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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน
ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน (พันบาท)    

สินทรัพย์รวม 4,945,873 4,924,587 5,054,327 

หนีส้ินรวม       1,020,824  1,039,827 1,230,091 

สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 3,590,664 3,557,236 3,519,928 

รายได้จากการขาย 4,634,030 4,798,321 4,949,630 

รายได้รวม 4,770,553 5,032,777 5,116,095 

กําไรขัน้ต้น 1,214,400 1,184,146 1,150,912 

กําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่    258,247    347,399    274,436 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    

มลูคา่ท่ีตราไว้          1.00          1.00          1.00 

มลูคา่ตามบญัชี        26.18        25.91        23.48 

กําไรตอ่หุ้น           1.72          2.32          1.83 

ราคาตลาด ณ วนัสิน้ปี        25.00        23.80        22.00 

เงินปันผลจ่าย         1.10*         1.26         1.20 

อัตราส่วนทางการเงนิ    

ความสามารถในการทาํกาํไร (%)    

อตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้รวม         5.41         6.90         5.37 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น         7.23         9.82         7.30 

สภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง         2.60         2.46         1.85 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว         1.35         1.31         0.95 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งเงินสด         0.52         0.58         0.38 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (%)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์          5.23          6.96          5.24 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร        28.97        33.87        30.70 

วิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (เท่า)    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น          0.26          0.27          0.32 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้        83.58        86.97        40.78 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)         62.91*        50.02         55.36 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้ นละ 1.10 บาท และนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพ่ืออนุมัติ                 

โดยกําหนดให้มีขึน้ในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้มคีวามรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นายอมร    อศัวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลตํารวจเอก สมชาย   ประภสัภกัดี  กรรมการตรวจสอบ 

3. นางประดิษฐา   จงวฒันา  กรรมการตรวจสอบ 

4. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ กรรมการตรวจสอบ 

 มีการประชมุ 5 ครัง้ โดยหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง รายงานผลการประชมุ

แตล่ะครัง้ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการในเร่ืองท่ีเห็นสมควร สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัิหน้าท่ี ดงันี ้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจว่า การจดัทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงาน  

ทางการเงิน (TFRS) มีความเช่ือถือได้และทนัเวลา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ  

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันทุกไตรมาส ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย      

เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการ

ตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 71 ข้อ ให้คําแนะนําแก่บริษัทเพ่ือให้มีการจดัระบบการควบคมุภายในท่ีดีและมีการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสม มีการควบคมุการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ตลอดจนสนบัสนนุให้มีระบบบริหารความเสีย่งในการดําเนินงาน

ของบริษัทอยา่งมีระบบ 

5. มีการเชิญผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส เพ่ือรับฟังคําชีแ้จงเก่ียวกบัรายงานของ

ผู้สอบบญัชีผลการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ประเด็นจากการสอบทาน ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการ

ควบคมุภายใน และทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRS) และได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี   หนึ่งครัง้โดยไมม่ี

ฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วย 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รับทราบผลการตรวจสอบ  และให้มีการติดตามการดําเนินการ

แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะประเด็นท่ีมีนยัสาํคญั เพ่ือก่อให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท พร้อมเสนอค่าตอบแทน    

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 

8. เสนอแนะและติดตาม การพฒันา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบการทํางานให้มีการตรวจสอบ  ซึ่งกันและกัน ตามภาวะท่ี

เปลีย่นไปและติดตามผลการรายงานตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

สารประธานกรรมการ 

 

ในปี 2562 เป็นปีท่ีมีความท้าทายในการดําเนินธุรกิจเคร่ืองสําอางเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองด้วยธุรกิจเคร่ืองสําอางเป็นธุรกิจท่ีเป็น

ดาวรุ่งอนัดบัต้นๆ ส่งผลให้เกิดสภาพการแข่งขนัอย่างรุนแรง ประกอบกับช่องทางการขายในปัจจุบันมีทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ 

รวมทัง้มีสตาร์ทอพัเกิดขึน้มากมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยคุดิจิตอล นอกจากนีย้งัมีปัจจยัของคา่เงินบาทท่ีแขง็คา่

อยา่งตอ่เน่ือง เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่มลูคา่การสง่ออกโดยตรง ประกอบกบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และตา่งประเทศท่ี

ชะลอตวั รวมถึงความขดัแย้งทางการเมอืงของประเทศตา่งๆ อีกทัง้ภาวะโลกร้อนท่ีทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ รวมทัง้

มลพิษในปัจจบุนั สง่ผลตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจบุนัด้วยเช่นกนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมีความมุ่งมัน่ และตัง้ใจอย่างต่อเน่ืองในการสร้างการเติบโตให้กบัธุรกิจของบริษัท ในการสร้างนวตักรรม

ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสตูรการผลิต การพิถีพิถันในการเลือกสรรวตัถดุิบ และบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการ

ผลิตท่ีทนัสมยั เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคณุภาพ ซึ่งล้วนเป็นการสร้างมลูคา่เพ่ิมของสินค้า รวมถึงการนําเสนอสินค้าตอ่ลกูค้าพร้อมบริการ

เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจ และยงัคงเป็นลกูค้าของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้หาโอกาสทางธุรกิจกบั

ลูกค้ารายใหม่ๆ ทัง้ในและต่างประเทศเพ่ิมขึน้ เพ่ือเป็นการกระจายฐานของลูกค้า เพ่ิมยอดขาย และกําไรให้แก่ธุรกิจให้เกิด           

ความยัง่ยืน 

ด้วยความโปร่งใสตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบกบัการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ ตามแนวทางการพฒันา

อย่างยัง่ยืน และคํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสียอยา่งรอบด้าน เพ่ือให้ธุรกิจมกีารเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิ่งแวดล้อมเสมอมา ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการสําหรับบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 

2562 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 2  รวมถึงได้รับรางวัล SET Award 2019 ประเภท Highly Commended Sustainability 

Excellence Awards 2019  และได้รับรางวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment Awards 2019 ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 6 จาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นความภาคภมูิใจท่ีได้รับนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ท่ีให้ความเช่ือมัน่        

มอบความไว้วางใจและสนบัสนนุบริษัทด้วยดีอยา่งตอ่เน่ือง และขอขอบคณุผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุ

ให้การดําเนินงานของธุรกิจ สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผลักดันให้บริษัท

เจริญเติบโตด้วยความยัง่ยืนยิ่งๆ ขึน้ไป 

 

  

                (นายบญุเกียรติ  โชควฒันา) 
                   ประธานกรรมการบริษัท  

สำรประธำนกรรมกำร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้มคีวามรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นายอมร    อศัวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลตํารวจเอก สมชาย   ประภสัภกัดี  กรรมการตรวจสอบ 

3. นางประดิษฐา   จงวฒันา  กรรมการตรวจสอบ 

4. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ กรรมการตรวจสอบ 

 มีการประชมุ 5 ครัง้ โดยหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง รายงานผลการประชมุ

แตล่ะครัง้ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการในเร่ืองท่ีเห็นสมควร สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัิหน้าท่ี ดงันี ้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจว่า การจดัทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงาน  

ทางการเงิน (TFRS) มีความเช่ือถือได้และทนัเวลา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ  

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันทุกไตรมาส ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย      

เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการ

ตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 71 ข้อ ให้คําแนะนําแก่บริษัทเพ่ือให้มีการจดัระบบการควบคมุภายในท่ีดีและมีการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสม มีการควบคมุการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ตลอดจนสนบัสนนุให้มีระบบบริหารความเสีย่งในการดําเนินงาน

ของบริษัทอยา่งมีระบบ 

5. มีการเชิญผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส เพ่ือรับฟังคําชีแ้จงเก่ียวกบัรายงานของ

ผู้สอบบญัชีผลการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ประเด็นจากการสอบทาน ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการ

ควบคมุภายใน และทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRS) และได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี   หนึ่งครัง้โดยไมม่ี

ฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วย 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รับทราบผลการตรวจสอบ  และให้มีการติดตามการดําเนินการ

แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะประเด็นท่ีมีนยัสาํคญั เพ่ือก่อให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท พร้อมเสนอค่าตอบแทน    

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 

8. เสนอแนะและติดตาม การพฒันา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบการทํางานให้มีการตรวจสอบ  ซึ่งกันและกัน ตามภาวะท่ี

เปลีย่นไปและติดตามผลการรายงานตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ

ภายในท่ีเหมาะสม มีการกํากบัดแูล สอบทานมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และมีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึง

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

 

 

                  

          (นายอมร  อศัวานนัท์) 

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

นโยบายคุณภาพ 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) มีนโยบายเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัคูค้่า และมุง่มัน่

จะสร้างความพอใจกบัลกูค้า โดยสง่มอบสินค้าท่ีมีคณุภาพ ถกูต้องตามเวลาท่ีตกลง พร้อมให้บริการท่ีดี การดําเนินงานจะคํานึงถึง

คณุภาพสงัคม และสิ่งแวดล้อม พนกังานทกุคนจะร่วมมือกนัปฏิบตัิงานตามนโยบายและจะพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้คู่ค้าพอใจ

มากยิ่งขึน้ 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ตลอด 30 กว่าปี S&J ได้ตอบรับทัง้เทรนด์การตลาดและความต้องการตา่งๆ ของตลาดเคร่ืองสําอางและความงาม โดยเรา

ได้มอบการบริการแบบครบวงจรให้กบัแบรนด์สินค้า และธุรกิจผู้ ค้าปลีก โดยนวตักรรมต่างๆ ของเราได้ก่อให้เกิดการตลาดกลุม่ใหม่ 

เราได้เป็นผู้ นําในธุรกิจ ท่ีให้ความสําคัญสูงสุดกับภาพลกัษณ์ ทัง้ในเร่ืองของรูปแบบ และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ โรงงานท่ีมี

ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีของเรามีคณุภาพในระดบัสงู เราได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียงในความชํานาญของเรา รวมทัง้ยงัได้รับ

การยอมรับในเครือข่ายโลจิสติกส์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ทัว่โลก อีกทัง้ยงัมีการสนบัสนุนทางการตลาดท่ีเป็นตวัสร้างมาตรฐานใหม่ใน

อตุสาหกรรมนี ้
 

วิสัยทศัน์  พันธกจิ  ค่านิยม  

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้ นําในอุตสาหกรรมความงามครบวงจร ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจด้วยนวตักรรมในตวั

สนิค้า และบริการ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงใจลกูค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค 

พันธกิจ 

บริษัทจะขยายฐานลูกค้าและตลาดทัง้ในและต่างประเทศผ่านความเช่ียวชาญและเป็นท่ีรู้จัก ในฐานะบริษัทชัน้นําใน

อุตสาหกรรมความงามครบวงจร ตลอดจนขยายโอกาสการการเติบโตจากธุรกิจใหม่ๆ ด้วยศกัยภาพการวิจยัและพฒันานวตักรรม  

การยกระดบัขีดความสามารถการผลติ การบริหารจดัการตลอดซพัพลายเชน และการนําเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิม

ในสินค้าและบริการ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทตระหนักและยึดมั่นต่อ           

หลกัธรรมาภิบาลท่ีคํานึงถึงประโยชน์ของคู่ค้า ลกูค้า สงัคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสําคญั และจะพฒันาองค์กรสูย่คุดิจิทลั เป็นองค์กร

แหง่นวตักรรมควบคูก่บัการยกระดบัศกัยภาพและขีดความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 

ค่านิยม 

• มุง่เน้นเปา้หมาย  (Target Focus) 

• ท้าทายความคดิ  (Challenging ideas) 

• พิชิตผลงาน (Success) 

• ประสานพลงั  (Unity) 

• สร้างสรรค์คณุธรรม (Ethics) 
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โครงการพัฒนาธุรกิจ และ กลยุทธ์การแข่งขัน 

โครงการพัฒนาธุรกิจ 

• แผนการดาํเนินงานในระยะสัน้ 

พฒันาการทํางานภายในบริษัทฯ ให้เข้าใจความต้องการของลกูค้า และสามารถปรับตวัได้อยา่งทนัเหตกุารณ์ตอ่สภาพ

ตลาด ต้นทนุสนิค้า ความผนัผวนของคา่เงิน ความต้องการของลกูค้า พนกังาน และข้อกําหนดของประเทศคูค้่า ท่ีจะมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลประกอบการของบริษัท 

• แผนการดาํเนินงานในระยะยาว 

บริษัทฯ จะนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาพัฒนาระบบการผลิต และกระบวนการทํางานให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยํา 

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถแขง่ขนัในตลาดได้ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

 กลยทุธ์และเปา้หมายในการสร้างความเติบโตและความเข้มแข็งของบริษัทมดีงันี ้

• รักษาฐานลกูค้าปัจจุบันและหาลูกค้าใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

- บริษัทวางแผนและให้ความสําคญัในการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลกูค้าปัจจุบนัทุกราย และจะดําเนินการ

ปรับปรุงประสทิธิภาพ โดยเน้นการผลิตสินค้าให้มีคณุภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ได้อยา่งรวดเร็วและเป็นไปตาม

ความต้องการของลกูค้า เพ่ือรักษายอดคําสัง่ผลิตให้มีระดบัท่ีต่อเน่ือง และสงูขึน้ในผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีต้องการ

ใหม่ๆ นอกจากนัน้ทางบริษัทจะได้หาลกูค้าใหม่ รายขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ นอกเหนือจากลกูค้ารายปัจจบุนั

ในตลาดยโุรป อเมริกา เอเชีย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ิมเติมจากฐานลกูค้าปัจจุบนัท่ีมีอยู่แล้วท่ีองักฤษ 

ออสเตรเลยี และญ่ีปุ่ น 

- บริษัทดําเนินการวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมและทนัสมยั ตลอดจนติดตามความ

เคลื่อนไหว แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค ให้กับลกูค้าปัจจุบนัและลกูค้าใหม่ได้อย่าง

ทนัทว่งที 

• เพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนและการผลิต 

บริษัทวางแผนและให้ความสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพทัง้ด้านต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต และ            

การสง่มอบสินค้าให้กบัลกูค้าได้รวดเร็ว บริษัทจะได้ดําเนินการปรับปรุงขบวนการทํางานตา่งๆ ตัง้แต่เร่ิมพฒันา

สินค้าตลอดจนการจัดซือ้จัดหา การผลิตและการจัดส่งตัง้แต่ต้นจนถึงมือลูกค้าให้ได้คุณภาพ รวดเร็ว และ

สามารถเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึน้ โดยจะได้พัฒนาระบบการทํางานและนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทนัสมยัมาเพ่ิมประสิทธิภาพตลอดซพัพลายเชน เพ่ือลดขัน้ตอนการดําเนินการต่างๆ ท่ีทําให้ลา่ช้า

หรือทําให้เกิดต้นทนุเพ่ิมขึน้ 

• เพิ่มการรับรู้และสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์บริษัท 

บริษัทวางแผนและมีนโยบายสง่เสริมภาพลกัษณ์และความแข็งแกร่งของแบรนด์องค์กร ให้ลกูค้า และลกูค้าของ

ลกูค้า หรือผู้บริโภคและสงัคมโดยทัว่ไปได้รู้จกั ตระหนกัและเข้าใจขีดความสามารถท่ีโดดเดน่ ประสบการณ์และ

ความสาํเร็จของบริษัท ในฐานะบริษัทผู้วิจยัพฒันาและผลติภณัฑ์สนิค้าความงามและผลติภณัฑ์ดแูลสขุภาพชัน้

นําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทมีแลปวิจัยพฒันาและโรงงานท่ีได้มาตรฐานสากล และมี

ประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ ผลิตเคร่ืองสําอางและของใช้ส่วนตัว ให้กับแบรนด์ชัน้นําทัง้ในประเทศและ      

ทัว่โลก 
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โครงการพัฒนาธุรกิจ และ กลยุทธ์การแข่งขัน 

โครงการพัฒนาธุรกิจ 

• แผนการดาํเนินงานในระยะสัน้ 

พฒันาการทํางานภายในบริษัทฯ ให้เข้าใจความต้องการของลกูค้า และสามารถปรับตวัได้อยา่งทนัเหตกุารณ์ตอ่สภาพ

ตลาด ต้นทนุสนิค้า ความผนัผวนของคา่เงิน ความต้องการของลกูค้า พนกังาน และข้อกําหนดของประเทศคูค้่า ท่ีจะมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลประกอบการของบริษัท 

• แผนการดาํเนินงานในระยะยาว 

บริษัทฯ จะนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาพัฒนาระบบการผลิต และกระบวนการทํางานให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยํา 

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถแขง่ขนัในตลาดได้ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

 กลยทุธ์และเปา้หมายในการสร้างความเติบโตและความเข้มแข็งของบริษัทมดีงันี ้

• รักษาฐานลกูค้าปัจจุบันและหาลูกค้าใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

- บริษัทวางแผนและให้ความสําคญัในการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลกูค้าปัจจุบนัทุกราย และจะดําเนินการ

ปรับปรุงประสทิธิภาพ โดยเน้นการผลิตสินค้าให้มีคณุภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ได้อยา่งรวดเร็วและเป็นไปตาม

