010,342          (5,939,744)         

(475,133)            (509,912)            (341,426)            (314,015)            
70,518                 -                         -                         -                       

28,236,761        25,380,645        22,940,312        19,882,054        
(66,748,012)       (46,124,191)         -                         -                       

524,612,233      767,811,280      376,636,575      625,926,861      
( )

134,809,923      (160,667,542)     191,216,961      (153,658,097)     
(32,445,620)       8,404,195          12,914,228        6,600,712          
60,260,176        (53,604,746)       56,944,196        (70,268,284)       

(37,457,766)       29,670,557        (36,550,487)       20,330,874        
(274,949)            448,487             (281,800)            231,428             

 8

       ( ) 
 (1/3)

 31  2560
 : 

2560 2559 2560 2559

325,202,278      364,010,932      354,042,029      361,338,472      
( ) 

 - 264,684             655,808               -                       4,521                 
 -    -                       246,756               -                         -                       
 -    -                       891,320               -                         -                       

 - (257,880)            (1,888,480)         (100,000)            (63,340)              
 -   -                       (246,756)              -                         -                       
 -   -                       (891,320)              -                         -                       

( ) (35,952,392)       52,389,914        (36,925,908)       51,051,047        
81,307,800        90,345,669        79,780,277        89,192,172        

251,512,160      283,476,351      162,136,290      194,864,356      
6,698,343          6,494,580          5,440,966          5,032,545          

760,308             771,530               -                         -                       
12,472,514        17,359,083        10,705,397        15,849,465        

(15,047)              (15,047)              (15,047)              (15,047)              
( ) (962,037)            11,252,734        (1,378,037)         10,696,734        

(39,364,693)       (36,000)              (39,364,693)       (36,000)              
  -                         -                       (135,899,524)     (80,999,585)       
  -                         -                       (6,544,748)         (2,661,773)         

(34,195,274)       (30,282,070)       (34,195,274)       (30,282,070)       
(1,091,505)           -                       (1,091,505)           -                       

( ) (3,974,148)         875,324             (3,656,694)         (1,189,352)         
63,977               88,336               63,977               88,336               

(965,870)            (566,406)            (970,159)            (571,915)            
( ) 2,024,881          (5,867,520)         2,010,342          (5,939,744)         

(475,133)            (509,912)            (341,426)            (314,015)            
70,518                 -                         -                         -                       

28,236,761        25,380,645        22,940,312        19,882,054        
(66,748,012)       (46,124,191)         -                         -                       

524,612,233      767,811,280      376,636,575      625,926,861      
( )

134,809,923      (160,667,542)     191,216,961      (153,658,097)     
(32,445,620)       8,404,195          12,914,228        6,600,712          
60,260,176        (53,604,746)       56,944,196        (70,268,284)       

(37,457,766)       29,670,557        (36,550,487)       20,330,874        
(274,949)            448,487             (281,800)            231,428             
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 (1/3)
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2560 2559 2560 2559
( )

(38,410,257)       14,714,546        (58,283,248)       25,282,213        
(72,636,707)       50,326,659        (80,748,833)       41,552,376        

(476,030)            114,511             (370,770)            550,405             
(15,980,408)       (3,676,094)         (13,059,743)       (3,284,647)         

(3,934)                (2,458)                (3,934)                7,673                 
521,996,661      653,539,395      448,413,145      493,271,514      
(12,706,343)       (17,592,363)       (10,955,350)       (15,995,593)       
(38,864,142)       (64,424,262)       (35,384,775)       (59,464,418)       
(3,889,014)         (3,698,801)           -                         -                       

466,537,162      567,823,969      402,073,020      417,811,503      

  -                       2,000,000            -                         -                       
( ) 13,500,000        (20,000,000)       15,000,000        (15,000,000)       

  -                         -                       (4,000,000)           -                       
(4,200,000)         (27,486,047)       (4,200,000)         (27,486,047)       

  -                       (12,460,890)         -                       (12,460,890)       
(2,813,125)           -                       (2,813,125)           -                       

  -                         -                       (7,499,977)           -                       
(19,456,000)         -                       (19,456,000)         -                       

505,747             481,134             370,820             283,501             
 (157,749,478)     (275,537,836)     (60,102,493)       (123,081,956)     

  -                       (2,082,211)           -                         -                       
(3,051,377)         (2,565,540)         (2,192,270)         (2,428,540)         
59,644,693          -                       59,644,693          -                       

  -                       996,000               -                       996,000             
672,000             960,000             672,000             960,000             

3,953,873            -                       3,953,873            -                       
5,324,525          3,465,517          4,997,879          1,561,934          

135,899,524      80,999,585        135,899,524      80,999,585        
  -                         -                       6,544,748          2,661,773          

34,195,274        30,282,070        34,195,274        30,282,070        
(17,540,000)         -                       (17,540,000)         -                       

( ) 48,885,656        (220,948,218)     143,474,946      (62,712,570)       
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 31  2560
 : 

2560 2559 2560 2559
( )

(38,410,257)       14,714,546        (58,283,248)       25,282,213        
(72,636,707)       50,326,659        (80,748,833)       41,552,376        

(476,030)            114,511             (370,770)            550,405             
(15,980,408)       (3,676,094)         (13,059,743)       (3,284,647)         

(3,934)                (2,458)                (3,934)                7,673                 
521,996,661      653,539,395      448,413,145      493,271,514      
(12,706,343)       (17,592,363)       (10,955,350)       (15,995,593)       
(38,864,142)       (64,424,262)       (35,384,775)       (59,464,418)       
(3,889,014)         (3,698,801)           -                         -                       

466,537,162      567,823,969      402,073,020      417,811,503      

  -                       2,000,000            -                         -                       
( ) 13,500,000        (20,000,000)       15,000,000        (15,000,000)       

  -                         -                       (4,000,000)           -                       
(4,200,000)         (27,486,047)       (4,200,000)         (27,486,047)       

  -                       (12,460,890)         -                       (12,460,890)       
(2,813,125)           -                       (2,813,125)           -                       

  -                         -                       (7,499,977)           -                       
(19,456,000)         -                       (19,456,000)         -                       

505,747             481,134             370,820             283,501             
 (157,749,478)     (275,537,836)     (60,102,493)       (123,081,956)     

  -                       (2,082,211)           -                         -                       
(3,051,377)         (2,565,540)         (2,192,270)         (2,428,540)         
59,644,693          -                       59,644,693          -                       

  -                       996,000               -                       996,000             
672,000             960,000             672,000             960,000             

3,953,873            -                       3,953,873            -                       
5,324,525          3,465,517          4,997,879          1,561,934          

135,899,524      80,999,585        135,899,524      80,999,585        
  -                         -                       6,544,748          2,661,773          

34,195,274        30,282,070        34,195,274        30,282,070        
(17,540,000)         -                       (17,540,000)         -                       

( ) 48,885,656        (220,948,218)     143,474,946      (62,712,570)       

 9

       ( ) 
 (2/3)

 31  2560
 : 
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2560 2559 2560 2559

(410,446,875)     (169,250,584)     (414,227,033)     (167,863,743)     
23                        -                         -                         -                       

(3,600,072)         (86)                       -                         -                       
(179,916,993)     (149,930,828)     (179,916,993)     (149,930,828)     
(593,963,917)     (319,181,498)     (594,144,026)     (317,794,571)     

( ) (78,541,099)       27,694,253        (48,596,060)       37,304,362        
   1  120,676,907      92,982,654        53,886,741        16,582,379        
   31 42,135,808        120,676,907      5,290,681          53,886,741        

4,540,192          3,042,912          2,169,627          2,344,642          
43,750,762        51,504,806        43,750,762        51,504,806        

(11,970,000)         -                       (11,970,000)         -                       
(447,567)            (451,709)              -                         -                       

(1,702,950)         (46,926)                -                         -                       
 :-

 - (11,739,970)       (41,657,670)       (11,739,970)       (33,257,670)       
 -   -                       1,040,625            -                       1,040,625          
 - 2,747,184          14,447,702        2,747,184          10,699,702        

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

 :-
-  607,973               -                         -                         -                       
-  (607,973)              -                         -                         -                       

 10

 (3/3)
 31  2560

 : 

       ( ) 
2560 2559 2560 2559

(410,446,875)     (169,250,584)     (414,227,033)     (167,863,743)     
23                        -                         -                         -                       

(3,600,072)         (86)                       -                         -                       
(179,916,993)     (149,930,828)     (179,916,993)     (149,930,828)     
(593,963,917)     (319,181,498)     (594,144,026)     (317,794,571)     

( ) (78,541,099)       27,694,253        (48,596,060)       37,304,362        
   1  120,676,907      92,982,654        53,886,741        16,582,379        
   31 42,135,808        120,676,907      5,290,681          53,886,741        

4,540,192          3,042,912          2,169,627          2,344,642          
43,750,762        51,504,806        43,750,762        51,504,806        

(11,970,000)         -                       (11,970,000)         -                       
(447,567)            (451,709)              -                         -                       

(1,702,950)         (46,926)                -                         -                       
 :-

 - (11,739,970)       (41,657,670)       (11,739,970)       (33,257,670)       
 -   -                       1,040,625            -                       1,040,625          
 - 2,747,184          14,447,702        2,747,184          10,699,702        

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

 :-
-  607,973               -                         -                         -                       
-  (607,973)              -                         -                         -                       

 10

 (3/3)
 31  2560

 : 

       ( ) 
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

 
 

1.1  สถานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย   และจดทะเบียนใน 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
1.2   สถานท่ีตั้งบริษทั  
         -  สาํนกังานใหญ่/โรงงาน เลขท่ี 600/4 หมู่ท่ี 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตาํบลหนองขาม 
 อาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน 
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย    
         -  สาขา เลขท่ี 662/4-6 หมู่ท่ี 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตาํบลหนองขาม 
 อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขท่ี 19/43 หมู่ท่ี 7 บางนาตราด กม.17 ตาํบลบางโฉลง 
 อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขท่ี 679 หมู่ท่ี 11 ตาํบลหนองขาม 
 อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขท่ี 789/159 หมู่ท่ี 1 ถนนสายหนองคอ้ - แหลมฉบงั 
 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย 
1.3  ลกัษณะธุรกิจ (1)    ผลิตเคร่ืองสาํอางทุกประเภท 
 (2) ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ซ่ึงดาํเนินธุรกิจ 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 ตามลาํดบั 
 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
 

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญติั

การบญัชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ยกเวน้งบการเงินของบริษัทย่อย ได้แก่ S&J International (UK) Limited จัดทาํตามมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศอังกฤษ งบการเงินของ Guangzhou S&J Cosmetics Company Limited งบการเงินของ 4WD Vision 
(HK) Limited จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  และงบการเงินของบริษทั
ร่วม Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศมาเลเซีย ในการจดัทาํ
งบการเงินรวมไดมี้การปรับปรุงงบการเงินใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกบับริษทัใหญ่ 
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2.2 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 
(มหาชน) กบับริษทัยอ่ยและส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัต่อไปน้ี  

 

บริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทร่วม 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 2560 2559 
บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั 30.00 30.00 ไทย 
บริษทั ออปอเรชัน่นอล 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 35.00 มาเลเซีย 

 

2.3 ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 

2.4  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึน โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 

3. มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี ้
มาตรฐานการบัญชี 
1. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
2. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
3. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

  ขอ้ผดิพลาด 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 2560 2559 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    
บริษทั อี เอฟ จาํกดั   99.99  99.99 ไทย 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั  50.00  50.00 ไทย 
บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  99.99  99.99 ไทย 
บริษทั โฟร์ดบัเบ้ิลยดีู วิชัน่ จาํกดั  99.99  99.99 ไทย 
บริษทั เอสเอเอเอส จาํกดั  99.99  99.99 ไทย 
S&J International (UK) Limited 100.00 100.00 องักฤษ 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย 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 
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5. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
7. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
8. ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 
10. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
11. ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
12. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 

  เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
13. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
14. ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
15. ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
16. ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
17. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
18. ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
19. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
20. ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
21. ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
22. ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
23. ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
24. ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
25. ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
26. ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
27. ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
28. ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
29. ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
30. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
31. ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
32. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
33. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
34. ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
35. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
36. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
37. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
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38. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
39. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

  

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
40. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 

  เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
41. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
42. ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 

  ของผูถื้อหุน้  
43. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
44. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
45. ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา  
46. ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
47. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
   และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
48. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
49. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

  สภาพแวดลอ้ม 
50. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

  (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
  ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

51. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)      เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
52. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)      เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
53. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
54. ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุน 

  ขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีสาํหรับมาตรฐานการ 
  บญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

55. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
56. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
57. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
58. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
59. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 

   มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 
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สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ ดังนี ้ 
 

ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ดงัน้ี 
มาตรฐานการบัญชี 
1. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
2. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
3. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

  และขอ้ผดิพลาด 
5. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
7. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
8. ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า 
10. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
11. ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
12. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 

  เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
13. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
14. ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
15. ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
16. ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
17. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
18. ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
19. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
20. ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
21. ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
22. ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
23. ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
24. ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
25. ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
26. ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
27. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
28. ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
29. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
30. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
31. ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
32. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
33. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 
34. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน 
35. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
36. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
37. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะ 

  เจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
38. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
39. ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 

  ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
40. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
41. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
42. ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
43. ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
44. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

  และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
45. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
46. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ 

  ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
47. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

  (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
  เงินเฟ้อรุนแรง 

48. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
49. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
50. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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51. ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุน 
  ขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีสาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
  ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

52. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
53. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
54. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
55. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
56. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 

   ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีนาํมาตรฐาน
การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  
 

4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 บริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

การขายสินคา้       -  เม่ือไดมี้การส่งมอบสินคา้ และไดโ้อนความเส่ียงและ 
      ผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

 การขายสินคา้ฝากขาย -  เม่ือผูรั้บฝากขายขายสินคา้นั้นใหบุ้คคลท่ีสาม 
 เงินปันผลรับ                     -  เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
ค่าเช่ารับ -  ตามระยะเวลาของการใหเ้ช่า 
 รายไดอ่ื้น -  ตามเกณฑค์งคา้ง 
ดอกเบ้ียรับ -  ถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 ค่าใชจ่้าย -  ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่  เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึงกาํหนด 

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและปราศจากภาระผกูพนั 
 

4.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   
 บริษทัและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยอาศยั

ประสบการณ์ในการเรียกเกบ็หน้ีในอดีตเป็นเกณฑ ์
4.4 สินคา้คงเหลือ   

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนคาํนวณ
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

บริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ลา้สมยั เส่ือมคุณภาพ และคาดว่าจะจาํหน่ายไม่ได ้โดย
พิจารณาจากสภาพของสินคา้คงเหลือเป็นเกณฑ ์
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4.5 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพยจ์ดทะเบียนแสดงในมูลค่ายุติธรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการลงทุนระยะยาว  บริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลง
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ภายใตห้ัวขอ้ 
“ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย”  

บริษทัคาํนวณราคาทุนของหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายในระหวา่งปี โดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิ 

ในการออกเสียงทั้งหมด หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทั กล่าวคือ 

มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของกิจการ 
แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียสําหรับงบ
การเงินรวม และวิธีราคาทุนสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มเกินกว่า
ก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน
ของบริษทัยอ่ย  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงตามวิธีราคาทุนหลงัหกัค่าเผือ่การ
ลดมูลค่าของเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บริษทัท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และหรือ
บริษทัท่ีมีผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวบางส่วนร่วมกนั ไม่ว่าในทางตรง
หรือทางออ้ม บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาทุน หักดว้ยค่าเผื่อการลดมูลค่าของ    
เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน หมายถึง บริษทัท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้นแต่ไม่มีอาํนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายใด ๆ  เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนแสดงในราคาทุน หกัดว้ยค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพแสดงในราคาทุน หกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 
 

4.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือ
จากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้

หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ท่ีดิน และอาคาร แสดงมูลค่าตามราคาทุน หัก ค่าเส่ือม
ราคาสะสม ค่าเส่ือมราคาอาคาร คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ในเวลา 20 ปี  
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4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือม

ราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ ดงัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 25 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 8 ปี 

 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมท่ีนาํไปใชใ้นโครงการก่อสร้างอาคาร ไดน้าํไปรวมเป็นราคาทุนของ
อาคาร จนกวา่อาคารนั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์

รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายหุรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึน ซ่ึงทาํใหร้าคาเปล่ียนแทนใน
ปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างเป็นสาระสําคญั จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ถือเป็นรายจ่ายฝ่าย
ทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

 

4.8 สิทธิการเช่า 
 สิทธิการเช่า แสดงตามราคาทุนท่ีได้มาหักด้วยค่าตดัจาํหน่าย ซ่ึงจะตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย โดยวิธี
เสน้ตรงตามอายขุองสญัญา 
 

4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนท่ีได้มาหักด้วยค่าตดัจาํหน่ายสะสม ซ่ึงจะตัดจาํหน่ายเป็น   
ค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรง ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยใ์นเวลา 10 ปี 

 

4.10 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น ยงัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่าบนัทึก
เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าดงักล่าว รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามอายขุอง
สญัญาเช่า 

 

4.11 ผลประโยชน์ของพนกังาน  
ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์ระยะยาว 

 โครงการสมทบเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้

กาํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั 
และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงินสะสมเขา้ 
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กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน
ผลการดาํเนินงานระหวา่งปี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

 

  โครงการผลประโยชน์ 
สํารองผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตลอดอายุการ

ทาํงานของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงาน
ใหก้บับริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคต ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้ก
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การ
ประมาณการหน้ีสินดังกล่าวคํานวณโดยผู ้เช่ียวชาญ  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
(Projected Unit Credit Method) 

บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ใหก้บัพนกังานท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด เพื่อเป็นการ
ตอบแทนพนกังานจากการทาํงานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ก่อนท่ีพนกังานจะเกษียณอาย ุภาระผกูพนัใน
งบการเงินแสดงมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ซ่ึงภาระผูกพนัดงักล่าว คาํนวณ
โดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 

4.12 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึง
จะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เม่ือรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ี
บนัทึกไวเ้กิดข้ึนจริง และถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 

บริษทัรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราว ท่ีตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือบวกภาษี
เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่า บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจาก
การดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอ ท่ีจะนาํสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้

 

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า บริษทัจะไม่มีกาํไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 

4.13 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึก 
ในส่วนของผูถื้อหุน้รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

4.14 กาํไรต่อหุน้ 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  คาํนวณโดยการนํากําไรสําหรับปี  หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 
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4.15 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่า งประ เทศคง เหลือ  ณ วนัท่ีใน       
งบแสดงฐานะการเงิน  แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน   

 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน ได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อการทาํงบการเงินรวม โดย

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 
   -  สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัส้ินปี 
   -  ส่วนของผูถื้อหุน้และค่าเส่ือมราคา แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
   -  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียสาํหรับปี 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่วนของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

4.16 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
รายการบัญชีท่ี เป็นเงินตราต่างประเทศ    ท่ีได้ตกลงอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้ากับธนาคารไว ้ 

จะบนัทึกรายการดงักล่าวให้เป็นไปตามมูลค่ายติุธรรม ผลกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ไดบ้นัทึก
เป็นรายไดห้รือรายจ่ายในแต่ละปี 

 

4.17 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
ในการจดัทาํงบการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ โดยอาศยัประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยต่าง ๆ  รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  ซ่ึงฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์นั้น บริษทัไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็น
ผลให้ประมาณการทางบญัชีอาจจะไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการและขอ้สมมติฐานทางบญัชีท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน ค่าเส่ือมราคา
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน การประมาณ
การในเร่ืองต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี 
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5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
   หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
เงินสด

 
      657,394 605,347       450,000 450,000 

เงินฝากธนาคาร 37,302,434  114,939,512       4,220,812 50,144,698 
เช็คในมือ    4,175,980  5,132,048    619,869  3,292,043 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,135,808 120,676,907 5,290,681 53,886,741     
6. ลูกหนีก้ารค้า       

            หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ตัว๋เงินรับการคา้ 2,213,283 4,188,893 2,213,283 4,188,893 
ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 220,175,121 217,330,638 195,028,503 201,657,187 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 26,798,927 20,999,744 12,287,495 8,680,267 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 44,462 160,716 14,432 160,716 
คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 210,921 132,804 210,921 132,804 
คา้งชาํระมากกวา่  12 เดือนข้ึนไป 387,782 476,687 184,731 62,008 

รวม 249,830,496 243,289,482 209,939,365 214,881,875 
ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน     
ตัว๋เงินรับการคา้ 28,627,159 22,758,571 24,318,328 18,318,821 
ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 434,894,761 457,132,478 356,129,779 382,725,124 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 147,970,722 260,638,271 79,316,151 229,389,852 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 5,823,370 18,363,937 2,244,814 17,744,617 
คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,381,782 1,761,366 1,083,493 1,734,538 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 13,343,995 13,669,337 13,189,791 13,317,253 