ความต้องการของลกูค้า เพ่ือรักษายอดคําสัง่ผลิตให้มีระดบัท่ีต่อเน่ือง และสงูขึน้ในผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีต้องการ

ใหม่ๆ นอกจากนัน้ทางบริษัทจะได้หาลกูค้าใหม่ รายขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ นอกเหนือจากลกูค้ารายปัจจบุนั

ในตลาดยโุรป อเมริกา เอเชีย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ิมเติมจากฐานลกูค้าปัจจุบนัท่ีมีอยู่แล้วท่ีองักฤษ 

ออสเตรเลยี และญ่ีปุ่ น 

- บริษัทดําเนินการวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมและทนัสมยั ตลอดจนติดตามความ

เคลื่อนไหว แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค ให้กับลกูค้าปัจจุบนัและลกูค้าใหม่ได้อย่าง

ทนัทว่งที 

• เพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนและการผลิต 

บริษัทวางแผนและให้ความสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพทัง้ด้านต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต และ            

การสง่มอบสินค้าให้กบัลกูค้าได้รวดเร็ว บริษัทจะได้ดําเนินการปรับปรุงขบวนการทํางานตา่งๆ ตัง้แต่เร่ิมพฒันา

สินค้าตลอดจนการจัดซือ้จัดหา การผลิตและการจัดส่งตัง้แต่ต้นจนถึงมือลูกค้าให้ได้คุณภาพ รวดเร็ว และ

สามารถเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึน้ โดยจะได้พัฒนาระบบการทํางานและนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทนัสมยัมาเพ่ิมประสิทธิภาพตลอดซพัพลายเชน เพ่ือลดขัน้ตอนการดําเนินการต่างๆ ท่ีทําให้ลา่ช้า

หรือทําให้เกิดต้นทนุเพ่ิมขึน้ 

• เพิ่มการรับรู้และสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์บริษัท 

บริษัทวางแผนและมีนโยบายสง่เสริมภาพลกัษณ์และความแข็งแกร่งของแบรนด์องค์กร ให้ลกูค้า และลกูค้าของ

ลกูค้า หรือผู้บริโภคและสงัคมโดยทัว่ไปได้รู้จกั ตระหนกัและเข้าใจขีดความสามารถท่ีโดดเดน่ ประสบการณ์และ

ความสาํเร็จของบริษัท ในฐานะบริษัทผู้วิจยัพฒันาและผลติภณัฑ์สนิค้าความงามและผลติภณัฑ์ดแูลสขุภาพชัน้

นําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทมีแลปวิจัยพฒันาและโรงงานท่ีได้มาตรฐานสากล และมี

ประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ ผลิตเคร่ืองสําอางและของใช้ส่วนตัว ให้กับแบรนด์ชัน้นําทัง้ในประเทศและ      

ทัว่โลก 

 

 

 

• เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 

บริษัทวางแผนจะยกระดบัขีดความสามารถในการวิจยัและพฒันาให้มากยิ่งขึน้ โดยจะได้พฒันากลุม่ผลติภณัฑ์

อ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคท่ีบริษัทยงัขาดประสบการณ์และความเข้มแข็ง โดยบริษัทจะมุ่งเน้นไปยงั        

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีเปลี่ยนไปเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์

สําหรับวยัเด็กและวยัรุ่น กลุม่ลกูค้าวยัทํางาน และกลุม่วยัผู้ ใหญ่และผู้สงูอาย ุมีความต้องการท่ีเปลี่ยนไปจาก

เดิม ดแูลสขุภาพมากขึน้ และสนใจสนิค้าท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ  และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากขึน้ เป็นต้น 

• เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร 

บริษัทวางแผนและลงทนุยกระดบัการดําเนินการและการบริหารจดัการขององค์กรให้เป็น “องค์กรแหง่นวตักรรม” 

และพฒันาองค์กรสูย่คุดิจิทลั โดยจะได้วางแผนปรับเปลี่ยนการทํางานและการนําเทคโนโลยีดิจิทลัต่างๆ มาใช้

ทัง้การให้บริการลกูค้าในมิติต่างๆ และการดําเนินการและการทํางานภายในบริษัทเอง ควบคู่ไปกบัการพฒันา

บคุลากรของบริษัทให้มีศกัยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานและใช้ประโยชน์กบัเทคโนโลยีดิจิทลัให้

ได้มากท่ีสดุ 
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ความเป็นมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้เร่ิมต้นดําเนินธุรกิจในปี 2523 โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ ประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้นในเครือสหพฒัน์ฯ โดยบริษัทมีช่ือเดิม คือ บริษัท เอส แอนด์ เจ อาหารสาํเร็จรูป จํากดั โดยมีวตัถปุระสงค์

แรกเร่ิมเพ่ือผลิตอาหารสําเร็จรูป ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็นการดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตเคร่ืองสําอางโดยได้รับความช่วยเหลือทาง

เทคนิคจากผู้ เช่ียวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั 

ในปี 2526 และในปี 2531 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชน ในนาม บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

ปี 2531 -   เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท 

ปี 2537 -   ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท  

ปี 2539 -   จดัตัง้บริษัท อีเอฟ จํากดั (บริษัทย่อย) ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 49.96 เพ่ือเป็นผู้จดั

จําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค ประเภท Personal Care  

ปี 2544 -   บริษัท อีเอฟ จํากัด (บริษัทย่อย) เพ่ิมทุน 3 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเพ่ิมเป็น      

ร้อยละ 99.99 

 - สร้างอาคารการผลติใหม ่บนพืน้ท่ี 10,000 ตารางเมตร สาํหรับผลติ Liquid Toiletry  

ปี 2546 - ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้จากเดมิหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท สง่ผลให้ทนุจดทะเบียน

เพ่ิมขึน้จากเดิม 12 ล้านหุ้น เป็น 120 ล้านหุ้น ทนุท่ีเรียกชําระแล้วเพ่ิมขึน้จากเดิม 8 ล้านหุ้น เป็น 80 ล้านหุ้น 

 -   จดัตัง้บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทย่อย) ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯเข้าถือหุ้นร้อยละ 

99.99 เพ่ือดําเนินธรุกิจจดัจําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค ประเภทครีมกนัแดด และครีมทากนัยงุ 

ปี 2547 -   ได้เรียกชําระคา่หุ้นเพ่ิมทนุ 20 ล้านหุ้น เป็นเงิน 100 ล้านบาท 

 -   ทําการจดทะเบียนทุนท่ีเรียกชําระแล้วจากเดิม 80 ล้านหุ้น เป็นเงิน 80 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเป็น 100 ล้านหุ้น       

เป็นเงิน 100 ล้านบาท ตอ่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2547 

ปี 2548 -  ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2548 ให้ทําโครงการ ESOP โดยได้

ดําเนินการยื่นคําขอเสนอขายหุ้นให้แก่พนกังานของบริษัทฯ ต่อสํานกังาน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ซึง่ได้รับการอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2548 

ปี 2549 -   ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ

เสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP) จํานวน 5 ล้านหน่วย อตัราการ      

ใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นหุ้นสามญัท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับ     

การใช้ สทิธิตามโครงการ ESOP 5 ล้านหุ้น ระยะเวลาการใช้สทิธิ 10 มีนาคม 2549 - 9 มีนาคม 2552 

ปี 2552 -   จดัตัง้บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล (ยเูค) จํากดั (บริษัทยอ่ย) ทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯเข้าถือ

หุ้นร้อยละ 100.00 เพ่ือดําเนินการให้บริการทางด้านการตลาดและจดัจําหนา่ยวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ 

ปี 2553 - สร้างอาคาร 10 บนพืน้ท่ี 8,000 ตารางเมตร สําหรับผลิต Lipstic  ห้องปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีวะ  สํานกังาน     

และคลงัสนิค้า 

ปี 2554 -   บริษัทฯ มีการเพ่ิมทุนจํานวน 45,186,500 หุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering)  ราคาเสนอขายหุ้นละ 12 บาท กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืจากการจองซือ้หุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิ 

เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ทัง้นีร้าคาเสนอขายดงักลา่วจะต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาดถวัเฉลีย่ของหุ้น 

 - ก่อตัง้โรงงานการผลติท่ีป่ินทอง 1 บนพืน้ท่ี 9,000 ตารางเมตร สาํหรับผลติ ผลติภณัฑ์ Liquid Toiletry, Skin Care 

 

 

 

ปี 2558 -   จดัตัง้บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ จํากดั (บริษัทยอ่ย) ทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 

เพ่ือดําเนินธุรกิจซือ้มาขายไป 

 -   จดัตัง้บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั (บริษัทย่อย) ทนุจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือ

ประกอบกิจการวิจยัและพฒันาสตูรการผลติเคร่ืองสาํอาง 

ปี 2559 -   บริษัทฯ ร่วมลงทนุจดัตัง้ Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (บริษัทร่วม) ท่ีประเทศมาเลเซีย มีทนุจดทะเบียน 

5 ล้านริงกิต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 35 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลติเคร่ืองสาํอางท่ีได้รับเคร่ืองหมาย “ฮาลาล” 

ปี 2562  - บริษัทฯ เพ่ิมทนุตามสดัสว่นใน Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (บริษัทร่วม) ท่ีประเทศมาเลเซีย โดยเพ่ิม 

  ทนุจดทะเบียน 1 ล้านริงกิต รวมเป็นทนุจดทะเบียน 6 ล้านริงกิต  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาด้านบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาดังนี ้

ปี 2558 - จัดตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้าน         

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ซึง่ช่วยสนบัสนนุการดําเนินงานตา่งๆ ให้บรรลคุวามสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์และ

เปา้หมายท่ีกําหนดไว้ เป็นการสร้างมลูคา่เพ่ิม ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น  

 - บริษัทฯ ได้รับรางวลั Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

 - บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2015 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลือกจากสถาบนัไทยพฒัน์ 

ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance : ESG100 )     

ปี 2559 -   บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2016 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลือกจากสถาบนัไทยพฒัน์ 

ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance : ESG100 ) 

 -   บริษัทฯ ได้รับโลห์่สถานประกอบการนําร่องภายใต้โครงการ การจดัทําแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือ 

Green Supply Chain ของอตุสาหกรรมเปา้หมายเพ่ือการสง่ออก จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

 -   บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จาก

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เมือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 ซึ่งแสดงให้เห็น

วา่บริษัทฯ มกีารดําเนินกิจการด้วยความซือ่สตัย์ สจุริต โปร่งใส และมีการควบคมุภายในท่ีดีสามารถตรวจสอบได้ โดย

คํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

 -   บริษัทฯ ได้รับรางวลั SET Awards 2016 ด้านนวตักรรม ซึง่ได้รับรางวลั “ยอดเยี่ยม” จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย 

 -   บริษัทฯ ได้รับรางวลั Thailand Sustainability Investment 2016 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ปี 2560 -   รางวลั “SET Awards 2017” ประเภท รางวลับริษัทยอดเยี่ยมด้านนวตักรรม (Best Innovative Company Awards) 

ผลงานนวตักรรมสมนุไพรเพ่ิมคณุคา่ผลติภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยีหอ่หุ้ม จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 -   รางวลั “Outstanding SET Sustainability Awards 2017” หรือ รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนดีเด่น จาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแหง่การดําเนิน

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  

 -    รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ หุ้นยัง่ยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น

รางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อม 
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ปี 2558 -   จดัตัง้บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ จํากดั (บริษัทยอ่ย) ทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 

เพ่ือดําเนินธุรกิจซือ้มาขายไป 

 -   จดัตัง้บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั (บริษัทย่อย) ทนุจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือ

ประกอบกิจการวิจยัและพฒันาสตูรการผลติเคร่ืองสาํอาง 

ปี 2559 -   บริษัทฯ ร่วมลงทนุจดัตัง้ Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (บริษัทร่วม) ท่ีประเทศมาเลเซีย มีทนุจดทะเบียน 

5 ล้านริงกิต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 35 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลติเคร่ืองสาํอางท่ีได้รับเคร่ืองหมาย “ฮาลาล” 

ปี 2562  - บริษัทฯ เพ่ิมทนุตามสดัสว่นใน Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (บริษัทร่วม) ท่ีประเทศมาเลเซีย โดยเพ่ิม 

  ทนุจดทะเบียน 1 ล้านริงกิต รวมเป็นทนุจดทะเบียน 6 ล้านริงกิต  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาด้านบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาดังนี ้

ปี 2558 - จัดตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้าน         

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ซึง่ช่วยสนบัสนนุการดําเนินงานตา่งๆ ให้บรรลคุวามสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์และ

เปา้หมายท่ีกําหนดไว้ เป็นการสร้างมลูคา่เพ่ิม ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น  

 - บริษัทฯ ได้รับรางวลั Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

 - บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2015 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลือกจากสถาบนัไทยพฒัน์ 

ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance : ESG100 )     

ปี 2559 -   บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2016 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลือกจากสถาบนัไทยพฒัน์ 

ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance : ESG100 ) 

 -   บริษัทฯ ได้รับโลห์่สถานประกอบการนําร่องภายใต้โครงการ การจดัทําแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือ 

Green Supply Chain ของอตุสาหกรรมเปา้หมายเพ่ือการสง่ออก จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

 -   บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จาก

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เมือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 ซึ่งแสดงให้เห็น

วา่บริษัทฯ มกีารดําเนินกิจการด้วยความซือ่สตัย์ สจุริต โปร่งใส และมีการควบคมุภายในท่ีดีสามารถตรวจสอบได้ โดย

คํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

 -   บริษัทฯ ได้รับรางวลั SET Awards 2016 ด้านนวตักรรม ซึง่ได้รับรางวลั “ยอดเยี่ยม” จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย 

 -   บริษัทฯ ได้รับรางวลั Thailand Sustainability Investment 2016 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ปี 2560 -   รางวลั “SET Awards 2017” ประเภท รางวลับริษัทยอดเยี่ยมด้านนวตักรรม (Best Innovative Company Awards) 

ผลงานนวตักรรมสมนุไพรเพ่ิมคณุคา่ผลติภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยีหอ่หุ้ม จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 -   รางวลั “Outstanding SET Sustainability Awards 2017” หรือ รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนดีเด่น จาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแหง่การดําเนิน

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  

 -    รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ หุ้นยัง่ยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น

รางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อม 
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ปี 2560 -   บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2017 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลือกจากสถาบนัไทยพฒัน์ 

ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance : ESG100 ) 

 - รางวัล “อย.ควอลิตี  ้ อวอร์ด ปี 2560” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ง เป็นรางวัลท่ีเ ชิดชู                             

สถานประกอบการท่ีตัง้ใจทําดี มีคณุธรรมและจริยธรรม ผลติผลติภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 

 - รางวลัสถานประกอบการดีเดน่ระดบัประเทศด้านความปลอดภยั (ระดบัทอง) จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

ปี 2561 -   รางวัล “SET Awards 2018” ประเภท รางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company 

Awards) ผลงาน “ลปิคฑา (4 Queen Multi Lip color)” จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 -   รางวลั “Outstanding SET Sustainability Awards 2018” หรือ รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนดีเด่น จาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแหง่การดําเนิน

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  

 -    รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2018” หรือ หุ้นยัง่ยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น

รางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อม 

 -   บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2018 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลอืกจากสถาบนัไทยพฒัน์ 

ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance : ESG100 ) 

 - รางวลั “องค์กรนวตักรรมยอดเยี่ยม” (TOP INNOVATIVE ORGANIZATION) ประจําปี 2561 โดยสาํนกังานนวตักรรม

แห่งชาติ ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลยัการจัดการ มหาวิทยาลยัมหิดล บริษัทฯ ได้รับการ

ประเมินความสามารถให้อยู่ในระดบั 5 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ มีความโดดเด่นในการพฒันายทุธศาสตร์นวตักรรม และ

สร้างวฒันธรรมนวตักรรมขึน้ในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ รวมทัง้สามารถนําองค์กรสูค่วามเป็นเลิศทางนวตักรรมได้

อยา่งยัง่ยืน 

 - รางวัล “อย.ควอลิตี ้อวอร์ด ปี 2561” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวัลท่ีเชิดชูสถาน

ประกอบการท่ีตัง้ใจทําดี มคีณุธรรมและจริยธรรม ผลติผลติภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 

 - รางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดีเดน่ระดบัประเทศด้านความปลอดภยั จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

ปี 2562 -   ร า ง วัล  “SET Awards 2019” ป ร ะ เ ภท  Highly Commended Sustainability Excellence Awards 2019 จาก          

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 -    รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2019” หรือ หุ้นยัง่ยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น

รางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อม 

 -   บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2019 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลือกจากสถาบนัไทยพฒัน์ 

ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance : ESG100 ) 

 - รางวัล “อย.ควอลิตี ้อวอร์ด ปี 2562” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวัลท่ีเชิดชูสถาน

ประกอบการท่ีตัง้ใจทําดี มีคณุธรรมและจริยธรรม ผลติผลติภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 

 - รางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดีเดน่ระดบัประเทศด้านความปลอดภยั จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 
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มาตรฐานด้านคุณภาพในระดับสากล ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