รวม 632,041,789 774,323,960 476,282,356 663,230,205 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (12,639,442) (12,897,322) (12,485,237) (12,585,237) 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน - สุทธิ 619,402,347 761,426,638 463,797,119 650,644,968 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 869,232,843 1,004,716,120 673,736,484 865,526,843 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ต่อปี 
2560 2559 2560 2559 

   บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั     
         ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี - -   
         ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี 4,000,000 -   
         ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 4,000,000 - 3.00  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย เป็นการใหกู้ย้มืโดยไม่มีหลกัประกนั 
 

8. สินค้าคงเหลือ    

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
สินคา้สาํเร็จรูป 207,217,629 284,876,899 169,338,891 251,403,856 
สินคา้ระหวา่งผลิต 117,270,035 132,963,367 66,008,793 60,975,681 
วตัถุดิบ 186,440,267 187,740,154 135,383,652 148,219,350 
วตัถุดิบและสินคา้ระหวา่งผลิตระหวา่งทาง 30,324,321 39,910,180 28,386,510 37,912,766 
ภาชนะหีบห่อ 160,054,857 195,815,037 160,036,768 195,815,037 
วสัดุส้ินเปลือง 2,651,685 4,221,133 2,651,685 4,204,082 
                    รวม 703,958,794 845,526,770 561,806,299 698,530,772 
หกั  ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ (19,165,781) (55,118,173) (14,152,228) (51,078,136) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 684,793,013 790,408,597 547,654,071 647,452,636 
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9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย      

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
     หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล 
2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
1.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี  0.02 0.02 124,000 124,000 1,500 - 
2.  บมจ. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี 0.01 0.01 40,000 40,000 4,200 3,600 
3.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 0.35 0.35 26,704,590 26,704,590 1,181,614 1,078,864 
4.  บมจ. เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี 1.00 1.00 13,500,000 13,500,000 7,290,000 7,065,000 
5.  บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 14.90 14.90 235,104,546 235,104,546 19,915,834 14,225,596 
6.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 0.28 0.49 28,455,037 48,735,037 1,081,389 793,019 
7.  บมจ. ไทยวาโก ้ 0.08 0.08 5,037,947 5,037,947 130,000 110,000 
รวมราคาทุน   308,966,120 329,246,120 29,604,537 23,276,079 
บวก ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 811,394,279 769,788,856   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มูลค่ายติุธรรม 1,120,360,399 1,099,034,976   
บริษัทอ่ืน       
1.  บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป   21,796,170 21,796,170 - 594,441 
2.  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   5,000,700 5,000,700 411,450 411,450 
รวมราคาทุน 26,796,870 26,796,870 411,450 1,005,891 
บวก(หกั) ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (4,562,514) 5,262,147   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - บริษทัอ่ืน - มูลค่ายติุธรรม 22,234,356 32,059,017   
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - มูลค่ายุตธิรรม   1,142,594,755 1,131,093,993 30,015,987 24,281,970 

 

 

                                                                                                                                                                                                      หน่วย : บาท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
2560 2559 

1.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี  เคร่ืองนุ่งห่ม ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 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. อินเตอร์เนชัน่แนล พาณิชย ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 290,633,730 290,633,730 
4.  บมจ. เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี อาหาร ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 450,000,000 450,000,000 
5.  บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ผลิต จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 955,000,000 955,000,000 
6.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง การลงทุน ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 494,034,300 494,034,300 
7.  บมจ. ไทยวาโก ้ เส้ือผา้สาํเร็จรูป ชุดชั้นในสตรี ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 120,000,000 120,000,000 
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ในเดือนธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ราคาทุน 
20,280,000 บาท บริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเป็นจาํนวน 59,644,693 บาท และรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนเขา้งบกาํไรขาดทุนเป็นจาํนวนเงิน 39,364,693 บาท 

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) เพิ่มอีกจาํนวน 
1,235,086 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 27,486,047 บาท  

 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
                                                                                                                                                                                                  หน่วย :  บาท 

บริษทัร่วม สัดส่วนการถือหุน้ % 
งบการเงินรวม 

(ตามวธีิส่วนไดเ้สีย) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ตามวธีิราคาทุน) 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั 30 30 48,922,281 76,125,096 5,999,950 5,999,950 
บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั 30 30 82,533,933 128,416,107 13,150,567 13,150,567 
Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 35 35 11,317,022 11,685,617 15,274,015 12,460,890 

รวม   142,773,236 216,226,820 34,424,532 31,611,407 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 33.19 33.19 195,934,667 188,659,064 201,994,000 201,994,000 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุน   - - (2,850,000) (2,850,000) 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - (19,950,000) (19,950,000) 
เงินลงทุนในบริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั - สุทธิ 195,934,667 188,659,064 179,194,000 179,194,000 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ   338,707,903 404,885,884 213,618,532 210,805,407 

       

 

                                                                                                                                                                                                            หน่วย : บาท 

บริษทัร่วม ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เงินปันผล 

2560 2559 2560 2559 
บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตภณัฑเ์ส้นผม 20,000,000 20,000,000 44,999,625 44,999,625 
บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั บริการเก่ียวกบัการเดินเคร่ือง   

    โรงไฟฟ้า 30,000,000 30,000,000 90,899,899 35,999,960 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั ผลิตยา 600,000,000 600,000,000 - - 
Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. ผลิต และจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ 42,600,883 34,563,383 - - 
     เคร่ืองสาํอาง   (MYR 5,000,000)   (MYR 4,000,000)   

รวม    135,899,524 80,999,585 
 

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นสามญัให้ Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. เป็นจาํนวนเงิน 
2,813,125 บาท (เท่ากบัจาํนวนเงิน 350,000 ริงกิตมาเลเซีย) จากการเรียกชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติมสาํหรับหุน้สามญัท่ียงัชาํระ
ไม่เตม็มูลค่า จาํนวน 1,000,000 หุน้ๆ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย ทาํใหบ้ริษทัร่วมดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด   ท่ีชาํระค่าหุน้
แลว้จาํนวน 5,000,000 หุน้ๆ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย จากเดิมมีหุน้ท่ีชาํระแลว้จาํนวน 4,000,000 หุน้ๆ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย 
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ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษทัไดล้งทุนใน Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. ซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียน
ในประเทศมาเลเซีย เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,400,000 หุ้น ๆ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย เป็นจาํนวนเงิน 12,460,890 บาท 
(เท่ากบัจาํนวนเงิน  1,400,000 ริงกิตมาเลเซีย) คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 จากทุนจดทะเบียนทั้งหมดจาํนวน 
5,000,000 หุ้นๆ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย เรียกชาํระแลว้จาํนวน 4,000,000 หุ้นๆ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 

งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีนํามาใช้ในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ถือตามขอ้มูลทางการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม 

2560 2559 
บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 

17,796,810 
45,017,725 
6,667,630 

8,952,536 
39,976,563 
(2,481,344) 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (2,734,153) (323,564) 
รวม 66,748,012 46,124,191 

 

           ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 
 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุป มีดงัน้ี 

      หน่วย : ลา้นบาท

บริษทั 
สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม รายไดร้วม กาํไร(ขาดทุน)

สาํหรับปี 
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั 439 571 276 318 1,088 1,052 59.32 29.84 
บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั 422 562 146 132 642 623 150.06 133.26 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 625 562 108 68 437 409 20.09 (7.48) 
Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 34 34 3 1 2 - (7.81) (0.92) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
          หน่วย : บาท 

บริษทัยอ่ย 
สัดส่วนการถือหุน้ % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวธีิราคาทุน) 

2560 2559 2560 2559 
บริษทั อี เอฟ จาํกดั 99.99 99.99 4,005,696 4,005,696 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 50.00 50.00 124,824,970 124,824,970 
บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 99.99 99.99 999,930 999,930 
บริษทั โฟร์ดบัเบ้ิลยดีู วชิัน่ จาํกดั 99.99 99.99 9,999,970 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 5,073,000 5,073,000 

   (GBP100,000) (GBP100,000) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   154,903,416 147,403,439 

 
 

                  หน่วย : บาท 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เงินปันผล 

2560 2559 2560 2559 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง      
บริษทั อี เอฟ จาํกดั อุปโภคบริโภค 4,000,000 4,000,000 479,928 479,928 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั บรรจุภณัฑ ์ 120,000,000 120,000,000 3,600,000 - 
บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั อุปโภคบริโภค 1,000,000 1,000,000 - 199,986 
บริษทั โฟร์ดบัเบ้ิลยดีู วชิัน่ จาํกดั นาํเขา้ ส่งออก ซ้ือมาขายไป 10,000,000 2,500,000 - - 
     ผลิตภณัฑป์ระเภทสารเคมี บรรจุ     
     ภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง     
บริษทั เอสเอเอเอส จาํกดั วจิยัและพฒันาสูตรการผลิตเคร่ือง 10,000,000 10,000,000 - - 
    สาํอาง     
S&J International (UK) Limited จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ 5,073,000 5,073,000 2,464,820 1,981,859 
     เคร่ืองสาํอางและชุดของขวญั      
     รวมถึงใหบ้ริการทางการตลาด     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย  
     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 - - 
รวม    6,544,748 2,661,773 
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รายการทีเ่กดิขึน้กบับริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทถือหุ้นโดยตรง 
บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยูดี วช่ัิน จํากดั 

 บริษทั โฟร์ดบัเบ้ิลยูดี วิชั่น จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้รียกชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติมสําหรับหุ้น
สามญัท่ียงัชาํระไม่เตม็มูลค่า ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 
บาท) เดิมมีหุน้ท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 2.50 บาท และเรียกชาํระเพ่ิมเติมอีกหุน้ละ 7.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 7.50 ลา้นบาท 
โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้เพิ่มเติมแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 7,499,977 บาท ในเดือนมกราคม 2560 
 
 

S&J International (UK) Limited และ บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดย S&J International (UK) Limited 
งบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน และนํามาจดัทาํงบการเงินรวม ณ วนัท่ี            

31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศโดยสรุป ดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 

  

บริษทั 
สินทรัพยร์วม รายไดร้วม กาํไรสาํหรับปี 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 
S&J International (UK) Limited 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย 