ปี 2556  - โรงงานป่ินทอง ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเคร่ืองสําอางท่ีดี (GMP) จาก สํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

ปี 2559  - โรงงานป่ินทอง ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก TUV NORD (Thailand) 

ปี 2560  - บริษัทฯ ได้ปรับการรับรองมาตรฐานสากลเป็น ISO 9001 : 2015 ด้าน Design & Manufacturing of Skin Care, Body 

Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and Baby Products.  จ า ก  TUV 

NORD (Thailand) 

  -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2015 สาํหรับ Manufacturing of Skin 

Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume and Baby Products 

จาก RWTUV (Thailand) 

ปี 2561  - บริษัทฯได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก TUV NORD 

(Thailand) 

 - บริษัทฯได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) จากกรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 - บริษัทฯ ได้รับเคร่ืองหมายรับรอง ฮาลาล จาก LPPOM MUI ประเทศอินโดนีเซีย 

ปี 2562 - โรงงานป่ินทอง ได้รับการตอ่อายกุารรับรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก TUV NORD 

(Thailand) 

 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 ด้านการทดสอบ

เคร่ืองสําอาง จาก สํานกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ  กระทรวงสาธารณสขุ 
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โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 
 

  นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
 

บริษัท S & J 

หมายถึง บริษัทฯ ทําหน้าท่ี ออกแบบ วิจยัและพฒันา ทําการจดัหาวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ มีการวางแผนการผลิต โดย

ประสานงานกบัลกูค้า โรงงานทําการผลติตามความต้องการของลกูค้า 
 

บริษัทย่อย 

 หมายถึงกลุม่บริษัทท่ีสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทและมีความสําคญัเป็นเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท  ซึ่งบริษัทเป็น     

ผู้ลงทนุรายใหญ่ กลุม่บริษัทย่อยเป็นกลุม่ท่ีบริษัทดแูลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มีการดําเนินงานตามนโยบายของบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น 

รวมทัง้ให้มีประสทิธิภาพในการให้บริการ บริษัทในกลุม่นีไ้ด้แก่ 

• บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั (TTM) 

• บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (WL) 

• บริษัท อีเอฟ จํากดั (EF) 

• บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล (ยเูค) จํากดั (S&J - UK) 

     บริษัท กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์  จํากดั (S&J - China) 

     บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ (เอชเค) จํากดั (4WD - HK)   

• บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี  วิชัน่ จํากดั (4WD) 

• บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั (SAAS) 

หมายเหตุ :  การถือหุ้นใน บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จํากัด และ บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยูดี วิชั่น (เอชเค) จํากัด               

เป็นการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ ผา่น บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล (ยเูค) จํากดั 
 

บริษัทร่วม 

หมายถึง กลุ่มบริษัทท่ีมีสัดส่วนการลงทุนร่วมกับพันธมิตรเพ่ือเอือ้ประโยชน์กับบริษัทในเชิงกลยุทธ์ และเพ่ือ             

ความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆ นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์ของบริษัท บริษัทในกลุม่นี ้

ได้แก ่
 

• บริษัท ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) จํากดั (YHT) 

• บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จํากดั (OEG) 

• บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จํากดั (OSI) 

• Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (Atika) 

 

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม จะมีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบและบริหารงานแต่ละบริษัท โดยท่ี

คณะกรรมการบริษัทจะมีความเป็นอิสระในการดแูลกํากบักิจกรรมของบริษัทภายใต้อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ 
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โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 
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การถอืหุ้นไขว้ระหว่างกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้ นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้ นไขว้ระหว่างกันท่ีขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.258/2551 เร่ือง “การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม”่ ข้อ 14 บริษัทได้เข้า

ถือหุ้น เน่ืองจากเห็นวา่ได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีดีในรูปเงินปันผลทกุปี และเป็นการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจตอ่กนั 
 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

S&J ถือหุ้น

บริษัทอ่ืน 

บริษัทอ่ืน

ถือหุ้น S&J 

1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%   

 1.1  บริษัทอ่ืนเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืน - - 

 1.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เกินกวา่ 50% บริษัทอ่ืนต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท   

 1. บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 50.00 - 

 2. บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั 99.99 - 

 3. บริษัท อีเอฟ จํากดั 99.99 - 

 4. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล (ยเูค) จํากดั 100.00 - 

 5. บริษัท กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมตกิส์ จํากดั (ถือหุ้นโดย S&J-UK  100.00%) 100.00 - 

 6. บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วชิัน่ (เอชเค) จํากดั (ถือหุ้นโดย S&J-UK  100.00%) 100.00 - 

 7. บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วชิัน่ จํากดั 99.99 - 

 8. บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั 99.99 - 

 1.3  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นเกินกวา่ 50% ในบริษัทอ่ืน ตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไป 

       บริษัทอ่ืนเหล่านัน้ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั 

- - 

2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%   

 2.1  บริษัทอ่ืนเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 25% แตไ่ม่เกินกวา่ 50% 

       บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกวา่ 10% 

- - 

 2.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 25% แตไ่ม่เกินกวา่ 50% 

       บริษัทอ่ืนต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 10% 

 

 

 

 1. บริษัท ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) จํากดั 30.00 - 

 2. บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั 30.00 - 

 3. บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จํากดั 33.19 - 

 4. Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 35.00 - 

3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%   

 3.1  บริษัทอ่ืนเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกวา่ 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกวา่ 25% - - 

 3.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกวา่ 25% บริษัทอ่ืนต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 25%   

 1. บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (SPI) 

2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (ICC) 

0.32 

0.35 

16.06 

14.61 

 

ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 บริษัทฯ ได้มีการทําธุรกรรมร่วมกบับริษัทในกลุม่ของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยการทําธุรกรรมดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นการทําธุรกรรมปกติ

ทางการค้า 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ

ของแต่ละบริษัท 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน         

  ผลิตเคร่ืองสําอาง         

  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล                

  เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

ในประเทศ 
- 

1,612.6 29.2 1,837.2 31.8 1,880.8 32.2 

ตา่งประเทศ 2,174.4 39.3 1,974.8 34.1 2,159.9 37.0 

รวมผลิตเคร่ืองสําอาง   3,787.0 68.5 3,812.0 65.9 4,040.7 69.2 

  ผลิตบรรจุภัณฑ์         

  บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง     

  จํากดั 

ในประเทศ 
50.00 

918.6 16.6 1,038.5 18.0 942.8 16.1 

ตา่งประเทศ 86.3 1.6 96.1 1.7 106.8 1.8 

  รวมผลิตบรรจุภัณฑ์   1,004.9 18.2 1,134.6 19.7 1,049.6 17.9 

  ธุรกิจอ่ืน         

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
7.7 0.1 10.3 0.2 10.9 0.2 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท อี เอฟ จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
21.9 0.4 20.2 0.3 22.6 0.4 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล    

(ย.ูเค.) จํากดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ 373.0 6.7 264.4 4.6 272.8 4.7 

บริษัท กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมตกิส์ 

จํากดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท โฟรดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ (เอช.เค.) จํากดั 
ในประเทศ 

100.00 
- - - - - - 

ตา่งประเทศ 82.0 1.5 59.0 1.0 58.0 1.0 

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
86.8 1.6 64.3 1.1 21.5 0.4 

ตา่งประเทศ - - 2.9 0.1 1.0 - 

บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
1.1 - 0.7 - 0.5 - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  รวมธุรกิจอ่ืนๆ   572.5 10.3 421.8 7.3 387.3 6.6 

รวมรายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน   5,364.4 97.0 5,368.4 92.9 5,477.6 93.7 

รายได้อ่ืน   109.3 2.0 370.3 6.4 302.8 5.2 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   57.6 1.0 42.4 0.7 66.7 1.1 

รวมรายได้ทัง้สิน้   5,531.3 100.0 5,781.1 100.0 5,847.1 100.0 

หมายเหตุ : บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  หัวข้อ 25  การเสนอข้อมลู            

ทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ

ของแต่ละบริษัท 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน         

  ผลิตเคร่ืองสําอาง         

  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล                

  เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

ในประเทศ 
- 

1,612.6 29.2 1,837.2 31.8 1,880.8 32.2 

ตา่งประเทศ 2,174.4 39.3 1,974.8 34.1 2,159.9 37.0 

รวมผลิตเคร่ืองสําอาง   3,787.0 68.5 3,812.0 65.9 4,040.7 69.2 

  ผลิตบรรจุภัณฑ์         

  บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง     

  จํากดั 

ในประเทศ 
50.00 

918.6 16.6 1,038.5 18.0 942.8 16.1 

ตา่งประเทศ 86.3 1.6 96.1 1.7 106.8 1.8 

  รวมผลิตบรรจุภัณฑ์   1,004.9 18.2 1,134.6 19.7 1,049.6 17.9 

  ธุรกิจอ่ืน         

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
7.7 0.1 10.3 0.2 10.9 0.2 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท อี เอฟ จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
21.9 0.4 20.2 0.3 22.6 0.4 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล    

(ย.ูเค.) จํากดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ 373.0 6.7 264.4 4.6 272.8 4.7 

บริษัท กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมตกิส์ 

จํากดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท โฟรดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ (เอช.เค.) จํากดั 
ในประเทศ 

100.00 
- - - - - - 

ตา่งประเทศ 82.0 1.5 59.0 1.0 58.0 1.0 

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
86.8 1.6 64.3 1.1 21.5 0.4 

ตา่งประเทศ - - 2.9 0.1 1.0 - 

บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
1.1 - 0.7 - 0.5 - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  รวมธุรกิจอ่ืนๆ   572.5 10.3 421.8 7.3 387.3 6.6 

รวมรายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน   5,364.4 97.0 5,368.4 92.9 5,477.6 93.7 

รายได้อ่ืน   109.3 2.0 370.3 6.4 302.8 5.2 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   57.6 1.0 42.4 0.7 66.7 1.1 

รวมรายได้ทัง้สิน้   5,531.3 100.0 5,781.1 100.0 5,847.1 100.0 

หมายเหตุ : บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  หัวข้อ 25  การเสนอข้อมลู            

ทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 
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การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญในปีท่ีผ่านมาของลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 
 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชัน้นําในอุตสาหกรรมความงามและเคร่ืองสําอางกว่า 30ปี ท่ีให้บริการผลิตทัง้ OEM/ODM อย่างครบวงจร 

ครอบคลมุตัง้แต่ขัน้ตอนการวิจัยและพฒันา การวิจัยผลิตภณัฑ์ด้วยนวตักรรมใหม่ๆ   การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์     

การพฒันาสินค้าตามความต้องการของลกูค้า การผลิตสินค้าด้วยเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐาน 

ตลอดจนออกแบบแนวคิดทางธุรกิจ พร้อมทัง้กลยุทธ์ทางการตลาดให้กบัลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอพั 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพระดบัโลก ซึ่งจากใบรับรองมาตรฐานคณุภาพเหลา่นีส้ร้างความเช่ือมัน่ใน

คณุภาพของสนิค้าให้แก่ลกูค้ามากยิ่งขึน้  อาทิเช่น  

- หนงัสอืรับรองมาตรฐานการผลติ “GMP” จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสขุ 

- ใบรับรองระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 : 2015 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – Hong Kong 

- ใบรับรองระบบบริหารจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – Hong Kong 

- ใบรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO17025 เคร่ืองสาํอาง ประเภทโลชัน่จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  

กระทรวงสาธารณสขุ 

- ใบรับรองด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED  

Hong Kong 

- ใบรับรอง CSR-DIW (Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work) หรือเทียบเทา่ ISO 26000 

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

- ใบรับรอง ESG 100 (Environmental Social Governance 100)จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

- เคร่ืองหมายรับรอง ฮาลาล จาก LPPOM MUI ประเทศอินโดนีเซีย 

- ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001:2553) 

- บริษัทฯ เป็นสมาชิก The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) หรือ SEDEX  

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

โอกาสและความท้าทายในปัจจุบนั ในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ท่ีต้องการความแปลกใหม่และทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลา ดงันัน้ จึงทําให้ Product Life Cycle ของสินค้าสัน้กว่าสมยัก่อน อีกทัง้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย ผ่านสื่อ 

Social Media ต่างๆ รวมไปถึง Real Influencer ผู้ บริโภคมีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ จึงทําให้

ผู้ประกอบการตา่งๆ ต้องเกาะติดสถานการณ์ และเข้าใจความต้องการของลกูค้าอยา่งแท้จริง ทําให้บริษัทต้องมีการปรับเปลีย่นวิธีคิด

และกระบวนการทํางานใหม่ในการทํางานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีพร้อมขายและยังคงอยู่ในกระแส รวมถึงการปรับ

กระบวนการทํางานให้กระชบัและสัน้ลง เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดในยคุดิจิทลั 

อีกทัง้  ผู้บริโภคหนัมาให้ความสนใจกบัผลติภณัฑ์ท่ีสกดัจากธรรมชาตซิึง่ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และปลอดภยัเพ่ิมมากขึน้ 

สง่ผลให้เกิดการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ประเภทใหม ่ๆ ท่ีใช้สมนุไพรตามธรรมชาติเป็นวตัถดุิบในการผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางมี

แนวโน้มเติบโตอยา่งรวดเร็วมากขึน้   

บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การตลาด โดยเน้นคุณภาพของสินค้าท่ีมาตรฐานสงู รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ของสินค้าให้มี

ความสวยงาม ทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งาน อีกทัง้มีการวิจยัและพฒันาสินค้าเพ่ือเพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าดงักลา่ว และขยายฐานสู่ลกูค้าใหม่ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงและเพ่ิมศกัยภาพการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืน การตัง้

ราคาจะคํานึงถึงภาพลกัษณ์ของสินค้า ต้นทนุการผลิต และต้นทนุการตลาดเป็นพืน้ฐาน เน้นความเหมาะสมของคณุภาพกบัราคาท่ี

ดงึดดูความสนใจของลกูค้า  โดยคํานงึถึงความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ มีการจดัหาวตัถดุิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายและราคาท่ีแข่งขนัได้ ตรงความต้องการของลกูค้าจาก

โรงงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิต สง่มอบตรงเวลา มีเทคโนโลยีการผลิตและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั 

มีระบบการควบคมุคณุภาพท่ีมีมาตรฐาน  

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การแข่งขันตลาดเคร่ืองสําอางทัง้ในและต่างประเทศยังคงมีภาวะแข่งขันสูง เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้ บริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  การผลิตสินค้าท่ีโดนใจ คุณภาพและราคาของผลิตภณัฑ์เป็นปัจจัยสําคญัในการแข่งขนัของตลาดเคร่ืองสําอาง   

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าใน

การขยายตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ  

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด   

•   ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นบรรจุภณัฑ์เคร่ืองสําอางและยา  ซึ่งผลิตตามความต้องการของลกูค้า โดยมีการออกแบบแม่พิมพ์ร่วม

ต่างๆ ให้ตัดสินใจเลือก หรือรับบรรจุภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเดิมของลูกค้า การท่ีบริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ                   

ISO 9001:2000 จากสถาบนั BVQI ในต้นปี 2003 และเปลีย่นมาเป็นระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบนั TUV NORD 

ในปลายปี 2012 พร้อมทัง้ขอการรับรองเพ่ิมระบบมาตรฐาน GMPในผลิตภณัฑ์หลอด จะทําให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์

และบริการมากยิ่งขึน้  

•   การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

การตลาดทางด้านรูปแบบใหม่ ๆ ราคา เง่ือนไขการสัง่ซือ้ และระยะเวลาการส่งมอบ  ซึ่งมีการแข่งขนัสงูขึน้ บริษัทฯ ได้เน้น      

การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยพฒันาความรู้ทางเทคนิคการผลิตของพนกังาน สนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมใน

การปรับปรุงงาน และนําเสนอการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ เพ่ือศกัยภาพการแขง่ขนัมากขึน้ 

•   การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ คํานงึถงึคณุภาพวตัถดิุบในราคาท่ีเหมาะสมเป็นหลกั ซึง่สามารถจดัหาจากผู้ผลิตภายในประเทศและพฒันาหา

แหลง่วตัถดิุบตวัใหมท่ี่มีคณุภาพ โดยท่ีคณุภาพสินค้าไมเ่ปลี่ยนแปลงและได้ต้นทนุการผลิตท่ีลดลง 

•   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การขยายตวัในอตุสาหกรรมผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติกภายในประเทศยงัคงมีเพ่ิมขึน้  การแขง่ขนัทางด้านราคาและความรวดเร็ว

ยงัเป็นความต้องการของตลาด  บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้างความพงึพอใจ 

และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในการขยายตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย)  จาํกดั  

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

Wild Lives คือผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ท่ีช่ืนชอบการพกัผ่อนในรูปแบบของการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 

และกิจกรรมกลางแจ้ง รวมทัง้ยงัสามารถใช้ในชีวิตประจําวนัได้ โดยปัจจุบนัมีกลุม่ผลิตภณัฑ์อยู่ 2 กลุม่หลกั ได้แก่ กลุม่ผลิตภณัฑ์