153.48 135.91 277.24 247.11 2.53 9.88 

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

4.54 3.65 6.27 7.65 1.11 1.82 

4WD Vision (HK) Limited 14.79 9.14 66.40 65.70 3.72 1.63 
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12. เงินลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
                                                                                                                                                                                                  หน่วย : บาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สดัส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 
1. 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     67,500 
4. บริษทั ไทยคิวบิคเทคโนโลย ีจาํกดั                            5.00 5.00 2,000,000 2,000,000  200,000  200,000 
5. บริษทั เทรนไทมเ์ทสต ์จาํกดั 14.00 14.00 175,000 175,000 - - 
6. บริษทั บี.เค.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 19.00 19.00         949,995 *        949,995 - - 
7. บริษทั ร่วมประโยชน์ จาํกดั 5.71 5.71 20,598,600 20,598,600 1,000,000 2,000,000 
8. บริษทั อีสเทิร์นรับเบอร์ จาํกดั 1.50 1.50 *        450,000 *        450,000 - - 
9. บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั 0.38 0.38      1,387,500 *     1,387,500  34,687 - 
10. บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จาํกดั 2.00 2.00 *     4,000,000 *     4,000,000 - - 
11. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จาํกดั 7.50 7.50 1,233,000 1,233,000  369,900  246,600 
12. บริษทั ทีเวย ์จาํกดั 12.00 12.00 *   19,207,500 *   19,207,500 - - 
13. บริษทั เค.คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 2.20 2.20 3,277,670 3,277,670 110,000 - 
14. บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั 18.00 18.00 702,000 702,000 1,134,000 936,000 
15. บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั 1.00 1.00 *     3,000,000 *     3,000,000 - - 
16. บริษทั อเมริกนัฟู้ด จาํกดั 3.00 -      4,200,000 - - - 
รับโอนจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน       
17. บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จาํกดั 2.50 - 500,000 - 20,000 - 
18. บริษทั ธานรา จาํกดั 0.83 - 750,000 - - - 
19. บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั 1.50 - 1,200,000 - 43,200 - 
20. บริษทั สหเซวา จาํกดั 3.48 - *     5,049,970 - - - 
21. บริษทั ศรีราชา เอวเิอชัน่ จาํกดั 3.64 - 2,000,000 - 200,000 - 
22. บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 7.14 -  1,568,000 - - - 

รวมราคาทุน   116,799,235 101,531,265 3,179,287 3,450,100 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุน บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จาํกดั (12,000,000) (12,000,000)   
       ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุน บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั (1,040,625) (1,040,625)   
       ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั *  (40,487,548) *  (39,118,401)   
รวมเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 63,271,062 49,372,239   
บริษทัยอ่ยลงทุนใน       
23.  บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จาํกดั 1.00 1.00 *     2,000,000 *     2,000,000   
24.  บริษทั ทีเวย ์จาํกดั 4.00 4.00 *     6,400,000 *     6,400,000   

                        รวมราคาทุน 8,400,000 8,400,000   
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง *    (4,720,000) *    (4,304,000)   
     รวมเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัยอ่ย - สุทธิ  3,680,000 4,096,000 
       รวมเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (งบการเงินรวม) 66,951,062 53,468,239 

 

บริษทัลาํดบัท่ี 17 ถึง 22 รับโอนเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
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หน่วย : บาท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
2560 2559 

1.  บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จาํกดั บรรจุภณัฑแ์กว้ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 145,000,000 145,000,000 
2.  บริษทั ไทยลอตเต ้จาํกดั หมากฝร่ัง ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 3,013,000,000 3,013,000,000 
3.  บริษทั เอช แอนด ์บี กบินทร์บุรี จาํกดั ของเล่นของใชท้าํดว้ยผา้ กรรมการร่วมกนั 15,000,000 15,000,000 
4.  บริษทัไทยคิวบิคเทคโนโลย ีจาํกดั ชุบและเคลือบ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 40,000,000 40,000,000 
5.  บริษทั เทรนไทมเ์ทสต ์จาํกดั อบรมสมัมนา กรรมการร่วมกนั 1,250,000 1,250,000 
6.  บริษทั บี.เค.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั อุปโภคบริโภค กรรมการร่วมกนั      5,000,000      5,000,000 
7.  บริษทั ร่วมประโยชน์ จาํกดั อสงัหาริมทรัพย ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 350,000,000 350,000,000 
8.  บริษทั อีสเทิร์นรับเบอร์ จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑย์าง ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 30,000,000 30,000,000 
9.  บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั ผลิตและรับจา้งผลิตรองเทา้ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 91,750,000 91,750,000 
 และช้ินส่วนรองเทา้    
10. บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จาํกดั ประกอบกิจการสนามกอลฟ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 200,000,000 200,000,000 
11. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จาํกดั ผลิตนํ้าแร่บรรจุขวด กรรมการร่วมกนั 16,440,000 16,440,000 
12. บริษทั ทีเวย ์จาํกดั บริการนาํเท่ียว ธุรกิจโรงแรม กรรมการร่วมกนั 160,000,000 160,000,000 
 และซ้ือขายสินคา้    
13. บริษทั เค.คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 50,000,000 50,000,000 
14. บริษทั อี.พ.ีเอฟ. จาํกดั อุปโภคบริโภค ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 3,900,000 3,900,000 
15. บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั เช่าซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 300,000,000 300,000,000 
 ซ้ือขายและใหเ้ช่า    
 อสงัหาริมทรัพย ์    
16. บริษทั อเมริกนัฟู้ด จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไอศกรีม ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 140,000,000  - 
17. บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืนและ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 20,000,000  - 
 ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น    
18. บริษทั ธานรา จาํกดั การคา้อสงัหาริมทรัพย ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 90,000,000  - 
19. บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยาสมุนไพร ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 80,000,000  - 
20. บริษทั สหเซวา จาํกดั ผลิตช้ินส่วนพลาสติก ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 145,000,000  - 
 ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า    
21. บริษทั ศรีราชา เอวเิอชัน่ จาํกดั ขายปลีกนํ้ามนั นํ้ามนัหล่อล่ืน ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 55,000,000  - 
 และอุปกรณ์เรียนขบั    
 เคร่ืองบิน    
22. บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั โรงเรียนสอนภาษา ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 21,952,000  - 
 และวฒันธรรมญ่ีปุ่น    

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั อเมริกนัฟู้ด จาํกดั เป็นหุ้นสามญั จาํนวน 420,000 หุ้นๆ
ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 4,200,000 บาท 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จาํกดั  ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 
313,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจาํนวน 219,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดบ้นัทึกลดเงินลงทุน
ตามสดัส่วนการลงทุนของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจาํนวน 672,000 บาท  
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ในเดือนกนัยายน 2559 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จาํกดั ราคาทุน 3,600,000 
บาท ซ่ึงไดมี้การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 3,600,000 บาทแลว้ บริษทัไดรั้บเงินจากการ
จาํหน่ายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 36,000 บาท 

 

13. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน          
                                                                                                                                                                           หน่วย : บาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สดัส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
1.   บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จาํกดั - 2.50 -        500,000 - 50,000 
2.   บริษทั ธานรา จาํกดั - 0.83 - 750,000 - - 
3.   บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั - 1.50 - 1,200,000 - - 
4.   บริษทั สหเซวา จาํกดั - 3.48 - *    5,049,970 - - 
5.   บริษทั ไทยยคิูล่อน จาํกดั 6.94 6.94 5,000,000 5,000,000 1,000,000 2,500,000 
6.   บริษทั ศรีราชา เอวเิอชัน่ จาํกดั - 3.64 -     2,000,000 - - 
7.   บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั - 7.14 - 2,240,000 - - 
      รวมราคาทุน  5,000,000 16,739,970 1,000,000 2,550,000 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - *   (2,747,184)   
รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - สุทธิ 5,000,000 13,992,786   

 

  บริษทัลาํดบัท่ี 1-4 และ 6-7 โอนเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จาํกดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 
448,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจาํนวน 313,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดบ้นัทึกลดเงินลงทุน
ตามสดัส่วนการลงทุนของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจาํนวน 960,000 บาท  

ในเดือนมกราคม 2559 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไทยคามายา่ จาํกดั ราคาทุน 9,080,000 บาท ซ่ึง
ไดมี้การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 8,120,000 บาทแลว้ บริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 960,000 บาท 
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14. เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวนหน่วย (หน่วย) มูลค่าเงินลงทุน (บาท) 

2560 2559 2560 2559 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
หุ้นกูแ้ปลงสภาพของ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
(มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) 

19,456 - 19,456,000 - 

ประเภทของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีออก 
ใหม่ของบริษทัฯ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

อายขุองหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (ปี) 7 
อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ต่อปี 0.70 
งวดการรับดอกเบ้ีย ปีละ 4 คร้ัง ทุกวนัท่ี 29 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม 

ของทุกปี ตลอดอายขุองหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ (บาท : หุน้สามญั) 45 : 1 
อตัราการแปลงสภาพ (หุน้กูแ้ปลงสภาพ : หุน้สามญั) 1 : 22.222222 
วนัแปลงสภาพ แปลงสภาพไดปี้ละ 4 คร้ัง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม 

ของทุกปี และสามารถเร่ิมแปลงสภาพไดใ้นเดือนมิถุนายน 2561 
 

15. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 
ELLA CORA, INC.   
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี - - 
ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี (USD 500,000)                     17,540,000  - 
หกั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน                     (1,282,700) - 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี                     16,257,300  - 

 

 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ทาํขอ้ตกลงให้กู้ยืม แก่ ELLA CORA, INC. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินแปลงสภาพท่ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั เป็นจาํนวนเงิน       
0.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการกูย้มื 3 ปี คิดอตัราดอกเบ้ียท่ีมากกว่า ระหว่างอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อ
ปี กบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีทรัพยสิ์นของบริษทัผูกู้ย้มืเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
ในระหว่างระยะเวลาการให้กูย้ืมจะไม่มีการรับชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาให้กูย้ืมตาม
ขอ้ตกลงแลว้ สามารถขยายระยะเวลาการกูย้ืมไดอี้กไม่เกิน 2 ปี  และเงินตน้และดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมดงักล่าวจะ
แปลงสภาพเป็นหุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัผูกู้ย้มืดงักล่าว ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
หน่วย : บาท               