ปอ้งกนัแดด และกลุม่ผลติภณัฑ์ปอ้งกนัยงุ 
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• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ มีการจดัหาวตัถดุิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายและราคาท่ีแข่งขนัได้ ตรงความต้องการของลกูค้าจาก

โรงงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิต สง่มอบตรงเวลา มีเทคโนโลยีการผลิตและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั 

มีระบบการควบคมุคณุภาพท่ีมีมาตรฐาน  

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การแข่งขันตลาดเคร่ืองสําอางทัง้ในและต่างประเทศยังคงมีภาวะแข่งขันสูง เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้ บริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  การผลิตสินค้าท่ีโดนใจ คุณภาพและราคาของผลิตภณัฑ์เป็นปัจจัยสําคญัในการแข่งขนัของตลาดเคร่ืองสําอาง   

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าใน

การขยายตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ  

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด   

•   ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นบรรจุภณัฑ์เคร่ืองสําอางและยา  ซึ่งผลิตตามความต้องการของลกูค้า โดยมีการออกแบบแม่พิมพ์ร่วม

ต่างๆ ให้ตัดสินใจเลือก หรือรับบรรจุภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเดิมของลูกค้า การท่ีบริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ                   

ISO 9001:2000 จากสถาบนั BVQI ในต้นปี 2003 และเปลีย่นมาเป็นระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบนั TUV NORD 

ในปลายปี 2012 พร้อมทัง้ขอการรับรองเพ่ิมระบบมาตรฐาน GMPในผลิตภณัฑ์หลอด จะทําให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์

และบริการมากยิ่งขึน้  

•   การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

การตลาดทางด้านรูปแบบใหม่ ๆ ราคา เง่ือนไขการสัง่ซือ้ และระยะเวลาการส่งมอบ  ซึ่งมีการแข่งขนัสงูขึน้ บริษัทฯ ได้เน้น      

การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยพฒันาความรู้ทางเทคนิคการผลิตของพนกังาน สนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมใน

การปรับปรุงงาน และนําเสนอการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ เพ่ือศกัยภาพการแขง่ขนัมากขึน้ 

•   การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ คํานงึถงึคณุภาพวตัถดิุบในราคาท่ีเหมาะสมเป็นหลกั ซึง่สามารถจดัหาจากผู้ผลิตภายในประเทศและพฒันาหา

แหลง่วตัถดิุบตวัใหมท่ี่มีคณุภาพ โดยท่ีคณุภาพสินค้าไมเ่ปลี่ยนแปลงและได้ต้นทนุการผลิตท่ีลดลง 

•   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การขยายตวัในอตุสาหกรรมผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติกภายในประเทศยงัคงมีเพ่ิมขึน้  การแขง่ขนัทางด้านราคาและความรวดเร็ว

ยงัเป็นความต้องการของตลาด  บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้างความพงึพอใจ 

และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในการขยายตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย)  จาํกดั  

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

Wild Lives คือผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ท่ีช่ืนชอบการพกัผ่อนในรูปแบบของการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 

และกิจกรรมกลางแจ้ง รวมทัง้ยงัสามารถใช้ในชีวิตประจําวนัได้ โดยปัจจุบนัมีกลุม่ผลิตภณัฑ์อยู่ 2 กลุม่หลกั ได้แก่ กลุม่ผลิตภณัฑ์

ปอ้งกนัแดด และกลุม่ผลติภณัฑ์ปอ้งกนัยงุ 
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• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

บริษัทฯ มีการขยายตลาดและเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย เพ่ือสร้างความสะดวกในการหาซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะพืน้ท่ี

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลในภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมทัง้แหล่งท่องเท่ียวทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น 

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น พร้อมทัง้ขยายตลาดไปยงัภูมิภาคอาเซียน เช่น กมัพูชา พม่า ลาว และมุ่งเน้นไปท่ี

ร้านขายยาเป็นสําคัญ รวมทัง้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และกลยุทธ์การตลาด เพ่ือท่ีจะแข่งขันในตลาดได้ แต่ยังคงเน้น      

กลยทุธ์การตลาดท่ีทําให้บริษัทประสบความสําเร็จเป็นหลกั 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด  ได้มอบหมายหรือว่าจ้างให้บริษัทในเครือท่ีได้รับการคดัเลือกจํานวน 1 ราย และ        

นอกเครือจํานวน 1 รายเป็นผู้ ดําเนินการผลิต ทําการจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาสินค้าตามความต้องการของผู้ บริโภคท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับทิศทางการตลาด รวมทัง้ บริษัทเหล่านีเ้ป็นผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 

และ GMP  ดงันัน้จึงไมม่ีผลกระทบในเร่ืองการจดัหาผลติภณัฑ์และคณุภาพทางสนิค้า 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

ผลิตภณัฑ์ Personal Care สําหรับการเดินทางท่องเท่ียวและกิจกรรมกลางแจ้ง ยงัคงมีแนวโน้มเติบโตไปตามสภาวะ

การเติบโตทางอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีได้รับการส่งเสริมอย่างมากในประเทศไทย ประกอบกับพฤติกรรมการใช้

ผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภคภายในประเทศมีแนวโน้มท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์กลุ่มนีม้ากขึน้  ซึง่จะสง่ผลต่อการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ 

โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนของประเทศไทย คือมาจากช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็นหลกัประมาณ 25% ซึง่ในช่วงเวลา

ดงักลา่วจะมีการเติบโตสงูสดุด้วย 55% เม่ือเทียบกบัการขายโดยเฉลี่ยทัง้ปี 

บริษัท อี เอฟ จาํกดั  

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้จดัจําหน่ายสินค้าอปุโภค ตรายี่ห้อสินค้า ได้แก่ EXFAC กลุม่PERSONAL CARE  ยี่ห้อ BIO EX               

กลุ่มเคมีภณัฑ์ทําความสะอาด เป็นผู้ จําหน่ายของใช้ในกระบวนการผลิตสําหรับโรงงานอตุสาหกรรม และยงัมีสินค้าซือ้มาขายไป  

กลุม่ PERSONAL CARE  และกลุม่กระบวนการขนสง่ตา่งๆโรงงานอตุสาหกรรมจากบริษัท TRADER อ่ืน ๆ  

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

มุง่เน้นการเข้าหาลกูค้า แบบเข้าพบ เข้าถงึ เข้าใจ  รวมถงึการบริการท่ีดี โดยแยกออกเป็นประเภทสนิค้า ดงันี ้

1. BIO-EX - มีการแข่งขันในระดบัปานกลาง เน่ืองจากมี trading รายอ่ืนในการนําสินค้าต่าง ๆ ทัง้มียี่ห้อและไม่มียี่ห้อ          

มานําเสนอลกูค้า แต่ในปัจจุบนั แต่ละบริษัทคํานึงถึงความสะดวกสบายในเร่ืองจดัการทัง้ตวับคุคลและการจดัหาสินค้า       

จึงได้จดัจ้างบริษัทแมบ้่านเข้ามาดแูลแทนเป็นสว่นใหญ่ 

2. EXFAC - มีการแข่งขนัในระดบัปานกลาง ส่วนมากกลุ่มนีจ้ะให้ความสําคญัของตวัครีมอาบนํา้ รวมถึงสบู่เหลวล้างมือ     

ซึง่เป็นท่ีต้องการของลกูค้ากลุม่สถานท่ีให้บริการจึงยงัคงทําการตลาดได้ 

3. กลุ่มวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต/ขนส่ง - มีการแข่งขนัในระดบัสงูพอสมควร เพราะเป็นสินค้าท่ีใช้แล้วหมดไป และ

จําเป็นต้องใช้ จึงเป็นท่ีต้องการของโรงงานในเขตอตุสาหกรรม โดยความต้องการจะแปรผนัตามขนาดของโรงงานนัน้ ๆ  

เช่น ฟิล์มยืดพนัพาเลท OPP เทป กระดาษ และอ่ืนๆ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ได้มอบหมาย/ว่าจ้างให้บริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ทัง้ในเครือและนอกเครือเป็น

ผู้พัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ บริโภค ในกลุ่มเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีขีดความสามารถในการจัดหาให้

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งเพียงพอตอ่การขยายตวัของตลาดในอนาคต 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันยงัคงอยู่ระดับสูงในด้านการกําหนดราคา บริษัทฯ จึงเน้นในเร่ืองการเข้าพบ         

แบบเข้าถึง และ เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด  เพราะเราให้ความสําคญัแบบท่ีปรึกษามากกว่าสินค้าท่ีเรา

นําเสนอ เพ่ือรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ย.ูเค.)  จาํกดั 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับ                       

กลุม่อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลติเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ มุง่เน้นการจดัจําหนา่ยวตัถดุิบ

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศองักฤษด้วย 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศองักฤษและประเทศใกล้เคียงทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรร

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า ราคา และการสง่มอบ ทัง้นี ้ประเทศองักฤษเป็นแหลง่ตลาดท่ีสาํคญัสาํหรับผลติภณัฑ์

เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม ดงันัน้ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ 

ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์  จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับ                       

กลุม่อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลติเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ มุง่เน้นการจดัจําหนา่ยวตัถดุิบ

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศจีนด้วย 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศจีน และประเทศใกล้เคียง  ทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรร

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ประเทศจีนเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคญัสําหรับผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ 

ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 
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• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

บริษัทฯ มีการขยายตลาดและเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย เพ่ือสร้างความสะดวกในการหาซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะพืน้ท่ี

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลในภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมทัง้แหล่งท่องเท่ียวทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น 

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น พร้อมทัง้ขยายตลาดไปยงัภูมิภาคอาเซียน เช่น กมัพูชา พม่า ลาว และมุ่งเน้นไปท่ี

ร้านขายยาเป็นสําคัญ รวมทัง้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และกลยุทธ์การตลาด เพ่ือท่ีจะแข่งขันในตลาดได้ แต่ยังคงเน้น      

กลยทุธ์การตลาดท่ีทําให้บริษัทประสบความสําเร็จเป็นหลกั 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด  ได้มอบหมายหรือว่าจ้างให้บริษัทในเครือท่ีได้รับการคดัเลือกจํานวน 1 ราย และ        

นอกเครือจํานวน 1 รายเป็นผู้ ดําเนินการผลิต ทําการจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาสินค้าตามความต้องการของผู้ บริโภคท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับทิศทางการตลาด รวมทัง้ บริษัทเหล่านีเ้ป็นผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 

และ GMP  ดงันัน้จึงไมม่ีผลกระทบในเร่ืองการจดัหาผลติภณัฑ์และคณุภาพทางสนิค้า 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

ผลิตภณัฑ์ Personal Care สําหรับการเดินทางท่องเท่ียวและกิจกรรมกลางแจ้ง ยงัคงมีแนวโน้มเติบโตไปตามสภาวะ

การเติบโตทางอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีได้รับการส่งเสริมอย่างมากในประเทศไทย ประกอบกับพฤติกรรมการใช้

ผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภคภายในประเทศมีแนวโน้มท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์กลุ่มนีม้ากขึน้  ซึง่จะสง่ผลต่อการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ 

โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนของประเทศไทย คือมาจากช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็นหลกัประมาณ 25% ซึง่ในช่วงเวลา

ดงักลา่วจะมีการเติบโตสงูสดุด้วย 55% เม่ือเทียบกบัการขายโดยเฉลี่ยทัง้ปี 

บริษัท อี เอฟ จาํกดั  

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้จดัจําหน่ายสินค้าอปุโภค ตรายี่ห้อสินค้า ได้แก่ EXFAC กลุม่PERSONAL CARE  ยี่ห้อ BIO EX               

กลุ่มเคมีภณัฑ์ทําความสะอาด เป็นผู้ จําหน่ายของใช้ในกระบวนการผลิตสําหรับโรงงานอตุสาหกรรม และยงัมีสินค้าซือ้มาขายไป  

กลุม่ PERSONAL CARE  และกลุม่กระบวนการขนสง่ตา่งๆโรงงานอตุสาหกรรมจากบริษัท TRADER อ่ืน ๆ  

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

มุง่เน้นการเข้าหาลกูค้า แบบเข้าพบ เข้าถงึ เข้าใจ  รวมถงึการบริการท่ีดี โดยแยกออกเป็นประเภทสนิค้า ดงันี ้

1. BIO-EX - มีการแข่งขันในระดบัปานกลาง เน่ืองจากมี trading รายอ่ืนในการนําสินค้าต่าง ๆ ทัง้มียี่ห้อและไม่มียี่ห้อ          

มานําเสนอลกูค้า แต่ในปัจจุบนั แต่ละบริษัทคํานึงถึงความสะดวกสบายในเร่ืองจดัการทัง้ตวับคุคลและการจดัหาสินค้า       

จึงได้จดัจ้างบริษัทแมบ้่านเข้ามาดแูลแทนเป็นสว่นใหญ่ 

2. EXFAC - มีการแข่งขนัในระดบัปานกลาง ส่วนมากกลุ่มนีจ้ะให้ความสําคญัของตวัครีมอาบนํา้ รวมถึงสบู่เหลวล้างมือ     

ซึง่เป็นท่ีต้องการของลกูค้ากลุม่สถานท่ีให้บริการจึงยงัคงทําการตลาดได้ 

3. กลุ่มวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต/ขนส่ง - มีการแข่งขนัในระดบัสงูพอสมควร เพราะเป็นสินค้าท่ีใช้แล้วหมดไป และ

จําเป็นต้องใช้ จึงเป็นท่ีต้องการของโรงงานในเขตอตุสาหกรรม โดยความต้องการจะแปรผนัตามขนาดของโรงงานนัน้ ๆ  

เช่น ฟิล์มยืดพนัพาเลท OPP เทป กระดาษ และอ่ืนๆ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ได้มอบหมาย/ว่าจ้างให้บริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ทัง้ในเครือและนอกเครือเป็น

ผู้พัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ บริโภค ในกลุ่มเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีขีดความสามารถในการจัดหาให้

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งเพียงพอตอ่การขยายตวัของตลาดในอนาคต 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันยงัคงอยู่ระดับสูงในด้านการกําหนดราคา บริษัทฯ จึงเน้นในเร่ืองการเข้าพบ         

แบบเข้าถึง และ เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด  เพราะเราให้ความสําคญัแบบท่ีปรึกษามากกว่าสินค้าท่ีเรา

นําเสนอ เพ่ือรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ย.ูเค.)  จาํกดั 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับ                       

กลุม่อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลติเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ มุง่เน้นการจดัจําหนา่ยวตัถดุิบ

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศองักฤษด้วย 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศองักฤษและประเทศใกล้เคียงทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรร

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า ราคา และการสง่มอบ ทัง้นี ้ประเทศองักฤษเป็นแหลง่ตลาดท่ีสาํคญัสาํหรับผลติภณัฑ์

เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม ดงันัน้ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ 

ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์  จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับ                       

กลุม่อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลติเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ มุง่เน้นการจดัจําหนา่ยวตัถดุิบ

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศจีนด้วย 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศจีน และประเทศใกล้เคียง  ทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรร

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ประเทศจีนเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคญัสําหรับผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ 

ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 
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บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วิชั่น (เอช.เค) จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับ                       

กลุม่อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลติเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ มุง่เน้นการจดัจําหนา่ยวตัถดุิบ

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัฮ่องกงด้วย 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลติท่ีหลากหลายและมากมายในฮ่องกง และประเทศใกล้เคียง  ทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรรวตัถดุิบ

และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

การแข่งขันยังคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ฮ่องกงเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ ซึ่งบริษัทฯ 

ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

บริษัท โฟร์ดับเบิลยดูี วิชั่น จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยูดี วิชั่น จํากัดเป็นบริษัทฯ ท่ีทําธุรกิจซือ้มาขายไปท่ีให้บริการความงามครบวงจรโดยมุ่งเน้นท่ีการซือ้ขาย

วตัถดุิบ บรรจภุณัฑ์และรายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความสวยความงามโดยจดัหาให้กบัตลาดในประเทศไทยเป็นหลกัและตลาด AEC 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

ในฐานะท่ีเป็นธุรกิจใหม่บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยูดี วิชั่น จํากัดได้สร้างกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ี

เพ่ิมขึน้และผู้ผลติในภมูิภาคอาเซียนท่ีมีความหลากหลายของผลติภณัฑ์ความงามและบริการ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ในขัน้ต้นบริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยูดี วิชั่น จํากดัจะทํางานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน S & J เพ่ือจัดหาแหล่งผลิตภณัฑ์และ

วตัถดุิบจากยโุรป เอเชียและอเมริกาเพ่ือสร้างหว่งโซอ่ปุทานการดําเนินงานท่ีมีศกัยภาพสาํหรับธุรกิจของ AEC 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นกุญแจสําคัญทางการค้าในภูมิภาคและการท่ีตลาดท่ีเก่ียวข้องขยายตัวเพ่ิมมากขึน้จะทําให้               

การหมนุเวียนสนิค้าระหวา่งประเทศและการบริการทําได้ง่ายขึน้และเปิดโอกาสท่ีสาํคญัสาํหรับบริษัทฯ ของไทยท่ีจะเข้าร่วมในธุรกิจท่ี