งบการเงินรวม ท่ีดิน 
อาคารและ         

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
รวม 

ราคาทุน    
1  มกราคม 2559 50,498,609 94,367,402 144,866,011 
31 ธนัวาคม 2559 50,498,609 94,367,402 144,866,011 
จาํหน่าย (1,872,000) (1,267,448) (3,139,448) 
31 ธนัวาคม 2560 48,626,609 93,099,954 141,726,563 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2559   - 38,531,806 38,531,806 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2559   - 4,048,064 4,048,064 
31 ธนัวาคม 2559   - 42,579,870 42,579,870 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2560   - 3,997,712 3,997,712 
จาํหน่าย   - (277,080) (277,080) 
31 ธนัวาคม 2560   - 46,300,502 46,300,502 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
31 ธนัวาคม 2559 50,498,609 51,787,532 102,286,141 
31 ธนัวาคม 2560 48,626,609 46,799,452 95,426,061 
มูลค่ายุตธิรรม    
31 ธนัวาคม 2559 74,047,279 78,507,532 152,554,811 
31 ธนัวาคม 2560 71,427,784 77,227,027 148,654,811 
    

มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตามวิธีการตน้ทุนและวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
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                                                                                                                                                                       หน่วย : บาท               

งบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีดิน 
อาคารและ          

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2559 50,378,609 94,367,402 144,746,011 
31 ธนัวาคม 2559 50,378,609 94,367,402 144,746,011 
จาํหน่าย (1,872,000) (1,267,448) (3,139,448) 
31 ธนัวาคม 2560 48,506,609 93,099,954 141,606,563 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2559 - 38,531,806 38,531,806 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2559 - 4,048,064 4,048,064 
31 ธนัวาคม 2559 - 42,579,870 42,579,870 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2560 - 3,997,712 3,997,712 
จาํหน่าย - (277,080) (277,080) 
31 ธนัวาคม 2560 - 46,300,502 46,300,502 
 มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
31 ธนัวาคม 2559 50,378,609 51,787,532 102,166,141 
31 ธนัวาคม 2560 48,506,609 46,799,452 95,306,061 
 มูลค่ายุตธิรรม    
31 ธนัวาคม 2559 73,927,279 78,507,532 152,434,811 
31 ธนัวาคม 2560 71,307,784 77,227,027 148,534,811 

 

มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ตามวิธีการตน้ทุนและวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
 

บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน  ซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  มูลค่ารวม  30.36  ลา้นบาท โดยมี
สดัส่วนในการลงทุน ดงัน้ี 

 
 

 จาํนวนเงิน  
(ลา้นบาท) 

อตัราส่วน 
กรรมสิทธ์ิ 

บริษทั วิทยาสิทธ์ิ จาํกดั 14.93 76.57 
บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 9.95 51.05 
บริษทั เค. คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 5.48 28.08 
 30.36 155.70 
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18. สิทธิการเช่า 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2560 2559 
สิทธิการเช่า - สุทธิ ยกมา 2,030,161 719,480 
บวก เพิ่มข้ึน - 2,082,211 
หกั   ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (760,308) (771,530) 
สิทธิการเช่า - สุทธิ ยกไป 1,269,853 2,030,161 

 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
                             หน่วย : บาท 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน   
1 มกราคม 2559 79,340,984 55,752,819 
ซ้ือเพ่ิม 2,565,540 2,428,540 
31 ธนัวาคม 2559 81,906,524 58,181,359 
ซ้ือเพ่ิม 3,051,377 2,192,270 
31 ธนัวาคม 2560 84,957,901 60,373,629 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2559 42,650,214 22,924,893 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2559 6,494,580 5,032,545 
31 ธนัวาคม 2559 49,144,794 27,957,438 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2560 6,698,343 5,440,966 
31 ธนัวาคม 2560 55,843,137 33,398,404 
 มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
31 ธนัวาคม 2559 32,761,730 30,223,921 
31 ธนัวาคม 2560 29,114,764 26,975,225 
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20. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ   
                                                                                                                                                 หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 23,816,001 227,033 - 227,033 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 416,610,145 850,645,988 314,500,000 728,500,000 

รวม 440,426,146 850,873,021 314,500,000 728,727,033 
 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย เป็นการกูย้ืมโดยไม่มี

หลกัประกนั     
 

21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 หน่วย : บาท 

รายการ 

งบการเงินรวม 
สาํรองโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออก

จากงานของพนกังาน

ตามกฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวอ่ืนของพนกังาน 
รวม 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์    
ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 134,639,116 4,444,336 139,083,452 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์    
         ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์    
         ของพนกังาน (11,195,590) (599,026) (11,794,616) 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 19,071,964 1,457,904 20,529,868 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,509,549 341,228 4,850,777 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (3,171,792) (504,302) (3,676,094) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 143,853,247 5,140,140 148,993,387 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 23,457,928 1,145,554 24,603,482 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,507,136 126,143 3,633,279 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (15,025,228) (955,180) (15,980,408) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 155,793,083 5,456,657 161,249,740 
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หน่วย : บาท 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํรองโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออก

จากงานของพนกังาน

ตามกฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์    
ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 114,615,216 3,446,065 118,061,281 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์    
         ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์    
         ของพนกังาน (8,989,529) (217,526) (9,207,055) 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 14,958,440 1,047,114 16,005,554 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,637,796 238,704 3,876,500 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (2,966,346) (318,301) (3,284,647) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 121,255,577 4,196,056 125,451,633 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 19,030,643 833,664 19,864,307 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,969,265 106,740 3,076,005 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (12,821,906) (237,837) (13,059,743) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,433,579 4,898,623 135,332,202 

 

 
สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

ร้อยละ (ต่อปี) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด 2.53 - 2.55 2.55 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 2.67 - 5.00  2.67 - 5.00  
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังานโดยเฉล่ีย  
(ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ   

      -  พนกังานรายเดือน 0.00 - 39.00  0.00 - 34.00  
      -  พนกังานรายวนั 0.00 - 68.00 0.00 - 68.00 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการคาํนวณ 
หน่วย : บาท 

รายการ 
2560 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 1 173,920,496 145,940,939 
อตัราคิดลด (ฐาน) 161,249,740 135,332,202 
อตัราคิดลด เพิม่ข้ึนร้อยละ 1 150,158,591 126,086,314 
   
อตัราการข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1 149,667,970 125,908,554 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ฐาน) 161,249,740 135,332,202 
อตัราข้ึนเงินเดือน เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 174,246,846 145,939,049 

 

22. ภาษีเงนิได้ 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทางภาษีของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559   

คาํนวณจากกําไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้ เช่น            
เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งหา้มในการคาํนวณภาษีเงินได ้เช่น หน้ีสงสยัจะสูญ 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทั คาํนวณในอตัราร้อยละ 20  
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย คาํนวณในอตัราร้อยละ 10 และ 20  
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัย่อยท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ คาํนวณในอตัราร้อยละ 10, 16.50,         
19 และ 20  
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
รายการ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 26,096,829 62,004,613 23,159,424 58,705,257 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว     
          และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 5,409,043 (12,464,016) 5,898,707 (13,210,655) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31,505,872 49,540,597 29,058,131 45,494,602 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย ผลแตกต่าง
ชัว่คราวดงัต่อไปน้ี 

        หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
ผลสะสมของผลแตกต่างช่ัวคราวทีรั่บรู้ในงบกาํไรขาดทุน     
อตัราภาษี 10%    
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 5,453,952 770,132 - - 
อตัราภาษี 20% 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคา้ 3,929,063 4,029,063 3,929,063 4,029,063 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ 19,165,781 55,118,173 14,152,228 51,078,136 

  กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการทาํสัญญาซ้ือขาย      
เงินตราต่างประเทศ    (1,103,576)    (137,706)    (1,113,374)    (143,215) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 161,249,740 160,788,003 135,332,202 134,658,688 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน 58,248,173 59,210,210 76,328,173 77,706,210 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 3,663,176 - - 

รวม 249,143,133 285,641,051  230,828,292 269,528,882 
ผลแตกต่างช่ัวคราวทีรั่บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
อตัราภาษี 20%     

   -    รับรู้ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น     
             ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (806,831,765) (775,051,003) (806,831,765) (775,051,003) 
   -    รับรู้ในกาํไรสะสม 
             สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - (11,794,616) - (9,207,055) 

รวม (557,688,632) (501,204,568) (576,003,473) (514,729,176) 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับัญชี (112,083,121) (100,317,926) (115,200,694) (102,945,835) 

 

23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงินทุน
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้ บริษทั
ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
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24. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผล

การดาํเนินงานประจาํปี 2559 จาํนวน 149,930,828 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นจาํนวนเงิน 179.92 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในวงเงินปีละไม่เกิน 15 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ 
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 จาํนวน 149,930,828 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน 149.93 ลา้น
บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 25  พฤษภาคม 2559 และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 15 ลา้นบาท 
25. การจําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

      หน่วย : บาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 2560 2559 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ     
        งานระหวา่งทาํ(เพิ่มข้ึน)ลดลง 92,475,921 (6,299,009) 76,155,172 (35,117,624) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,288,620,525 2,710,484,486 2,374,122,582 2,864,493,949 
ซ้ือสินคา้ 446,704,538 268,764,279 148,129,458 - 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 65,146,093 52,024,389 59,294,493 50,764,989 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 1,034,629,455 1,070,192,430 710,158,044 772,161,623 
ค่าเส่ือมราคา 251,512,160 283,476,351 162,136,290 194,864,356 
ค่าตดัจาํหน่าย 7,458,651 7,266,110 5,440,966 5,032,545 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 670,130,869 675,827,879 477,161,095 500,854,304 

รวม 4,856,678,212 5,061,736,915 4,012,598,100 4,353,054,142 
 

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ   ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ          

พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวสัดิการตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังานเม่ือลาออกจากงาน หรือครบอายุการทาํงาน 
(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษทั โดยพนกังานจ่ายสะสมส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัรา 3% 
ของเงินเดือน  ทั้งน้ีบริษทัได้แต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จาํกัด  เป็นผูจ้ดัการ

กองทุนเพื่อบริหารกองทุนดงักล่าว 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีจ่ายสาํหรับพนกังานและไดบ้นัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวนดงัต่อไปน้ี 
                              หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 9.40 8.67 9.40 8.67 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 2.13 1.96 - - 

รวม 11.53 10.63 9.40 8.67 
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27. รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ  
27.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : พนั 

งบการเงินรวม 
2560 2559 

สกลุเงิน 
ต่างประเทศ 

แปลงค่า 
 เป็นเงินบาท 

สกลุเงิน    
  ต่างประเทศ 

แปลงค่า 
เป็นเงินบาท 

สินทรัพย์     
    ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 6,119.97 198,988 8,488.84 302,702 
    เยน 136,457.04 39,024 146,328.20 44,566 
ยโูร - - 0.26 10 