เติบโตใหม่ๆ   ในปี 2562 บริษัทฯ  เตรียมขยายธุรกิจไปยงัประเทศเทศเนเธอร์แลนด์ โดยจะจดัตัง้บริษัท 4WD Vision Europe SAS 

เพ่ือจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางและชดุของขวญั รวมถึงให้บริการทางการตลาด 

 

 

 

บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด   

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

มุ่งให้บริการงานวิจัยและพัฒนารวมทัง้การเตรียมวตัถุดิบ และสูตรของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ดูแลสขุภาพและความงาม โดยเน้น

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเป็นหลกั ตลอดจนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์หลกันีด้้วยวิธีทางเคมี จุลชีววิทยา และ ชีวกายภาพ 

นอกจากนี ้ยงัให้บริการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสตูรพืน้ฐาน สตูรกึ่งสําเร็จรูป และสินค้าสําเร็จรูปของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางในปริมาณ   

ขนาดเลก็ รายการบริการเพ่ิมเตมิอ่ืน ๆ สามารถดําเนินการให้ได้ตามการร้องขอท่ีทําได้ 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

การวิจยัและพฒันาถือเป็นกลยทุธ์หลกั ซึ่งคู่แข่งในท้องตลาดท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการด้านงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ี

เป็นของบริษัทเอกชน นัน้มีน้อยมาก แม้แตใ่นธุรกิจอตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอาง สว่นใหญ่มุง่เน้นการเลยีนแบบและพฒันา ขาดการวิจยั

และพฒันาอย่างจริงจงั  จึงมกัดําเนินงานแบบผู้ตามมากกว่าผู้ นํา จึงทําให้การเจริญเติบโตทางธุรกิจไม่ก้าวหน้าอย่างท่ีควรจะเป็น 

ขณะท่ีบริษัทอตุสาหกรรมชัน้นําของโลก สว่นใหญ่จะมีหน่วยงานวิจยัและพฒันา หรือหน่วยงานและนวตักรรม เพ่ือนําองค์ความรู้ท่ี

ได้มาสร้างสรรค์และปรับปรุงผลติภณัฑ์ รวมทัง้กระบวนการ และบริการท่ีสามารถสนองตอ่ความต้องการของตลาด จึงทําให้ธุรกิจด้าน

เคร่ืองสําอางของบริษัทเหล่านี ้ประสบความสําเร็จและก้าวหน้าอย่างมาก อีกทัง้ยั่งยืน ด้วยเหตุนี ้จึงเป็นโอกาสอันดีของบริษัท           

ท่ีให้บริการงานวิจยัและพฒันา เพ่ือสนองตอบต่ออตุสาหกรรมเคร่ืองสําอางทัง้ในไทยและต่างประเทศท่ีต้องการงานวิจยัและพฒันา

วตัถดุิบและสตูรผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางท่ีมีความโดดเดน่ตา่งจากคูแ่ขง่ รวมถึงคณุภาพและราคาตามท่ีลกูค้าต้องการ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

เน่ืองจากงานของบริษัทมุง่ให้บริการงานวิจยัและพฒันารวมทัง้การเตรียมวตัถดุิบ และสตูรของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ดแูลสขุภาพและ

ความงาม โดยเน้นผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางเป็นหลกั ในส่วนของงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาหรือเตรียมวตัถุดิบท่ีใช้ใน

ผลติภณัฑ์ท่ีมาจากแหลง่ธรรมชาติเพ่ือสร้างคณุคา่ให้แก่ทรัพยากรของประเทศชาติเป็นสาํคญั อีกทัง้มีความหลากหลาย และมีโอกาส

ให้ได้สิง่ท่ีมีคณุคา่ตามท่ีต้องการ ทัง้นีก้ารดําเนินการเพ่ือให้ได้สิง่ท่ีต้องการจากแหลง่ธรรมชาติ จําเป็นต้องมีสารเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการ

สกัดเอาสารท่ีต้องการออกมา ซึ่งการจัดหาสารเพ่ิมเติมเหล่านีจ้ะมองท่ีสามารถหาหรือผลิตได้ในประเทศไทย สําหรับสตูรของ

ผลติภณัฑ์ ถ้าลกูค้าให้โจทย์มาคิดค้นจากบริษัทเอง เปา้หมายจะเน้นไปท่ีมีองค์ประกอบหรือสว่นผสมท่ีใช้วตัถดุิบท่ีเป็นธรรมชาติและ

สามารถจดัหาหรือผลติได้ในประเทศไทยให้มากท่ีสดุ ทัง้นี ้เพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติมากท่ีสดุ อยา่งไร

ก็ดีหากมีความจําเป็นต้องใช้สว่นประกอบท่ีไมส่ามารถจดัหาได้ในประเทศ อาจต้องมีการนําเข้าจากตา่งประเทศบ้างบางสว่น   

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

 จากการสนับสนุนของรัฐบาลท่ีกล่าวถึง Thailand 4.0 คาดการณ์ได้ว่า กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ     

ความงาม จะตื่นตวัเร่ืองการทําวิจยัและพฒันา โดยเฉพาะวตัถดุิบท่ีจะนํามาใช้เป็นองค์ประกอบในผลติภณัฑ์ท่ีกลา่วถึงนีจ้ากผลผลิต

ทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทัง้สถาบนัการศึกษา และองค์กรวิจัยของรัฐ       

จะหนัมาสนใจการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์จากแหลง่ธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึน้ โดยเฉพาะการเพ่ิมมลูคา่ให้

เป็นผลผลติสดุท้ายท่ีจะสามารถนําไปสูก่ารใช้ประโยชน์ทางธุรกิจมากขึน้ ทัง้นี ้แหลง่ทนุวิจยัของประเทศขณะนี ้หลายแหลง่ทนุเน้นให้

ทนุการสนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีมีโอกาสหรือศกัยภาพนําไปสูก่ารเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ และบางแหลง่ทนุเน้นต้องมีความร่วมมือกบั

ภาคธุรกิจเอกชน จึงมองว่าภาวะงานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะท่ีจะร่วมมือกับ

สถาบนัการศึกษา หรือองค์กรวิจัยของรัฐ ซึ่งภาวะดงักล่าวจะทําให้คู่แข่งของบริษัทมีมากขึน้ และสภาพการแข่งขนัของบริษัทใน

อนาคตจะมมีากขึน้ ทัง้นีก้ารสร้างพนัธมิตรมีโอกาสทําให้การแขง่ขนัดงักลา่วลดลงได้  
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บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด   

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

มุ่งให้บริการงานวิจัยและพัฒนารวมทัง้การเตรียมวตัถุดิบ และสูตรของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ดูแลสขุภาพและความงาม โดยเน้น

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเป็นหลกั ตลอดจนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์หลกันีด้้วยวิธีทางเคมี จุลชีววิทยา และ ชีวกายภาพ 

นอกจากนี ้ยงัให้บริการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสตูรพืน้ฐาน สตูรกึ่งสําเร็จรูป และสินค้าสําเร็จรูปของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางในปริมาณ   

ขนาดเลก็ รายการบริการเพ่ิมเตมิอ่ืน ๆ สามารถดําเนินการให้ได้ตามการร้องขอท่ีทําได้ 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

การวิจยัและพฒันาถือเป็นกลยทุธ์หลกั ซึ่งคู่แข่งในท้องตลาดท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการด้านงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ี

เป็นของบริษัทเอกชน นัน้มีน้อยมาก แม้แตใ่นธุรกิจอตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอาง สว่นใหญ่มุง่เน้นการเลยีนแบบและพฒันา ขาดการวิจยั

และพฒันาอย่างจริงจงั  จึงมกัดําเนินงานแบบผู้ตามมากกว่าผู้ นํา จึงทําให้การเจริญเติบโตทางธุรกิจไม่ก้าวหน้าอย่างท่ีควรจะเป็น 

ขณะท่ีบริษัทอตุสาหกรรมชัน้นําของโลก สว่นใหญ่จะมีหน่วยงานวิจยัและพฒันา หรือหน่วยงานและนวตักรรม เพ่ือนําองค์ความรู้ท่ี

ได้มาสร้างสรรค์และปรับปรุงผลติภณัฑ์ รวมทัง้กระบวนการ และบริการท่ีสามารถสนองตอ่ความต้องการของตลาด จึงทําให้ธุรกิจด้าน

เคร่ืองสําอางของบริษัทเหล่านี ้ประสบความสําเร็จและก้าวหน้าอย่างมาก อีกทัง้ยั่งยืน ด้วยเหตุนี ้จึงเป็นโอกาสอันดีของบริษัท           

ท่ีให้บริการงานวิจยัและพฒันา เพ่ือสนองตอบต่ออตุสาหกรรมเคร่ืองสําอางทัง้ในไทยและต่างประเทศท่ีต้องการงานวิจยัและพฒันา

วตัถดุิบและสตูรผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางท่ีมีความโดดเดน่ตา่งจากคูแ่ขง่ รวมถึงคณุภาพและราคาตามท่ีลกูค้าต้องการ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

เน่ืองจากงานของบริษัทมุง่ให้บริการงานวิจยัและพฒันารวมทัง้การเตรียมวตัถดุิบ และสตูรของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ดแูลสขุภาพและ

ความงาม โดยเน้นผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางเป็นหลกั ในส่วนของงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาหรือเตรียมวตัถุดิบท่ีใช้ใน

ผลติภณัฑ์ท่ีมาจากแหลง่ธรรมชาติเพ่ือสร้างคณุคา่ให้แก่ทรัพยากรของประเทศชาติเป็นสาํคญั อีกทัง้มีความหลากหลาย และมีโอกาส

ให้ได้สิง่ท่ีมีคณุคา่ตามท่ีต้องการ ทัง้นีก้ารดําเนินการเพ่ือให้ได้สิง่ท่ีต้องการจากแหลง่ธรรมชาติ จําเป็นต้องมีสารเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการ

สกัดเอาสารท่ีต้องการออกมา ซึ่งการจัดหาสารเพ่ิมเติมเหล่านีจ้ะมองท่ีสามารถหาหรือผลิตได้ในประเทศไทย สําหรับสตูรของ

ผลติภณัฑ์ ถ้าลกูค้าให้โจทย์มาคิดค้นจากบริษัทเอง เปา้หมายจะเน้นไปท่ีมีองค์ประกอบหรือสว่นผสมท่ีใช้วตัถดุิบท่ีเป็นธรรมชาติและ

สามารถจดัหาหรือผลติได้ในประเทศไทยให้มากท่ีสดุ ทัง้นี ้เพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติมากท่ีสดุ อยา่งไร

ก็ดีหากมีความจําเป็นต้องใช้สว่นประกอบท่ีไมส่ามารถจดัหาได้ในประเทศ อาจต้องมีการนําเข้าจากตา่งประเทศบ้างบางสว่น   

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

 จากการสนับสนุนของรัฐบาลท่ีกล่าวถึง Thailand 4.0 คาดการณ์ได้ว่า กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ     

ความงาม จะตื่นตวัเร่ืองการทําวิจยัและพฒันา โดยเฉพาะวตัถดุิบท่ีจะนํามาใช้เป็นองค์ประกอบในผลติภณัฑ์ท่ีกลา่วถึงนีจ้ากผลผลิต

ทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทัง้สถาบนัการศึกษา และองค์กรวิจัยของรัฐ       

จะหนัมาสนใจการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์จากแหลง่ธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึน้ โดยเฉพาะการเพ่ิมมลูคา่ให้

เป็นผลผลติสดุท้ายท่ีจะสามารถนําไปสูก่ารใช้ประโยชน์ทางธุรกิจมากขึน้ ทัง้นี ้แหลง่ทนุวิจยัของประเทศขณะนี ้หลายแหลง่ทนุเน้นให้

ทนุการสนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีมีโอกาสหรือศกัยภาพนําไปสูก่ารเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ และบางแหลง่ทนุเน้นต้องมีความร่วมมือกบั

ภาคธุรกิจเอกชน จึงมองว่าภาวะงานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะท่ีจะร่วมมือกับ

สถาบนัการศึกษา หรือองค์กรวิจัยของรัฐ ซึ่งภาวะดงักล่าวจะทําให้คู่แข่งของบริษัทมีมากขึน้ และสภาพการแข่งขนัของบริษัทใน

อนาคตจะมมีากขึน้ ทัง้นีก้ารสร้างพนัธมิตรมีโอกาสทําให้การแขง่ขนัดงักลา่วลดลงได้  
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บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเก่ียวกบัการผลติ และบํารุงรักษาโรงไฟฟา้ในโครงการผู้ผลติกระแสไฟฟา้เอกชนและโรงงานอตุสาหกรรม

ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรผลิตกระแสไฟฟ้าและประเมินคณุภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าสําหรับท่ี

ปรึกษาทางการเงิน 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

สภาพการแขง่ขนัในตลาดของผู้ให้บริการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟา้อยูใ่นภาวการณ์แขง่ขนัสงูมผีู้ประกอบการจากทัง้ใน

ประเทศและผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศเข้ามาสู่ธุรกิจนี ้แต่เน่ืองจากภาวะกําลงัผลิตไฟฟ้าสํารองอยู่ในภาวะทรงตวั และภาวะ    

ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสงูขึน้ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกระแสการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชน   

บริษัทฯ จึงเช่ือวา่จะเป็นโอกาสให้สามารถขยายงานเพ่ือเพ่ิมจํานวนลกูค้าได้ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ มุ่งรักษาคณุภาพและผลงานของการจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  โดยมีการประเมินผลงานของผู้ จําหน่ายสนิค้า หรือ    

ผู้ให้บริการตอ่บริษัทฯ และแสวงหาผู้ จําหนา่ยสนิค้าหรือผู้ให้บริการท่ีมีคณุภาพใหม ่ๆ เพ่ือให้เกิดการพฒันาด้านการบริหารจดัการ 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้มีผลต่อความมัน่ใจของผู้ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภค และผู้ ให้บริการทัง้หลายให้มีการลงทนุ

หรือเพ่ิมกําลงัการผลิต  มีผลให้ต้องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้เป็นสดัสว่นกัน ทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้าทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนขยายตวั

เพ่ิมขึน้ เป็นโอกาสของบริษัทฯ ท่ีจะเร่งดําเนินการสร้างผลงานให้แก่ลกูค้าในปัจจบุนั  ให้เป็นท่ีประจกัษ์โดยทัว่ไปซึง่สามารถนําไปใช้

อ้างอิงในการพยายามเพ่ิมจํานวนลกูค้าให้มากขึน้ในอนาคต 

บริษัท ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกัด   

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการเพ่ิมการผลิตสินค้า ทัง้การเพ่ิมรุ่นของสินค้าและการออกสินค้าใหม่เพ่ือทดแทนสินค้าเดิม                         

มีการปรับเปลี่ยนสตูรการผลิตและการเปลี่ยนบรรจุภณัฑ์ให้ตอบสนองต่อการตลาดและความต้องการของผู้บริโภค สินค้าสําหรับ

ลกูค้าตา่งประเทศบริษัทฯได้มีการขยาย series ของผลติภณัฑ์ ให้มีมากขึน้จากเดิม 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

บริษัทฯทําการขายโดยผ่านตวัแทนจําหน่ายในประเทศ ซึ่งเป็นศนูย์กระจายสินค้าทัง้ในประเทศและในแถบเอเชีย มีการขยาย

ฐานลกูค้าในแถบเอเชียและปรับปรุงผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ตามความต้องการของตลาดลกูค้า ทําให้บริษัทฯมียอดขายเพ่ิมขึน้ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทฯมีการคดัสรรคดัเลือกวตัถดุิบท่ีเข้มข้นมากขึน้ การบริหารสนิค้าคงคลงัท่ีดีมากขึน้ นอกจากนีก้ารผลิตท่ีเพ่ิมทําให้บริษัท

สามารถลดต้นทนุของวตัถดุิบจากปริมาณการสัง่ซือ้ท่ีมาก ซึง่มีผลให้ต้นทนุและราคาขายสนิค้าสามารถแขง่ขนัได้ในตลาด 

วตัถดุิบบางชนิด โดยเฉพาะเคมีภณัฑ์ท่ีมีท่ีมาจากกลุม่นํา้มนัมีการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิมขึน้ตามกลไกตลาด ทําให้บริษัทต้องใช้

กลยทุธ์ในการจดัซือ้ เช่น การเปรียบเทียบราคา การวางแผนการสัง่ซือ้ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้วตัถดุิบในราคาถกูและได้คณุภาพท่ีดีตาม

มาตรฐาน 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

 บริษัทฯ ยงัคงใช้การวางแผนทางด้านสตูรของผลิตภณัฑ์ โดยจะมีการปรับสตูรท่ีมีคณุภาพและใช้วตัถุดิบท่ีไม่เฉพาะเจาะจง

สาํหรับแตล่ะสตูรให้มากเกินความจําเป็น เพ่ือให้บริษัทไมต้่องจดัซือ้วตัถดุิบท่ีหลากหลาย แตเ่ป็นการสัง่ซือ้วตัถดุิบน้อยรายการโดยได้