    ปอนดส์เตอร์ลิง 127.62 5,556 116.62 5,084 
รวมสินทรัพย ์  243,568  352,362 

หนีสิ้น     
    ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 782.47 25,702 1,280.31 46,093 
    เยน 3,792.40 1,113 18,979.09 5,909 
    ปอนดส์เตอร์ลิง 0.90 40 9.37 411 
    ยโูร 10.70 421 18.67 712 
    ดอลล่าร์ออสเตรเลีย - - 1.85 49 
    ดอลล่าร์ฮ่องกง                                        - - 44.64 208 
    ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 1.33 45 - - 

รวมหน้ีสิน  27,321  53,382 
 

หน่วย : พนั 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 

สกลุเงิน      
ต่างประเทศ 

แปลงค่า     
 เป็นเงินบาท 

สกลุเงิน      
ต่างประเทศ 

แปลงค่า 
เป็นเงินบาท 

สินทรัพย์     
    ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 6,077.16 197,597 8,403.73 299,667 
    เยน 136,457.04 39,024 146,328.20 44,566 
    ยโูร - - 0.26 10 
    ปอนดส์เตอร์ลิง 285.00 12,405 117.74 5,133 

รวมสินทรัพย ์  249,026  349,376 
หนีสิ้น     

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 698.93 22,958 1,208.32 43,501 
เยน 3,792.40 1,113 18,979.09 5,909 
ปอนดส์เตอร์ลิง 288.65 12,831 473.45 21,053 
ยโูร 316.92 12,484 245.72 9,371 
ดอลล่าร์ออสเตรเลีย - - 1.85 49 
ดอลล่าร์ฮ่องกง - - 44.64 208 

รวมหน้ีสิน  49,386  80,091 
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27.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน ท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินบาท ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ชาํระจากลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ โดยสรุปดงัน้ี 

งบการเงินรวม จาํนวนเงิน 
(หน่วย : พนั) 

มูลค่ายติุธรรม  
 (หน่วย : พนับาท) 

วนัส่งมอบ 

ปี 2560    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 4,779.16 155,707 มิถุนายน 2561 
ปอนดส์เตอร์ลิง 286.12 12,595 มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561 
เยน 237,287.89 68,833 พฤษภาคม 2561 - มิถุนายน 2561 
ยโูร 26.50 1,037 มีนาคม 2561 

ปี 2559    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 4,282.77 153,528 มีนาคม 2560 - มิถุนายน 2560 
ปอนดส์เตอร์ลิง 309.97 13,688 กมุภาพนัธ์ 2560 - พฤษภาคม 2560 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวนเงิน 
(หน่วย : พนั) 

มูลค่ายติุธรรม  
 (หน่วย : พนับาท) 

วนัส่งมอบ 

ปี 2560    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 4,779.16 155,707 มิถุนายน 2561 
ปอนดส์เตอร์ลิง 286.12 12,595 มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561 
เยน 237,287.89 68,833 พฤษภาคม 2561 - มิถุนายน 2561 

ปี 2559    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 4,282.77 153,528 มีนาคม 2560 - มิถุนายน 2560 
ปอนดส์เตอร์ลิง 309.97 13,688 กมุภาพนัธ์ 2560 - พฤษภาคม 2560 

 

27.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน ท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินบาท ท่ีบริษทัจะตอ้งจ่าย
ชาํระใหก้บัเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ โดยสรุปดงัน้ี 

งบการเงินรวม 
จาํนวนเงิน 

(หน่วย : พนั) 
มูลค่ายติุธรรม  

(หน่วย : พนับาท) 
วนัส่งมอบ 

ปี 2560    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 82.52 2,682 กมุภาพนัธ์ 2561 - มิถุนายน 2561 

ปี 2559    
ยโูร 27.20 1,030 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวนเงิน 
(หน่วย : พนั) 

มูลค่ายติุธรรม  
(หน่วย : พนับาท) 

วนัส่งมอบ 

ปี 2560    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 62.52 2,029 มิถุนายน 2561 
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28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน    
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย ในงบการเงินรวมสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

                                                                                                                                                                       หน่วย : บาท 

ปี 2560 เคร่ืองสาํอาง บรรจุภณัฑ ์ อ่ืน 
รายการระหวา่งกนั 

รวม 
เดบิต เครดิต 

รายไดจ้ากการขาย 4,063,842,449 1,049,591,615 387,391,422 551,195,669 - 4,949,629,817 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 86,128,968 31,615,329 2,992,251 557,326,766 568,606,269 132,016,051 
รายไดอ่ื้น 302,797,680 11,895,515 5,235,161 154,425,695 - 165,502,661 
กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของ   
       บริษทัใหญ่ 

    
 274,436,423 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 1,086,955,407 407,751,299 68,157,521 - - 1,562,864,227 
 

                                                                                                                                                                       หน่วย : บาท 

ปี 2559 เคร่ืองสาํอาง บรรจุภณัฑ ์ อ่ืน 
รายการระหวา่งกนั 

รวม 
เดบิต เครดิต 

รายไดจ้ากการขาย 4,507,575,357 926,711,622 346,309,013 527,824,219 - 5,252,771,773 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 191,256,994 7,235,926 10,921,935 530,258,474 549,630,294 228,786,675 
รายไดอ่ื้น 205,627,677 10,310,469 6,387,401 95,473,664 - 126,851,883 
กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของ       

บริษทัใหญ่      305,222,248 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,184,227,027 392,263,133 73,013,199 - - 1,649,503,359 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยแบ่งเป็นการขายในประเทศและต่างประเทศ 
ในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

                                                                                                                                                                                           หน่วย: บาท 

รายการ 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการขาย 2,648,260,546 2,608,444,879 2,301,369,271 2,644,326,894 4,949,629,817 5,252,771,773 
ผลการดาํเนินงาน       
       ตามส่วนงาน 23,698,980 16,532,765 108,317,071 212,253,910 132,016,051 228,786,675 
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29. รายการบัญชีกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษัทมีรายการทางธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือ

กรรมการบางส่วนร่วมกนั รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 
 

บริษทั ความสมัพนัธ์ 
บริษทัร่วม ดูหมายเหตุขอ้ 10 
บริษทัยอ่ย ดูหมายเหตุขอ้ 11 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดูหมายเหตุขอ้ 12 

บริษทั  ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  อินเตอร์เนชัน่แนล  แลบบอราทอรีส์ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  วิทยาสิทธ์ิ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  โอ ซี ซี จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  โอเรียนเตล็ ซาลอน บิสซิเนส จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  เอช แอนด ์บี อินเตอร์เทก็ซ์ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั  บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั  เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั  ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั  เอราวณัส่ิงทอ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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รายการบัญชีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัทีสํ่าคญัมีดังนี ้         
   หน่วย : บาท 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 6)     

     -บริษทัยอ่ย - - 8,169,766 1,421,197 
     -บริษทัร่วม 6,630,581 12,465,218 1,982,647 9,683,807 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 243,199,915 230,824,264 199,786,952 203,776,871 

รวม 249,830,496 243,289,482 209,939,365 214,881,875 
ลูกหน้ีอ่ืน     

     -บริษทัยอ่ย - - 4,321,191 2,311,883 
     -บริษทัร่วม 19,143 2,234,879 19,143 2,234,879 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 629,702 558,698 629,702 558,698 

รวม 648,845 2,793,577 4,970,036 5,105,460 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน (ดูหมายเหตุขอ้ 7)     
   -บริษทัยอ่ย           - - 4,000,000 - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งรับ     
   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,119 - 1,119 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -     

มูลค่ายติุธรรม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)     
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,120,360,399 1,099,034,976 1,120,360,399 1,099,034,976 
เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ดูหมายเหตุขอ้ 14)     

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,456,000 - 19,456,000 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - เงินประกนัค่าเช่า     
   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,046,175 5,036,175 4,492,120 4,482,120 
ขายอุปกรณ์     
   -บริษทัร่วม 150,000 - 150,000 - 
เจา้หน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย             -            - 61,469,303 67,798,872 
     -บริษทัร่วม                - 841,327 - 841,327 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,366,495 14,857,193 16,360,346 10,234,983 

รวม 16,366,495 15,698,520 77,829,649 78,875,182 
เจา้หน้ีอ่ืน     
     -บริษทัยอ่ย   - - 501,304 639,128 
     -บริษทัร่วม           - 130,861 - 130,861 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,426,137 3,663,271 3,398,188 3,663,271 

รวม 8,426,137 3,794,132 3,899,492 4,433,260 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     

- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,840 36,886 21,840 36,886 
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 หน่วย : บาท 
รายการในงบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขาย     
     -บริษทัยอ่ย - - 38,277,111 9,239,165 
     -บริษทัร่วม 26,124,242 55,484,146 11,342,473 38,856,667 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,515,655,586 1,527,028,328 1,327,449,180 1,369,039,129 

รวม 1,541,779,828 1,582,512,474 1,377,068,764 1,417,134,961 
รายไดค้่าเช่า     
     -บริษทัยอ่ย - - 429,230 455,675 
     -บริษทัร่วม 29,973,600 30,856,800 29,973,600 30,856,800 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 579,985 601,327 579,985 601,327 

รวม 30,553,585 31,458,127 30,982,815 31,913,802 
รายไดอ่ื้น     
     -บริษทัยอ่ย - - 6,881,194 6,632,604 
     -บริษทัร่วม 366,833 327,715 366,833 327,715 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,780,805 5,830,804 7,726,134 4,695,667 

รวม 8,147,638 6,158,519 14,974,161 11,655,986 
ซ้ือสินคา้และบริการ     
     -บริษทัยอ่ย - - 492,909,301 516,081,797 
     -บริษทัร่วม 4,149,968 2,920,397 4,149,968 2,920,397 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 86,907,024 100,112,997 86,820,478 100,112,997 

รวม 91,056,992 103,033,394 583,879,747 619,115,191 
ค่าเช่าจ่าย     
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,677,724 8,886,053 8,677,724 8,886,053 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
     -บริษทัยอ่ย - - 8,159,126 7,164,413 
     -บริษทัร่วม - 139,534 - 139,534 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 126,901,430 126,654,827 64,461,460 65,194,157 

รวม 126,901,430 126,794,361 72,620,586 72,498,104 
 
รายไดจ้ากการขาย ซ้ือสินคา้และบริการ และรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน ท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน เป็นไปตาม

เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป โดยมีการกาํหนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาด หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีไดต้กลงกนั
ไว ้สาํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาดอา้งอิง 
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30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ภายหน้า 
 หน่วย : บาท 

รายการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1. ภาระผกูพนัตามหนงัสือคํ้าประกนัโดยธนาคารพาณิชย ์ 32,767,620 24,418,920 
2. ค่าลิขสิทธ์ิ บริษทัจ่ายค่าลิขสิทธ์ิโดยคาํนวณจากร้อยละของยอดขายในอตัราท่ีระบุในสัญญา 
3. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ตามสัญญาเช่า สัญญาบริการสาํหรับท่ีทาํ

การสาํนกังาน คลงัสินคา้  และสัญญาจา้งท่ีปรึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

ระยะเวลาสัญญา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  53,822,513   บาท 45,107,068 บาท 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 49,593,953   บาท 45,369,260 บาท 

 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินทั้ งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบ      

แสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 
31.1    นโยบายการบญัชีและวิธีการปฏิบติัทางการบญัชี 

- ดูหมายเหตุ 4 
31.2    ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน
สญัญา  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

- ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้แบ่งเป็น 
ก. การขายสินคา้ส่วนหน่ึงใหก้บัลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 
ข. การขายสินคา้อีกส่วนหน่ึงใหก้บัลูกคา้รายอ่ืน ๆ ซ่ึงมีจาํนวนมากราย 

- สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าวไดห้กัสาํรองต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ป็นราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยสาํรองดงักล่าวถือเป็น
มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

31.3    ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษทัในปีปัจจุบนัและปีต่อๆ ไป บริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 
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31.4    ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงิน

ต่างประเทศ เน่ืองจากมีลูกหน้ี เจา้หน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัจะ
พิจารณาจดัทาํสญัญาประกนัความเส่ียงเป็นการล่วงหนา้ ในกรณีท่ีภาวะเงินบาทมีความผนัผวนและ
บริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

 

31.5    ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน 
- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงในราคาตามบญัชีซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
- หน้ีสินทางการเงิน แสดงในราคาตามบญัชีซ่ึงเท่ากบัราคายุติธรรมโดยประมาณ เน่ืองจาก

หน้ีสินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัใกล ้
 

32. การจัดประเภทบัญชีใหม่    
บริษทัไดมี้การจดัประเภทบญัชีใหม่ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้มี

ความสอดคลอ้งกบัการแสดงงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
สาํหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีเคยรายงานไว ้

 

33. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้  เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม

ปี 2560 ปี 2559         ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง   1.85   1.36   1.22 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   0.95   0.76   0.59 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   0.38   0.37   0.31 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า   5.21   5.62   5.50 เท่า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย      69      64      65 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 15.44 15.08 15.96 เท่า

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย     23      24      23 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 11.61  11.77 10.78 เท่า

ระยะเวลาชำาระหนี้      31      31      33 วัน

รอบเวลาเงินสด      61      57       55 วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตรากำาไรขั้นต้น  23.25  24.08  22.16 %

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน    2.67    4.36    2.82 %

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร 353.39 248.40 377.42 %

อัตรากำาไรสุทธิ    5.37    5.67     4.83 %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น    7.30    8.51     7.27 %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   5.24   5.68   4.60 %

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร      32.31 35.39 31.50 %

อัตราหมุนของสินทรัพย์   0.98   1.00   0.95 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   0.32   0.47   0.53 เท่า

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย 40.78 36.97 26.53 เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 55.36 56.96 63.14 %

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต  

 -ไม่มี-
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ภาพรวมในการด�าเนินธุรกิจ

 ในปี 2560 ยังคงเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายในการดำาเนินธุรกิจ เนื่องด้วยปัจจัยจากเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่ม ี

เปลี่ยนแปลงจากนโยบายของประเทศต่างๆ การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการปรับโฉมธุรกิจไป 

สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตจากปีก่อนเล็กน้อย หรือร้อยละ 3.50 

 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย จำานวน 4,949.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในอตัราร้อยละ 5.78 

เนื่องจากลูกค้าบางรายย้ายฐานการผลิตเพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า ประกอบกับการแข็งค่าของสกุลเงินบาท ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ได้พยายามหาลูกค้ารายใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย  รวมถึงลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว 

ของลูกค้า แต่ไม่อาจทดแทนยอดขายท่ีลดลงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีกำาไรก่อนภาษีเงินได้ จำานวน 325.20 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อนในอัตรา ร้อยละ 10.67 อย่างไรก็ดี บริษัทฯยังคงมุ่งม่ันในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้า ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีแตกต่าง หลากหลาย พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากร เพื่อขับเคลื่อน และรองรับ

การเจริญเติบโตของบริษัทฯต่อไป

 ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 274.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30.78 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ10.09  โดยพิจารณาวิเคราะห์ด้านที่สำาคัญ ดังนี้ 

 รายได้จากการขาย

 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 4,949.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 303.14 ล้านบาท หรือ      

ร้อยละ 5.78 เนื่องจากรายได้จากการขายต่างประเทศลดลง 342.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.95 เนื่องจากรายได ้

จากการขายสินค้าทำาให้มีส่วนแบ่งการตลาดในสินค้าเครือ่งสำาอางลดลง ในขณะทีร่ายได้จากการขายในประเทศเพิม่ขึน้ 39.82 ล้านบาท 

เนื่องจากได้รับส่วนแบ่งการตลาดในสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหารเพิ่มขึ้น
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 ก�าไรขั้นต้น

 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำาไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 23.25 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อน 

ร้อยละ 0.82 เน่ืองจากการทำากำาไรในกลุ่มสินค้าเครื่องสำาอางบางประเภทลดลง ในขณะท่ีกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์สามารถ

ทำากำาไรได้ดีขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 878.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 39.71 ล้านบาท คิดเป็น  

ร้อยละ 4.32 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากรลดลง ในขณะเดียวกันได้มีการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายโดยรวมอย่างเหมาะสม

 ต้นทุนทางการเงิน

 ในปี 2560 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีต้นทุนทางการเงนิ 12.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.89 ล้านบาท เน่ืองจาก 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ลดลง จากสภาพคล่องทางการเงินที่ดี ประกอบกับการติดตามการชำาระเงินของลูกค้า

อย่างใกล้ชิด 

 ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

 ในงบการเงินรวมปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 274.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ลดลง 30.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.09  สืบเนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง ประกอบกับ อัตราการทำากำาไรที่ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย รวมทั้งต้นทุนการเงิน ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
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 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

 ในงบการเงินรวมปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 7.30 ซึ่งลดลงจากปีก่อน

เน่ืองจากมีกำาไรสำาหรับปีท่ีลดลง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำาไรสำาหรับปีจากงบ 

การเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ

มีกำาไรสำาหรับปี 324.98 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 

เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 24 เมษายน 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2560  

ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำาไรสำาหรับปีตามงบการ

เงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 55.36 และมีกำาหนดการจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
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 ฐานะการเงิน

 สินทรัพย์รวม ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำานวน 5,054.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  

374.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.40 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่เป็นสาระสำาคัญ ดังนี้

1. ลูกหนี้การค้า-สุทธิ ลดลงจากปีก่อน 135.49 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ 

มีการติดตามการชำาระเงินจากลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และประเมินสภาพ

ของลูกค้าในการให้วงเงินสินเชื่ออย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีลูกหน้ีท่ียังไม่ครบกำาหนดและค้างชำาระไม่เกิน 3 เดือน  

คิดเป็นร้อยละ 99.01 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด 

2. สินค้าคงเหลือ ลดลงจากปีก่อน 105.62 ล้านบาท เน่ืองจากรายได้จากการขายท่ีลดลง ในขณะท่ีระยะเวลา 

ขายสินค้าเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน

3. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ลดลงจากปีก่อน 66.17 ล้านบาท เน่ืองจากค่าเสื่อมราคาประจำาปี ประกอบกับ 

การซื้อทรัพย์สินลดลงจากปีก่อน

 หนี้สินรวม ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมจำานวน 1,230.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  

506.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.15 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินท่ีเป็นสาระสำาคัญ ดังน้ี

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากปีก่อน 410.45 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีสภาพคล่องดีขึ้น จึงทำาให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 

2. โบนัสค้างจ่ายลดลงจากปีก่อน 74.63 ล้านบาท 

รายละเอียด ป�

รายละเอียด ป�
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น  ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำานวน 3,824.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

จากปีก่อน 131.87 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.57  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นสาระสำาคัญ ดังนี้

1. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 21.08 ล้านบาท เกิดจากผลกำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (สุทธิจากภาษี) 25.42 ล้านบาท ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 

4.34 ล้านบาท 

2. กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 95.13 ล้านบาท เป็นกำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 275.04 ล้านบาท และ 

มีการจ่ายเงินปันผล 179.92 ล้านบาท

 สภาพคล่อง 

 1.  กระแสเงินสด ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 106.23 ล้านบาท      

โดยแยกเป็น

 รายละเอียดของกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 466.54  567.82 543.61

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 48.89 (220.95) (125.74)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (593.96) (319.18) (405.46)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (78.54) 27.69 2.41

โดยมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เป็นสาระสำาคัญ ดังนี้

• เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานเทียบกับปีก่อนลดลง 101.28 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดรับ

สุทธิจากการขายทีล่ดลง

• เงนิสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนเทียบกับปีก่อนเพิม่ขึน้ 269.83 ล้านบาท เน่ืองจากมกีารซือ้ทรพัย์สินถาวร 

ลดลงประกอบกับมีเงนิสดรบัจากการจำาหน่ายเงนิลงทุน และเงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมเพิม่ขึ้น

• เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 274.83 ล้านบาท เน่ืองจากเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

จากสถาบันการเงินลดลงจากสภาพคล่องที่ดีขึ้น

2.  ความเพียงพอของสภาพคล่อง

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.85 1.36 1.22 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.95 0.76 0.59 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.38 0.37 0.31 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.32 0.47 0.53 เท่า

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.85 เท่า และอัตราส่วน

สภาพคล่องหมนุเรว็ทีดี่ขึน้ ท้ังนี้เกิดจาก มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท่ีดแีละมีการชำาระเงนิตรงตามกำาหนด ประกอบกบัมีเงนิสดรบั

จากการกิจกรรมลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ในขณะท่ีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.32 เท่า ซึ่ง 

ลดลงจากปีก่อน เป็นการแสดงถึงความเพียงพอของสภาพคล่องของธุรกิจ  
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ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง                       
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ
หลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือ

หุ้น*

ประสบการณ์ท�างาน

1.นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการกำาหนด    
   ค่าตอบแทน
   วันที่ 22 เมษายน 2523