ราคาท่ีตํ่า เพ่ือให้ต้นทุนการผลิตสามารถแข่งขนัได้ในตลาด ปริมาณการสัง่ซือ้จากกลุ่มลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ในแถบเอเชีย สนบัสนุนให้

บริษัทสามารถบริหารจดัการการสัง่ซือ้ได้ดียิ่งขึน้ 
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บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จาํกัด  

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทเป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค รวมทัง้ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

บริษัทวางการตลาดไว้ 3 ช่องทางคือ 

 ตลาดภายในประเทศ  บริษัทวางช่องทางจัดจําหน่ายให้ครอบคลมุทัง้ประเทศเช่น โรงพยาบาลทัง้ภาครัฐและเอกชน  

สถานพยาบาล คลนิีค  และร้านยา โดยเน้นกลยทุธ์การแขง่ขนัด้วยขบวนการผลติท่ีมีคณุภาพ การค้นคว้าและพฒันาสตูรใหม่ๆ 

และการบริการท่ีดี ด้วยราคายตุิธรรมเพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ และบริษัทยงัเป็นผู้ นําในตลาดในยารักษาโรคหลอด

เลอืดหวัใจตอ่เน่ืองมาเป็นเวลานาน 

 ตลาดต่างประเทศ  บริษัทได้มีการจําหน่ายในต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว เขมร   และมีแผนท่ีจะขยายตลาดใน

ต่างประเทศเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการผลิตระดบัสากล เช่น มาตรฐานของยโุรป(GMP- PIC/S: 

Good Manufacturing Practice-Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) และ ISO 9100 : 2015 

 การรับจ้างผลิต (OEM: Original Equipment Manufacturing) บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยาชัน้นําให้ผลิต

เวชภณัฑ์และอาหารเสริมเป็นจํานวนมากมาเป็นเวลานาน 
 ภาวการณ์แข่งขัน 
 การแข่งขนัด้วยราคายงัเป็นปัจจยัหลกัในตลาดภายในประเทศ ทางบริษัทเน้นกลยุทธ์ด้านคุณภาพการผลิตสินค้าและ    

การบริหารต้นทนุให้มีประสทิธ์ิภาพเพ่ือจะได้แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ 

 สาํหรับตลาดตา่งประเทศ ทางบริษัทเน้นกลยทุธ์ด้านคณุภาพและการบริการระดบัสากลเพ่ือให้แขง่ขนัในตลาดโลกได้ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทได้มีการจดัหาวตัถดุิบ และ บรรจุภณัฑ์ ตามความต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งบริษัทผู้ จําหน่ายวตัถดุิบหลกัเป็นผู้ ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ GMP 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

อตุสาหกรรมการผลติยาสามญัมีแนวโน้มการใช้ยาสามญัสงูขึน้ด้วยเน่ืองจาก 

 1.  ภาครัฐมีนโยบายให้ใช้ยาสามญัในประเทศกบัโครงการประกนัสขุภาพแหง่ชาติทัง้ 3 ระบบของคนไทย 

 2.  การรวมตวัของประชาคมอาเซียน (AEC= Asian Economics Community) สง่ผลให้การขึน้ทะเบียนยาในประชาคม

อาเซียนสามารถใช้เอกสารชดุเดียวกนัได้ จึงสง่ผลเชิงบวกกบัการสง่ออกไปในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั 

 สภาพการแข่งขันในอนาคต 

 เน่ืองจากมีการรวมตวัของประชาคมอาเซียน(AEC) ทําให้มีการแขง่ขนัเพ่ิมขึน้จากกลุม่ประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศท่ีจะ

ขยายตลาดเข้ามาในประเทศไทยมากขึน้ ทางบริษัทได้เตรียมแผนท่ีจะขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศมากขึน้เช่นกนั 

Atika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd. 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้วัตถุประสงค์หลักของกิจการ คือ ผลิตเคร่ืองสําอางประเภทเมคอัพท่ีได้รับการรับรองภายใต้

เคร่ืองหมาย “HALAL”อาทิเช่น แป้ง  ลิปสติก โดยบริษัทมุ่งเน้นการพฒันาสินค้าตามความต้องการของลกูค้า  ด้วยเคร่ืองจกัรและ

เทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐาน  โดยบริษัทมีโรงงานท่ีจดัตัง้ในประเทศมาเลเซีย  และมุ่งเน้นผู้บริโภคชาวมสุลิมในโซน

เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้และตะวนัออกกลาง 
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• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

ปัจจุบนัผู้บริโภคท่ีต้องการใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีเป็นชาวมสุลิมมีปริมาณเพ่ิมขึน้ทกุปี ในขณะท่ีผู้ผลิตท่ีได้รับเคร่ืองหมาย 

“HALAL”  มีเพียง  5  ราย  ทําให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทสามารถมีสว่นแบ่งในการตลาดเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและ

เข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้  

บริษัทใช้กลยุทธ์การตลาด โดยเน้นคุณภาพของสินค้าท่ีมาตรฐานสูง รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีความ

สวยงาม ทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งาน อีกทัง้เน้นความเหมาะสมของคณุภาพกบัราคาท่ีดึงดูดความสนใจของลกูค้า  โดยคํานึงถึง

ความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทมีการจดัหาวตัถดุิบและบรรจุภณัฑ์จากโรงงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งล้วนมีความเช่ียวชาญในการผลติ

เฉพาะอยา่ง มีเทคโนโลยีการผลติและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั มีระบบการควบคมุคณุภาพท่ีมีมาตรฐาน 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การเติบโตของประชากรมสุลิม และกําลงัซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นตวัขบัเคลื่อนความต้องการในผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางประเภท

เมคอพัเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย นอกจากนีส้ตรีมุสลิมมีความสนใจในผลิตภณัฑ์เมคอพัเพ่ิมขึน้อย่างมาก ทําให้ตลาดในอุตสาหกรรม

เคร่ืองสาํอางฮาลาลมีโอกาสเติบโตสงูขึน้  

การรับรองฮาลาลและความรู้ทางเทคนิคเป็นจุดแข็งของบริษัท ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ การพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นสว่น

สําคัญของการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ ผลิตเคร่ืองสําอางฮาลาลชัน้นําในอุตสาหกรรม กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท             

จะมุง่เน้นไปท่ีกลม่ธุรกิจ MNC รวมถึงลกูค้ารายอ่ืน ๆ ทัง้ในประเทศและทัว่โลกเพ่ือขยายฐานลกูค้าและเพ่ิมผลกําไรให้กบัลกูค้า 

บริษัทฯ ได้ริเร่ิมการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพอยูเ่สมอ ขัน้ตอนหนึง่ในการดําเนินการคือการใช้ระบบซอฟต์แวร์

ของ SAP มามีบทบาทสาํคญัในการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติและประสทิธิภาพการดําเนินงาน  

อตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอางฮาลาลเป็นอตุสาหกรรมท่ีกําลงัเติบโต นบัจากนีเ้ป็นต้นไปผู้ผลติรายอ่ืน ๆ อาจเข้ามามีสว่นร่วม

ในอุตสาหกรรมนี ้และอุตสาหกรรมนีจ้ะมีความสามารถในการแข่งขันสงูขึน้ในอนาคต อย่างไรก็ตามด้วยกลยุทธ์การเติบโตของ   

บริษัทฯ เช่ือว่าสามารถรักษาระดบัการเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงผลการดําเนินงานในอนาคตได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งใน

การเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอางฮาลาลประเภทเมคอพัได้อยา่งแนน่อน 
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงรายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท  ท่ีจะเป็นผู้ นําด้านธุรกิจความงามแบบครบวงจร โดยลดโอกาสความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดขึน้และให้ได้มาซึง่โอกาสทางธุรกิจ อนัจะนําไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่บริษัท  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของผู้บริหารทกุระดบั

และการกํากับดูแลของคณะกรรมการส่วนต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  โดยมี            

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนด

นโยบาย กําหนดกลยุทธ์  และกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทัง้นีไ้ด้จัดให้มีการประชุมทุกไตรมาส เพ่ือติดตาม

ประเมินความเสีย่งและผลการบริหารจดัการความเสีย่งทัง้ในระดบัหนว่ยงาน และระดบัองค์กร  

ในส่วนของคณะกรรมการบริหาร   มีการประชุมเพ่ือบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจท่ีครอบคลุมทัง้ด้านกลยุทธ์                  

การปฏิบตัิงาน   การเงิน    กฎหมาย   กฎระเบียบ   ท่ีเก่ียวข้อง    อนัจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการทํายอดขายและกําไร

ของบริษัทฯ  เป็นประจําทกุเดือน  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําระบบ“การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ” (Business Continuity Management: 

BCM) มาใช้ในองค์กร โดยได้มีการจดัตัง้ทีมการบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management Team) ซึง่มี

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัทําและทบทวนนโยบายตลอดจนกลยทุธ์ การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจสําหรับ

เตรียมความพร้อมตอ่วิกฤตท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือไมใ่ห้สง่ผลเสยีหายหรือทําให้ธุรกิจหยดุชะงกัทัง้ตอ่บริษัทฯ ลกูค้า และผู้มสีว่นได้เสยี   

ทัง้หมดนีค้ณะกรรมการความเสี่ยงจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่า   

การบริหารความเสีย่งดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพประสทิธิผล และสอดคล้องกบัแนวทางท่ีกําหนด 

  

 

 

 

 

          

                                                                                           (ดร.อตัถกร  กลัน่ความด)ี  

                                                                     ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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นโยบายบริหารความเส่ียง 
 

 
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) มีความมุง่มัน่ให้องค์กรและธุรกิจ มีการพฒันาและเตบิโต

อยา่งยัง่ยืน จึงมีนโยบายการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

 

1.  กําหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยให้พนักงานทุกระดบั ทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหาร     

ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ และมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของหนว่ยงานและองค์กร   

2.  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จะสนบัสนนุและสง่เสริมการบริหารความเสีย่งให้ประสบผลสาํเร็จ โดยจดัให้มีการให้ความรู้

ในการประเมินและบริหารความเสีย่ง การกําหนดตวัชีว้ดั จดักิจกรรมสง่เสริมและติดตามผลการบริหารความเสีย่ง 

3.  ดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง และให้การบริหารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 

 

 

 

 

 

           

                                           

             (ดร.อตัถกร   กลัน่ความด)ี 

                    ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง   

   

 

นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง
ปัจจยัความเส่ียง 

คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักดี                  

ถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการกํากับกิจการท่ีดีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท จึงได้มอบหมายให้  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท          

มีความเพียงพออยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง โดยมีกระบวนการประเมินความเสีย่ง ดงันี ้

 

  

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจ โดยแยกประเภทความเสี่ยงแต่ละ

ด้านได้ ดงันี ้  

 ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 

  Strategic Risks 

1. การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่ 

2. การกระจกุตวัของSupplier 

3. จํานวนคูแ่ขง่ท่ีมีศกัยภาพและมกีารพฒันาอยา่งก้าวกระโดดเพ่ิมมากขึน้ 

4. คูแ่ขง่มต้ีนทนุการผลติท่ีตํ่ากวา่และมีเทคโนโลยีสงูกวา่ 

5. การบริหารจดัการข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภค 

  Financial Risks 

6. ความไมแ่นน่อนของอตัราแลกเปลีย่น 

  Operation Risks 

7. ความไมแ่นน่อนของราคาวตัถดุบิหลกั 

8. ความต้องการสนิค้านวตักรรม หรือสนิค้าท่ีมีความแตกตา่งอยา่งรวดเร็ว 

9. ความต้องการสนิค้าท่ีรักษ์โลกและสิง่แวดล้อม 

10. การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (เวลาและความยืดหยุน่) 
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นโยบายบริหารความเส่ียง 
 

 
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) มีความมุง่มัน่ให้องค์กรและธุรกิจ มีการพฒันาและเตบิโต

อยา่งยัง่ยืน จึงมีนโยบายการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

 

1.  กําหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยให้พนักงานทุกระดบั ทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหาร     

ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ และมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของหนว่ยงานและองค์กร   

2.  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จะสนบัสนนุและสง่เสริมการบริหารความเสีย่งให้ประสบผลสาํเร็จ โดยจดัให้มีการให้ความรู้

ในการประเมินและบริหารความเสีย่ง การกําหนดตวัชีว้ดั จดักิจกรรมสง่เสริมและติดตามผลการบริหารความเสีย่ง 

3.  ดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง และให้การบริหารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 

 

 

 

 

 

           

                                           

             (ดร.อตัถกร   กลัน่ความด)ี 

                    ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง   

   

 

ปัจจัยควำมเส่ียง
ปัจจยัความเส่ียง 

คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักดี                  

ถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการกํากับกิจการท่ีดีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท จึงได้มอบหมายให้  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท          

มีความเพียงพออยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง โดยมีกระบวนการประเมินความเสีย่ง ดงันี ้

 

  

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจ โดยแยกประเภทความเสี่ยงแต่ละ

ด้านได้ ดงันี ้  

 ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 

  Strategic Risks 

1. การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่ 

2. การกระจกุตวัของSupplier 

3. จํานวนคูแ่ขง่ท่ีมีศกัยภาพและมกีารพฒันาอยา่งก้าวกระโดดเพ่ิมมากขึน้ 

4. คูแ่ขง่มต้ีนทนุการผลติท่ีตํ่ากวา่และมีเทคโนโลยีสงูกวา่ 

5. การบริหารจดัการข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภค 

  Financial Risks 

6. ความไมแ่นน่อนของอตัราแลกเปลีย่น 

  Operation Risks 

7. ความไมแ่นน่อนของราคาวตัถดุบิหลกั 

8. ความต้องการสนิค้านวตักรรม หรือสนิค้าท่ีมีความแตกตา่งอยา่งรวดเร็ว 

9. ความต้องการสนิค้าท่ีรักษ์โลกและสิง่แวดล้อม 

10. การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (เวลาและความยืดหยุน่) 

 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน
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Legal/Compliance Risks 

11. การเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบและข้อบงัคบัด้านเคร่ืองสาํอาง 

12. การเปลีย่นแปลงด้านกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบงัคบัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

1. มลภาวะเป็นพิษจากกระบวนการผลติ 

2. การใช้ทรัพยากรการผลติท่ีไมเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

3. การเปลีย่นแปลงสภาวะภมูิอากาศ (การเกิดภยัพิบตัิ) 

ความเสี่ยงด้านสังคม 

1. การเกิดภาวะวกิฤต และโรคระบาด 

2. ความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัชมุชน 

3. การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ สือ่สารกบัผู้บริโภค 

ความเสี่ยงด้านภาครัฐ 

1. ความบกพร่องในการกํากบัดแูลกิจการ 

2. การทจุริตคอร์รัปชนัในองค์กร 

Emerging Risk 

1. การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตร์ 

2. การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของ Digital Technilogy 

 

จากปัจจยัความเสีย่งทัง้ 5 ด้าน บริษัทฯ ได้จดัลาํดบัความสาํคญัเพ่ือกําหนดแผนบริหารความเสีย่งของแตล่ะปัจจยัความเสีย่ง 

โดยใช้ COSO Model แล้วเลือกปัจจัยความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับ ”สูงมาก” เพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดย

เปรียบเทียบความเสี่ยงท่ีเกิดกบัระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้และคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่โดยคํานึงถึงต้นทนุ และ

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กําหนดกลยทุธ์ในการตอบสนองตอ่ความเสีย่ง และกําหนดตวัชีว้ดัในการตดิตามความเสีย่ง ดงันี ้

ลําดับ ปัจจัยความเส่ียง ผลกระทบ กลยุทธ์ในการตอบสนอง KRI 

1 การกระจกุตวัของ 

Supplier 

- โอกาสในการขาย

สินค้า 

- การขยายฐานกลุ่มคู่ค้ารายใหม่

ในกลุ่มท่ีมีการกระจกุตวั 

- พฒันาคูค้่ารายเดมิให้มี

ศกัยภาพสงูขึน้ (Q,C,D) 

- % Supplier ท่ีมีการกระจุกตัว 

ผล : ลดลง 5% จากปีท่ีผ่านมา 

- % คู่ค้าหลักท่ีสามารถส่งมอบ

ได้ครบ ถูก ทัน 

ผล : > 90% 

2 การพึง่พาลูกค้ารายใหญ่ - ยอดขายและกําไร - การขยายฐานลกูค้าทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

 

 

- การเพิ่มสดัส่วนยอดขายของ

ลกูค้ารายเล็ก 

- จาํนวนลูกค้ารายใหม่ท่ี

เพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ผล : ในประเทศ    94 ราย 

       ตา่งประเทศ  36 ราย 

- สัดส่วนยอดขายของลูกค้า      

รายเล็กเทียบกับรายใหญ่ 

ผล : ในประเทศ    94 ราย 
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Legal/Compliance Risks 

11. การเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบและข้อบงัคบัด้านเคร่ืองสาํอาง 

12. การเปลีย่นแปลงด้านกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบงัคบัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

1. มลภาวะเป็นพิษจากกระบวนการผลติ 

2. การใช้ทรัพยากรการผลติท่ีไมเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

3. การเปลีย่นแปลงสภาวะภมูิอากาศ (การเกิดภยัพิบตัิ) 