70 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎ ี
   บัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะวิทยาการ 
   จัดการและสารสนเทศศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎ ี
   บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ 
   จัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎ ี
   บัณฑิตกิตติมศักดิ์  วิทยาลัย- 
   พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- B.S.Engineering - Worcester  
   Polyteching Institute, 
   Massachusets, U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program  
   (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program  
   (DCP) รุ่น 41/2004

8.60% กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  5 แห่ง
- ประธานกรรมการบริษัท                    
   ประธานกรรมการบริหาร ประธาน 
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ 
   กรรมการสรรหา :
           บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
- ประธานกรรมการ :
           บมจ. ประชาอาภรณ์
           บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์
- กรรมการ กรรมการสรรหา และ   
   ก�าหนดค่าตอบแทน :
           บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
- กรรมการ
           บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  62 แห่ง

2.นางทิพาภรณ์  โชควัฒนา
- รองประธานกรรมการ
   วันที่ 22 เมษายน 2523

71 - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง         
- เลขานุการ จาก Pitman  
   London
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program   
   (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program  
   (DCP)    รุ่น 68/2005

8.60% กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  1 แห่ง
- กรรมการ :
           บมจ. โอ.ซี.ซี.
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  25 แห่ง

3.นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์
- กรรมการผู้จัดการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา 
- กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
   วันที่ 30 เมษายน 2528

66 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Clark  
   University Worcester, 
   Massachusetts, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี,   
   Worcester Polytechnic Institute,      
   Massachusetts, U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program  
   (DAP) C12 รุ่น 3/2003
- Director Certification Program  
   (DCP)    รุ่น 68/2005

1.76% กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  1 แห่ง
- กรรมการ :
           บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  19 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง                       
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ
หลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือ

หุ้น*

ประสบการณ์ท�างาน

4.ดร.อัตถกร  กลั่นความดี
- กรรมการรองผู้จัดการ
- ประธานคณะกรรมการ
   บริหารความเสี่ยง    
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการสรรหา
   วันที่ 22 เมษายน 2534

69 - ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรม 
   เครื่องกล   วิชาโท Operations  
   Research-University of Illinois  
   @ Urbaha U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program  
   (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program   
   (DCP) รุ่น 68/2005

0.31% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  1 แห่ง
- กรรมการ :
           บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  12 แห่ง

5.พล.ร.อ. อภิชาติ  เพ็งศรีทอง
- กรรมการอิสระ     
- กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือ
    สังคม
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

68 - ปริญญาโท  วิทยาลัยป้องกันราช 
   อาณาจักร สาขาป้องกันราช
   อาณาจักร 
   ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15
- ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ
   สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  
   (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program  
   (DAP) รุ่น 82/2010

0.06% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  3 แห่ง
- ประธานกรรมการและ  
   กรรมการอิสระ :
            บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
           บมจ.ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์
           บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:   ไม่มี

6.นางแก้วตา  องค์สรณะคม     
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา 
- กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำากับดูแลกิจการ
   วันที่ 22 มิถุนายน 2530

61 - ปริญญาตรี วิชาเอกรัฐศาสตร์
- บริหารรัฐกิจวิชาโท ภาษาอังกฤษ 
   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 
   ธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program  
   (DCP) รุ่น 27/2003 
- Role of the Compensation 
    Committee (RCC) รุ่น 10/2010

0.66% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  ไม่มี
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  10 แห่ง

7.ศ.ดร.ภญ.มาลิน  อังสุรังษี
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการกิจกรรม 
   องค์กรเพื่อสังคม
   วันที่ 26 เมษายน 2547

67 - ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์                  
   (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Management of  
   Higher Education from Galilee  
   College, Israel and Harvard 
    University Extension School, USA.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program  
   (DAP) รุ่น 17/2004

0.12% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  4 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง                       
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ
หลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือ

หุ้น*

ประสบการณ์ท�างาน

8.นางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา
   วันที่ 23 เมษายน 2550

66 - ปริญญาโท สาขาวิชา Early Childhood 
    Education จาก Worcester College, 
   U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program  
   (DAP) รุ่น 66/2007

1.76% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  6 แห่ง

9.นางธีรดา  อ�าพันวงษ์
- กรรมการบริษัท     
   วันที่ 26 เมษายน 2541

47 - ปริญญาโท วิชาเอกการตลาด                 
   คณะบริหารธุรกิจ 
   สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program  
   (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program  
   (DCP) รุ่น 51/2004

0.58% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  2 แห่ง
- กรรมการผู้จัดการและประธาน  
   เจ้าหน้าที่บริหาร :
          บมจ.โอซีซี
- กรรมการ :
          บมจ.ประชาอาภรณ์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  19  แห่ง

10.นางพิศมัย  จันทรุเบกษา     
- กรรมการอิสระ
- กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
   วันที่ 28 เมษายน 2552

69 - Cambridgeshire College of Arts 
   & Technology,Catering Diploma 
   England Cambrideg, Hotel &    
   Restaurant Management 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program  
   (DAP) รุ่น 82/2010

0.06% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
:  ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  ไม่มี

11.นายสุเทพ  ด่านศิริวิโรจน์       
- กรรมการบริษัท
   วันที่ 22 เมษายน 2557

69 - ปริญญาตรี(การบัญชี)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Risk Management Committee  
   Program (RMP) รุ่นที่ 5/2014
- Director Accreditation Program  
   (DAP) รุ่น 32/2005
- Director Certification Program  
   (DCP) รุ่น 60/2005

ไม่มี กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  1 แห่ง
- กรรมการ ประธานกรรมการ 
   บริหารความเสี่ยง และกรรมการ 
   บริหาร :
          บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  3 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง                       
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ
หลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือ

หุ้น*

ประสบการณ์ท�างาน

12.นายอมร  อัศวานันท์
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   วันที่ 24 เมษายน 2560

69 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling  
   Green State University, Ohio, 
   U.S.A.
- บัญชีบัญฑิต 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation  Program
   (DAP)  รุ่น 4/2003

ไม่มี กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  4 แห่ง
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  
   บริหารความเส่ียง และกรรมการ 
   ตรวจสอบ :
           บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการอิสระ และกรรมการ  
   ตรวจสอบ :
           บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
           บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
- กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร 
   ความเสี่ยง และประธานกรรมการ 
   สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน :
           บมจ.กรุงเทพโสภณ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  1 แห่ง

13.นางประดิษฐา  จงวัฒนา
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ     
   วันที่ 22 เมษายน 2545

68 - ปริญญาตรี วิชานิติศาสตร์บัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการ MINI MBA  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation  
   Program (DAP) รุ่น 5/2001
- หลักสูตร Management 
   Construction 6 เดือน  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.11% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
: ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  2  แห่ง

14.นายสุรงค์  องค์โฆษิต     
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
   วันที่ 22 เมษายน 2551

66 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม 
   เครื่องกล Lamar University,  
   Beaumont, Texas, U.S.
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม 
   เครื่องกล จุฬาลงกรณ์- 
   มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation  
   Program (DAP) รุ่น 12/2004
- Director Certification Program   
   (DCP) รุ่น 68/2005

ไม่มี กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:   ไม่มี 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  ไม่มี
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง                       
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ
หลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือ

หุ้น*

ประสบการณ์ท�างาน

15.พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการ
   กำากับดูแลกิจการ
   วันที่ 28 เมษายน 2558

75 - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
   โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program  
   (DAP) รุ่น 25/2004   
- Director Certification Program  
   (DCP) รุ่น 51/2004
- Role of the Chairman Program  
   (RCP) รุ่น 12/2005
- Audit Committee Program (ACP)
   รุ่น 2/2004 

ไม่มี กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  1 แห่ง
- กรรมการอิสระและกรรมการ 
   ตรวจสอบ :
          บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  ไม่มี

16. นายไซม่อน โรเดอริค ไนท์
- ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
       

63 - ปริญญาตรี  สาขา Economics &  
   Mathematics Sheffield University

0.08% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
:  ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
: 4  แห่ง

17. นางสาวสุเมธ  สุรชาติชัยฤทธ์ิ     
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง  
- ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

61 - ปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมเคมี
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม- 
   เกล้าธนบุรี

0.14% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:   ไม่มี 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:  4 แห่ง

18. นางทองสุข  อุปถัมภากุล
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือ
   สังคม
- ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ

58 - ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.09% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
:  ไม่มี 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
: 2 แห่ง

19. นายวาฤทธิ์  ตรีตราพันธ์
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำานักงาน    
   (บัญชีและการเงิน)

73 - ปริญญาโท  สาขา Managerial    
   Economic University of  
   Wisconsin, USA.

0.16% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
:   ไม่มี 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
: 3 แห่ง

20. นางพัชรา  พงษ์วิจารณ์
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำากับดูแลกิจการ
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
   บุคคล

58 - ปริญญาตรี  สาขาศิลปะศาสตร์ 
       (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

0.08% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
:  ไม่มี 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
: 1 แห่ง

           หมายเหตุ :  * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม
 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
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 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ

หุ้นสามัญ 
2559

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี

หุ้นสามัญ 
2560

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

ปี 2560

กรรมการ คู่สมรส

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 11,812,551 1,088,500 12,901,051 8.60 10,269,837 2,631,214

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา 11,812,551 1,088,500 12,901,051 8.60 2,631,214 10,269,837

3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ 2,646,174 - 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. นางแก้วตา องค์สรณะคม    979,642 10,067    989,709 0.66    756,149 233,560

7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี    177,284 -    177,284 0.12    177,284 -

8. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 2,646,174 -  2,646,174 1.76    960,123 1,686,051

9. นางธีรดา อำาพันวงษ์    867,857 -    867,857 0.58    867,857 -

10. นางพิศมัย จันทรุเบกษา      84,285 -     84,285 0.06      84,285 -

11. นางประดิษฐา จงวัฒนา   168,548 -    168,548 0.11    167,857 691

12. นายอมร อัศวานันท์ - - - - - -

13. นายสุรงค์ องค์โฆษิต - - - - - -

14. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ - - - - - -

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. นางทองสุข อุปถัมภากุล   136,178 -    136,178 0.09    136,178 -

19. นายวาฤทธิ์ ตรีตราพันธ์   245,383 -    245,383 0.16    245,383 -

20. นางพัชรา พงษ์วิจารณ์   120,178 -    120,178 0.08    120,178 -
           

หมายเหตุ : บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำาระแล้ว 149,930,828 หุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมการถือหุ้น
ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คิดเป็นร้อยละ 12.81 ของจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว 
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