ความเสี่ยงด้านสังคม 

1. การเกิดภาวะวกิฤต และโรคระบาด 

2. ความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัชมุชน 

3. การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ สือ่สารกบัผู้บริโภค 

ความเสี่ยงด้านภาครัฐ 

1. ความบกพร่องในการกํากบัดแูลกิจการ 

2. การทจุริตคอร์รัปชนัในองค์กร 

Emerging Risk 

1. การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตร์ 

2. การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของ Digital Technilogy 

 

จากปัจจยัความเสีย่งทัง้ 5 ด้าน บริษัทฯ ได้จดัลาํดบัความสาํคญัเพ่ือกําหนดแผนบริหารความเสีย่งของแตล่ะปัจจยัความเสีย่ง 

โดยใช้ COSO Model แล้วเลือกปัจจัยความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับ ”สูงมาก” เพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดย

เปรียบเทียบความเสี่ยงท่ีเกิดกบัระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้และคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่โดยคํานึงถึงต้นทนุ และ

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กําหนดกลยทุธ์ในการตอบสนองตอ่ความเสีย่ง และกําหนดตวัชีว้ดัในการตดิตามความเสีย่ง ดงันี ้

ลําดับ ปัจจัยความเส่ียง ผลกระทบ กลยุทธ์ในการตอบสนอง KRI 

1 การกระจกุตวัของ 

Supplier 

- โอกาสในการขาย

สินค้า 

- การขยายฐานกลุ่มคู่ค้ารายใหม่

ในกลุ่มท่ีมีการกระจกุตวั 

- พฒันาคูค้่ารายเดมิให้มี

ศกัยภาพสงูขึน้ (Q,C,D) 

- % Supplier ท่ีมีการกระจุกตัว 

ผล : ลดลง 5% จากปีท่ีผ่านมา 

- % คู่ค้าหลักท่ีสามารถส่งมอบ

ได้ครบ ถูก ทัน 

ผล : > 90% 

2 การพึง่พาลูกค้ารายใหญ่ - ยอดขายและกําไร - การขยายฐานลกูค้าทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

 

 

- การเพิ่มสดัส่วนยอดขายของ

ลกูค้ารายเล็ก 

- จาํนวนลูกค้ารายใหม่ท่ี

เพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ผล : ในประเทศ    94 ราย 

       ตา่งประเทศ  36 ราย 

- สัดส่วนยอดขายของลูกค้า      

รายเล็กเทียบกับรายใหญ่ 

ผล : ในประเทศ    94 ราย 

 

  

ลําดับ ปัจจัยความเส่ียง ผลกระทบ กลยุทธ์ในการตอบสนอง KRI 

3 การบริหารจดัการข้อมลู

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

- ยอดขายและกําไร - การพฒันาระบบการจดัเก็บ

และวเิคราะห์ข้อมลูผู้บริโภค 

- % Success Rate ของสินค้าท่ี

สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค 
ผล : > 70 % 

4 ความต้องการสินค้า

นวตักรรมหรือสินค้าท่ีมี

ความแตกตา่งท่ีรวดเร็ว 

- ยอดขายและกําไร - การพฒันากระบวนการทํางาน 

(New Product Development) 

- % ความพงึพอใจของลูกค้าต่อ

สินค้า New Products 

ผล : 89% 

5 ความต้องการสินค้าท่ีรักษ์

โลกและสิ่งแวดล้อม 

- ยอดขายและกําไร - การคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ 

ด้าน Green Product 

- การพัฒนาสินค้า Green       

เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้ารายหลัก 

ผล :  > 8 รายการ/ปี 

6 การเปล่ียนแปลงทาง

ประชากรศาสตร์และ

สภาพแวดล้อม 

- ความต้องการใน

ประเภทของสินค้า

และบริการท่ี

เปล่ียนไป 

- การพฒันาสินค้าและบรรจุ

ภณัฑ์ในกลุ่ม Aging Society 

- การพัฒนาสินค้ากลุ่ม Aging 

Society 

ผล :  > 7  รายการ/ปี 

7 การเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วของ Digital 

Technology 

- ความสามารถใน

การตอบสนองตอ่

ลกูค้าท่ีรวดเร็วและ

แข่งขนัได้ 

- การพฒันาเทคโนโลยีการผลิต

แทนการใช้กําลงัคน 

- จาํนวนโครงการพัฒนา

เทคโนโลยีเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรท่ีแล้วเสร็จ 

ผล : Project Conceptual 

success 6 รายการ 

หมายเหตุ : สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2562 หวัข้อ “สนิค้าด”ี 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

1.  คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 - ไมม่ี - 

2.  คดีท่ีกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย อยา่งมีนยัสาํคญั แตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 

 - ไมม่ี - 

3.  คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

 - ไมม่ี - 

 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

33

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

    1.1  ข้อมูลทั่วไป 

     ชื่อบริษัท       บริษัท เอส แอนด์ เจ  อินเตอร์เนชัน่แนล  เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

     ชื่อย่อหลักทรัพย์            S & J  

     เลขทะเบียนบริษัท   0107537001366  

     ประกอบธุรกิจประเภท   รับจ้างผลติเคร่ืองสาํอาง 

     ทุนจดทะเบียน  หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1.- บาท 

     จาํนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจาํหน่าย หุ้นสามญั 149,930,828 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1.- บาท   

     ที่ตัง้บริษัท     สาํนักงาน 

    2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 

                                             กรุงเทพฯ  10120 

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

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

     โรงงานแห่งที่  1 (สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา) 

      600/4 หมู ่11 ถนนสขุาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา   

     จงัหวดัชลบรีุ  20230 

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

     โรงงานแห่งที่  2 (นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง) 

     789/159 หมู ่1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบงั  ตําบลหนองขาม   

     อําเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ  20230 

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

     เว็บไซต์     www.snjinter.com 

       ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL ADDRESS 

     เลขานกุารบริษัท (02) 676-2727 ตอ่ 2812 sumit_k@snjinter.com 

     นกัลงทนุสมัพนัธ์ (02) 676-2727 ตอ่ 2508 sji_sec@snjinter.com 

     หนว่ยงานตรวจสอบภายใน (02) 676-2727 ตอ่ 2784 pannee375@gmail.com 

 

 

     

ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลส�ำคัญอื่น
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    1.2  การลงทุนในบริษัทอื่นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ชื่อบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถอืหุ้นโดยบริษัท 

จาํนวนหุ้น % 

บริษัทย่อย      

 1. S&J International (UK) Limited               

1B Montague Road, Wimbledon, London, 

SW191TB 

Telephone No.  0203 167 0095 

Mobile No. 447 5989 31250 

Fax No. 0870 421 5752 

จดัจําหนา่ย

ผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

และชดุของขวญั 

รวมถงึให้บริการ

ทางการตลาด 

หุ้นสามญั 100,000 100,000 100.00 

 

2. 
 

บริษัท อี เอฟ จาํกดั 

600/4  หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์  (038) 480-086-89 

โทรสาร  (038) 480-139 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

40,000 
 

39,994 
 

99.99 

 

3. 
 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์   

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726,(02) 676-4493 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

100,000 
 

99,993 
 

99.99 

 

4. 
 

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น จาํกัด 

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์   

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726 

 

นําเข้า สง่ออก 

ซือ้มา ขายไป 

ผลติภณัฑ์

ประเภทสารเคมี 

บรรจภุณัฑ์ และ

ผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

1,000,000 
 

999,997 
 

99.99 

 

5. 
 

บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด 

2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์   

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726 

 

วิจยัและพฒันา

สตูรผลติ

เคร่ืองสาํอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

200,000 
 

199,997 
 

99.99 
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ชื่อบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถอืหุ้นโดยบริษัท 

จาํนวนหุ้น % 

บริษัทย่อย (ต่อ)      

 6. บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั            

334 หมูท่ี่ 1 สวนอตุสาหกรรมศรีราชา  

ถนนสขุาภิบาล 8 ตําบลบงึ  อําเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์ (038) 760-763, (038) 480-851 

โทรสาร  (038) 760-763 

บรรจภุณัฑ์ หุ้นสามญั 1,200,000 600,000 50.00 

บริษัทร่วม      
 

7. 
 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 

Suite 12-A, Level 12 Menara Northam,   

No. 55 Jalan Sultan Ahmad Shah 10050, 

Penang, Malaysia. 

 

ผลติ และ

จําหนา่ย

ผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

6,000,000 
 

2,100,000 
 

35.00 

 

8. 

 

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จาํกัด 

600/9  หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์  (038) 480-766-7 

โทรสาร  (038) 480-828 

 

ผลติยา 
 

หุ้นสามญั 
 

6,000,000 
 

1,991,440 
 

33.19 

 

9. 
 

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป 

จาํกัด 

170/14 ชัน้ 6 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1      

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ (02) 661-8990 

โทรสาร (02) 661-8991 

 

บริการเก่ียวกบั

การเดินเคร่ือง

โรงไฟฟา้ 

 

หุ้นสามญั 
 

3,000,000 
 

899,999 
 

30.00 

 

10. 
 

บริษัท ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกัด 

600/48 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8  

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา   

จงัหวดัชลบรีุ  20230 

โทรศพัท์  (038) 320-100 

โทรสาร  (038) 320-111 

 

ผลติภณัฑ์ 

เส้นผม 

 

หุ้นสามญั 
 

2,000,000 
 

599,995 
 

30.00 
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ชื่อบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถอืหุ้นโดยบริษัท 

จาํนวนหุ้น % 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั      
 

11. 
 

บริษัท บี.เค.ซี. อนิเตอร์เนชั่นแนล      

มาร์เก็ตติง้  จาํกดั            

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726, (02) 676-4493 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

1,000,000 
 

189,999 
 

19.00 

 

12. 
 

บริษัท อี.พี.เอฟ. จาํกัด 

549/2 ซอยแสงสขุ  ถนนสาธุประดิษฐ์       

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร  10120  

โทรศพัท์ (02) 294-0091-4 

โทรสาร (02) 294-4479 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

65,000 
 

11,700 
 

18.00 

 

 

13. 
 

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) 

636 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์ (02) 481-552-5 

โทรสาร (02) 481-551 

 

ผลติ จําหนา่ย 

กระแสไฟฟา้ 

 

หุ้นสามญั 
 

955,000,000 
 

142,255,960 
 

14.90 

 

14. 
 

บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จาํกดั 

530 ซ.สาธุประดษิฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ (02) 293-9000 

 

อบรมสมัมนา 
 

หุ้นสามญั 
 

200,000 
 

28,000 
 

14.00 

 

15. 
 

บริษัท ท-ีเวย์ จาํกัด 

549/2 ซอยแสงสขุ ถนนสาธุประดิษฐ์  

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา   

กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ (02) 294-0091-4 

โทรสาร (02) 294-4479 

 

บริการนําเท่ียว 

ธุรกิจโรงแรม 

และซือ้ขายสนิค้า 

 

หุ้นสามญั 
 

16,000,000 
 

1,920,000 
 

12.00 
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  1.3  บุคคลอ้างองิอื่นๆ 
 

      นายทะเบียนหลกัทรัพย์       บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

       อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท์. (02) 009-9000  โทรสาร. (02) 009-9991  

     ที่ปรึกษาทางกฎหมาย     บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จาํกดั 

     548/14-45  ซอยสาธุประดิษฐ์ 58  แยก 18   

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์. (02) 683-8023, (02) 683-8843  โทรสาร.(02) 683-8843 

     ที่ปรึกษาทางการเงนิ    ไมม่ ี

     ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาจัดการ ไมม่ ี

     ผู้สอบบัญช ี    นางสายฝน  อินทร์แก้ว        เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 4434 

นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ     เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 4501 

นางพนูนารถ  เผา่เจริญ       เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 5238 

          บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

เลขท่ี  193/136-137  อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 33   

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

โทรศพัท์/โทรสาร  (02) 264-9090,  (02) 264-0789 

  

2. ข้อมูลสาํคัญอ่ืน   

- ไม่มี -   
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2537 โดยใช้ช่ือว่า  บริษัท เอส แอนด์ เจ      

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

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

ประกอบด้วย หุ้นสามญั จํานวน 200,000,000 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  และมีทนุชําระแล้วเป็นจํานวน 149,930,828.00

บาท  โดยเป็นหุ้นสามญัทัง้หมดจํานวน 149,930,828 หุ้น     

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั และไม่มีการออกหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ใช่       

หุ้นสามญั 

ผู้ถือหุ้น 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น            % 

  1.  บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)* 24,079,271 16.06 

  2.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)*  21,897,781 14.60 

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

  4.  บริษัท วิทยาสทิธ์ิ จํากดั* 13,039,447 8.70 

  5.  นายบญุเกียรติ    โชควฒันา 10,298,408 6.87 

  6.  นายวีรพฒัน์        พนูศกัดิ์อดุมสนิ 7,430,144 4.96 

  7.  นายสาํเริง            มนญูผล 5,253,521 3.50 

  8.  นายบณุยสทิธ์ิ     โชควฒันา 3,452,374 2.30 

  9.  นางทิพาภรณ์      โชควฒันา 2,725,652 1.82 

10.  น.ส.ภาวิณี          พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,800,000 1.20 

      รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 106,246,400 70.86 

           รวมผู้ถอืหุ้นทัง้หมด 149,930,828 100.00 
 

หมายเหตุ  :  * บริษัทในกลุม่สหพฒัน์   

การกระจายการถอืหุ้นจาํแนกตามประเภทของบุคคลที่ถอื (ณ วันที่  31 ธันวาคม  2562) 

ประเภทผู้ถอืหุ้น จาํนวนราย            จาํนวนหุ้น          % 

นิติบุคคล    

     สญัชาติไทย 35 82,093,934 54.76 

     สญัชาติตา่งด้าว  3 398,488 0.26 

               รวมนิติบุคคล 38 82,492,422 55.02 

บุคคลธรรมดา    

     สญัชาติไทย       767 67,009,013 44.69 

     สญัชาติตา่งด้าว 14 429,393 0.29 

             รวมบุคคลธรรมดา      781 67,438,406 44.98 

             รวมทัง้สิน้      819  149,930,828 100.00 

 

 การกระจายการถอืหุ้นจาํแนกตามอตัราส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ถอื (ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2562) 

ประเภทผู้ถอืหุ้น จาํนวนราย            จาํนวนหุ้น          % 

นิติบุคคล    

     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5%  9 80,647,264 53.79 

     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย 27 1,845,108 1.23 

     ถือหุ้นตํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย  2 50 0.00 

               รวมนิติบุคคล 38 82,492,422 55.02 

บุคคลธรรมดา    

     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5%         17 45,674,512 30.46 

     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย       655 21,762,043 14.52 

     ถือหุ้นตํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย       109 1,851 0.00 

             รวมบุคคลธรรมดา      781 67,438,406 44.98 

             รวมทัง้สิน้      819  149,930,828 100.00 

 

 ข้อมูลการกระจายการถอืครองหุ้น (Free Float) 

 ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 40         

วนัท่ี  23 เมษายน 2562 ซึง่บริษัทมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยร้อยละ 35.90 

 ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกนั (Shareholders Agreement) หรือกบับริษัทในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ

ตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท 

 การออกหลกัทรัพย์อื่น  

 - ไมม่ี- 

 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน
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 การกระจายการถอืหุ้นจาํแนกตามอตัราส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ถอื (ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2562) 

ประเภทผู้ถอืหุ้น จาํนวนราย            จาํนวนหุ้น          % 

นิติบุคคล    

     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5%  9 80,647,264 53.79 

     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย 27 1,845,108 1.23 

     ถือหุ้นตํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย  2 50 0.00 

               รวมนิติบุคคล 38 82,492,422 55.02 

บุคคลธรรมดา    

     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5%         17 45,674,512 30.46 

     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย       655 21,762,043 14.52 

     ถือหุ้นตํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย       109 1,851 0.00 

             รวมบุคคลธรรมดา      781 67,438,406 44.98 

             รวมทัง้สิน้      819  149,930,828 100.00 

 

 ข้อมูลการกระจายการถอืครองหุ้น (Free Float) 

 ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 40         

วนัท่ี  23 เมษายน 2562 ซึง่บริษัทมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยร้อยละ 35.90 

 ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกนั (Shareholders Agreement) หรือกบับริษัทในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ

ตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท 

 การออกหลกัทรัพย์อื่น  

 - ไมม่ี- 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายของบริษัทใหญ่ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่

กบัภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นหลกั ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไป

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 55-58  ซึ่งสรุปสาระสําคญั คือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ี

บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั การจ่ายเงินปันผลให้

กระทําภายในหนึง่ 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบใน          

การประชมุคราวตอ่ไป 
 

 สาํหรับการจา่ยเงินปันผลจากการดําเนินงานสาํหรับ 5 รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  ดงันี ้

 

หมายเหตุ  :  สําหรับปี 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563  มีมติให้นําเสนอตอ่ท่ี  

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ซึ่งกําหนดให้มีขึน้ในวนัท่ี  23 เมษายน 2563  เพ่ืออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.10 

บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

นโยบายของบริษัทย่อย 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย  บริษัทไมไ่ด้กําหนดอตัราสว่นในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยให้แก่บริษัท ขึน้อยูก่บั

ผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษัทย่อย หากบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้ตัง้สํารองตามกฎหมาย

แล้ว คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป  แตท่ัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไมเ่กินกวา่กําไรสะสมท่ี

ยงัไมไ่ด้จดัสรรของบริษัทยอ่ย 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล      2561      2560      2559      2558      2557 

1.  กําไรสาํหรับปี (ล้านบาท) 377.69 324.98 315.84 237.46 202.02 

2.  จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 149.93 149.93 149.93 149.93 149.93 

3.  กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 2.52 2.17 2.11 1.58 1.35 

4.  อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 1.26 1.20 1.20 1.00 0.85 

5.  เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 188.91 179.92 179.92 149.93 127.44 

6.  อตัราเงินปันผลตอ่กําไรสาํหรับปี (%) 50.02 55.36 56.96 63.14 63.08 
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำรายงานคณะกรรมการสรรหา 

 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา โดยมีจํานวน 5 คน 

ประกอบด้วย 

 1.  นายบญุเกียรต ิ  โชควฒันา   ประธานกรรมการสรรหา 

 2.  นายธีระศกัดิ ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการสรรหา 

 3.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี   กรรมการสรรหา 

 4.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม   กรรมการสรรหา 

 5.  นางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกําหนดไว้ในกฎบัตรของ             

คณะกรรการสรรหา โดยมีหน้าท่ีสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู้และเช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพเข้าดํารงตําแหนง่

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู 

 คณะกรรมการสรรหาได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาท่ีสอดคล้องกบักฎบตัร และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัท รวมถึงข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องโดยพิจารณาจากคณุวฒุิท่ีมีพืน้ฐาน และคณุสมบตัิท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ รวมทัง้มีภาวะผู้ นํา มีวิสยัทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานท่ีโปร่งใส ตลอดจนไม่มีลกัษณะต้องห้าม          

ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท

ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2562 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัทแตอ่ยา่งใด  

 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ โดยคณะกรรมการ

สรรหาไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี ได้พิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบ

กําหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 40 รวม 4 ท่าน คือ นายบญุเกียรติ  โชควฒันา  นางทิพาภรณ์  โชควฒันา       

นางมาลนิ  องัสรัุงษี และนางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์  กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ รวมทัง้ได้พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือ 

นายพงษ์ชยั อธิคมรัตนกุล เข้าดํารงตําแหนง่แทน นายสรุงค์  องค์โฆษิต กรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระแตไ่มป่ระสงค์กลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนได้มีการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจําทุกปีเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิท่ี

เก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตสุมผลแล้ว 

 

 

   

          

       (นายบญุเกียรติ   โชควฒันา) 

                        ประธานกรรมการสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน โดยมี

กรรมการจํานวน 4 คน ประกอบด้วย 

 1.  นายบญุเกียรต ิ  โชควฒันา   ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 2.  นายธีระศกัดิ ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 3.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 4.  นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกําหนดไว้ในกฎบตัร

ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าท่ีกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสงู     

ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถสร้างแรงจงูใจให้เกิดประสทิธิภาพในการทํางาน และรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

ให้อยูก่บับริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจากอํานาจหน้าท่ี        

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงการเติบโตและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลอ่งทางธุรกิจ 

ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีวิธีดําเนินการสอดคล้องกบักฎบตัรและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

 ในปี 2562 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ได้มีการ

พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และผู้บริหารประจําปี และได้เปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท 

กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)แล้ว ซึง่คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

 

 

        

       (นายบญุเกียรติ   โชควฒันา) 

             ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

รำยงำนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน รายงานคณะกรรมการบริหาร 

 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารโดยมีจํานวน 13 คน 

ประกอบด้วย 

1. นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี กรรมการบริหาร 

3. นางแก้วตา  องค์สรณะคม กรรมการบริหาร 

4. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี  กรรมการบริหาร 

5. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 

6. นางสาวสเุมธ  สรุชาติชยัฤทธ์ิ กรรมการบริหาร 

7. นางทองสขุ  อปุถมัภากลุ กรรมการบริหาร 

8. นางพชัรา  พงษ์วิจารณ์ กรรมการบริหาร 

9. นางดารณี  อรรจนียกลุ กรรมการบริหาร 

10. นางสธุญัญา  สมุะนา  กรรมการบริหาร 

11. นายสมุิตร  ขอไพบลูย์ กรรมการบริหาร 

12. นางสาวกฤษณรัฐ รัศมีสริุเยนทร์ กรรมการบริหาร 

13. นางญารินทร์  ศรีศกัดา  กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะเป็นฝ่ายจดัการ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท ตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้สิน้ 19 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้

 1.  นําเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และวิธีการดําเนินงานประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบใน      

การบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยติดตามการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัทเป็น

ประจําทกุเดือน 

 2.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณการลงทนุประจําปีของบริษัท เพ่ือขยายการลงทนุในด้านเทคโนโลยีการผลติ 

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทัง้ลงทนุในการสรรหา พฒันา และสง่เสริมศกัยภาพของบคุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมของพนกังานทกุ

ระดบัให้สามารถแขง่ขนัทางธุรกิจได้ในระยะยาว 

 3.  จดัให้มีการทํารายงานทางการเงินเพ่ือให้ผู้สอบบญัชีทําการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบตอ่งบการเงิน

ดงักลา่วก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั  

 4.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินด้วย

ความรอบคอบ ระมดัระวงั มีความสมเหตุสมผลในเร่ืองของราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท และ        

ผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีตัง้ โดยกรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิในขนาดรายการท่ีมีนยัสาํคญั 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 

 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารโดยมีจํานวน 13 คน 

ประกอบด้วย 

1. นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี กรรมการบริหาร 

3. นางแก้วตา  องค์สรณะคม กรรมการบริหาร 

4. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี  กรรมการบริหาร 

5. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 

6. นางสาวสเุมธ  สรุชาติชยัฤทธ์ิ กรรมการบริหาร 

7. นางทองสขุ  อปุถมัภากลุ กรรมการบริหาร 

8. นางพชัรา  พงษ์วิจารณ์ กรรมการบริหาร 

9. นางดารณี  อรรจนียกลุ กรรมการบริหาร 

10. นางสธุญัญา  สมุะนา  กรรมการบริหาร 

11. นายสมุิตร  ขอไพบลูย์ กรรมการบริหาร 

12. นางสาวกฤษณรัฐ รัศมีสริุเยนทร์ กรรมการบริหาร 

13. นางญารินทร์  ศรีศกัดา  กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะเป็นฝ่ายจดัการ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท ตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้สิน้ 19 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้

 1.  นําเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และวิธีการดําเนินงานประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบใน      

การบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยติดตามการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัทเป็น

ประจําทกุเดือน 

 2.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณการลงทนุประจําปีของบริษัท เพ่ือขยายการลงทนุในด้านเทคโนโลยีการผลติ 

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทัง้ลงทนุในการสรรหา พฒันา และสง่เสริมศกัยภาพของบคุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมของพนกังานทกุ

ระดบัให้สามารถแขง่ขนัทางธุรกิจได้ในระยะยาว 

 3.  จดัให้มีการทํารายงานทางการเงินเพ่ือให้ผู้สอบบญัชีทําการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบตอ่งบการเงิน

ดงักลา่วก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั  

 4.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินด้วย

ความรอบคอบ ระมดัระวงั มีความสมเหตุสมผลในเร่ืองของราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท และ        

ผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีตัง้ โดยกรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิในขนาดรายการท่ีมีนยัสาํคญั 

 

 

 

 

รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร
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 5.  สนบัสนนุและสง่เสริมให้พนกังานมีการคิดค้นนวตักรรมทัง้ผลิตภณัฑ์และวิธีการทํางานใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิด

การพฒันางานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 6.  จดัให้มีการอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ในการจดัทําแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจเพ่ือความเติบโตท่ียัง่ยืน 

 7.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั 

ตลอดจนทบทวนระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานภายในของบริษัท ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

 คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการธุรกิจเพ่ือให้บรรลตุามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์

ธุรกิจของบริษัท ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจด้วย                  

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือให้องค์กรเติบโตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป 

 

 

 

 

           

       (นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์) 

      ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
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โครงสร้ำงกำรจัดกำรโครงสร้างการจัดการ 

1.  คณะกรรมการบริษัท 

     1.1  คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)  

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจํานวน   15   คน     ประกอบด้วย 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน             5    คน 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน   10    คน     (ซึง่เป็นกรรมการอิสระ 6 คน) 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท 
 

หมายเหตุ : คณุสมบตัิของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท  เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพนับริษัท 
 

กรรมการท่ีมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ประกอบด้วย กรรมการสองในเก้าทา่นนี ้ ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตรา

สาํคญัของบริษัท ได้แก ่

1. นายบญุเกียรต ิ  โชควฒันา 
2. นางทิพาภรณ์   โชควฒันา 
3. นายธีระศกัดิ์    วิกิตเศรษฐ์ 
4. นายอตัถกร    กลัน่ความด ี
5. นางแก้วตา    องค์สรณะคม 
6. นางมาลนิ     องัสรัุงษี 
7. นางจิตราภรณ์   วิกิตเศรษฐ์  
8. นางธีรดา    อําพนัวงษ์ 
9. นายสเุทพ    ดา่นศิริวิโรจน์ 

1.2  ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ 

  รายละเอียดข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการอยูใ่นหวัข้อ  “ข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” 

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหา

คณะกรรมการ

กําหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ

กิจกรรม

องค์กรเพื่อ

สังคม

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการ

คณะกรรมการ

บริหาร

1    นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธาน - ประธาน ประธาน - - - -

2    นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา รองประธาน - - - - - - -

3    นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ

ผู้จัดการ

- กรรมการ กรรมการ - - - ประธาน

4    ดร.อัตถกร กลั่นความดี กรรมการรอง

ผู้จัดการ

- กรรมการ - ประธาน - - กรรมการ

5    นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ - กรรมการ กรรมการ - - กรรมการ กรรมการ

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

7    นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ - กรรมการ - - - - กรรมการ

8    นางธีรดา อําพันวงษ์ กรรมการ - - - - - - -

9    นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ กรรมการ - - - - - - -

10 พล.ร.อ.อภิชาตกิ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ - - - - กรรมการ - -

11 นางพิศมัย จันทรุเบกษา กรรมการอิสระ - - กรรมการ - - - -

12 นายอมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ ประธาน - - - - - -

13 นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการอิสระ กรรมการ - - - - - -

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

15 ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล กรรมการอิสระ กรรมการ - - - - - -

รายชื่อกรรมการ
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1.3  จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2562 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ  โดยมีรายละเอียดเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน 

ดงันี ้

 

หมายเหตุ  :   ** ดํารงตําแหนง่เมื่อ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

*** สิน้สดุวาระเมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

บริษัท ตรวจสอบ สรรหา กําหนด

ค่าตอบแทน

บริหาร

ความเสี่ยง

กิจกรรม

องค์กร

เพื่อสังคม

กํากับดูแล

กิจการ

บริหาร

รวม 6 ครั้ง/ปี รวม 5 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 4 ครั้ง/ปี รวม 4 ครั้ง/ปี รวม 5 ครั้ง/ปี รวม 19 ครั้ง/ปี รวม 1 ครั้ง/ปี

1    นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 6/6 ̵ 2/2 2/2 ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

2    นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา 6/6 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

3    นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ 6/6 ̵ 2/2 2/2 ̵ ̵ ̵ 13/19 1/1

4    ดร.อัตถกร กลั่นความดี 5/6 ̵ 2/2 ̵ 4/4 ̵ ̵ 17/19 1/1

5    นางแก้วตา องค์สรณะคม 5/6 ̵ 2/2 2/2 ̵ ̵ 5/5 14/19 1/1

6    ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี 5/6 ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ 11/19 1/1

7    นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 6/6 ̵ 2/2 ̵ ̵ ̵ ̵ 10/19 1/1

8    นางธีรดา อําพันวงษ์ 6/6 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

9    นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ 5/6 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

10 พล.ร.อ.อภิชาตกิ เพ็งศรีทอง 5/6 ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵ 1/1

11 นางพิศมัย จันทรุเบกษา 6/6 ̵ ̵ 2/2 ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

12 นายอมร อัศวานันท์ 6/6 5/5 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

13 นางประดิษฐา จงวัฒนา 6/6 5/5 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

14 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี 6/6 5/5 ̵ ̵ ̵ ̵ 5/5 ̵ 1/1

15 ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล   4/6**   4/5** ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵

16 นายสุรงค์ องค์โฆษิต   1/6***    0/5*** ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵

17 นางสาวสุเมธ  สุรชาติชัยฤทธิ์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 15/19 1/1

18 นางทองสุข  อุปถัมภากุล ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ 17/19 1/1

19 นายวาฤทธิ์  ตรีตราพันธ์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

20 นางพัชรา  พงษ์วิจารณ์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 5/5 17/19 1/1

21 นางสุธัญญา  สุมะนา ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵ 16/19 1/1

22 นางดารณี  อรรจนียกุล ̵ ̵ ̵ ̵ 3/4 ̵ ̵ 19/19 1/1

23 นายภัทร  วิกิตเศรษฐ์ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/4 ̵ ̵ ̵ ̵

24 นางรุจาภา  ศรีสุรางค์ ̵ ̵ ̵ ̵   3/4** 4/4 ̵ ̵ ̵

25 นางธัญนันทน์  ตันติโกวิท ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵ 1/1

26 นางวรวรรณ  ตันตระเศรษฐี ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 5/5 ̵ 1/1

27 นายสุมิตร  ขอไพบูลย์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 5/5 18/19 1/1

28 นางสาวทัดทรวง  แสงวิเชียร ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵ 1/1

29 นางสาวเยาวลักษณ์  โพธินิมิตร์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵ 1/1

30 นางสาวกฤษณรัฐ รัศมีสุริเยนทร์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 18/19 1/1

31 นางญารินทร์ ศรีศักดา ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵    11/19** ̵

32 นางจริยา ธรรมวชิราพร ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵      7/19*** 1/1

33 รศ.นเรศร์ เกษะประกร ̵ ̵ ̵ ̵ 3/4 ̵ ̵ ̵ ̵

34 รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ̵ ̵ ̵ ̵   3/4** ̵ ̵ ̵ ̵

35 ดร.เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค ̵ ̵ ̵ ̵    1/4*** ̵ ̵ ̵ ̵

  สามัญ   

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ
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1.4  ผู้มีอาํนวจควบคุม       

  บริษัทฯ ไมม่ีผู้มีอํานาจควบคมุท่ีมีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการจดัการ หรือดําเนินงานของบริษัท อยา่งมีนยัสาํคญั 

2.  ผู้บริหาร 

 2.1  ผู้บริหาร (The Management) 

 ปัจจุบันผู้ บริหารของบริษัทฯ ซึ่ง เป็นผู้ บริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                     

ตลาดหลกัทรัพย์ มีจํานวน 14 คน ซึง่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้ดําเนินงานภายใต้นโยบายท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ 

     รายชื่อของผู้บริหาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

2.  ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการรองผู้จดัการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

3.  นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

4.  ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี กรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

5.  นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

6.  Mr.Bo Nystrup Nielsen ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

7.  Mr.Simon  Rhoderick  Knight ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจตา่งประเทศ 

8.  นางสาวสเุมธ สรุชาติชยัฤทธ์ิ ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน 

9.  นางทองสขุ อปุถมัภากลุ ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจในประเทศ 

10.  นายวาฤทธ์ิ    ตรีตราพนัธ์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสาํนกังาน (บญัชีและการเงิน) 

11. นางพชัรา   พงษ์วิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

12. นางดารณี   อรรจนียกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 

13. นายอรุชา บษุกรภินนัท์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย Automation and Digital Technology 

14. นางสาวพชัรี อริยชาญศิลป์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ 

2.2  ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร 

             รายละเอียดข้อมลูสว่นบคุคลของผู้บริหารอยูใ่นหวัข้อ “ข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” 
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2.3  โครงสร้างองค์กร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

3.  เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ นายสมุิตร  ขอไพบลูย์ ซึ่งเป็นผู้มีคณุวฒุิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นผู้ รับผิดชอบ

ทําหน้าท่ีเลขานกุารบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559  โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ประวัติของเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม 

นายสุมิตร   ขอไพบูลย์  

เลขานกุารบริษัท 

 

ปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

̵ Company Secretary Program รุ่น 83/2017 

:สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

̵ การบริหารจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบ

วงจร  โดย อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ 

̵ New Paradigm The Future of Leadership  โดย

อาจารย์อชิระวิชญ์  ภกัดิ์โชติพงศ์  

̵ Strategic Business Goal Plan and Action for 3 

years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

̵ หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  โดย

อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพนูขนัติสขุ 

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการบริษัทเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของบริษัท และติดตาม

ให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ่าเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงท่ีมีนยัสาํคญั 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ            

ท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ดําเนินการให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท 

3. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึง

ปฏิบตัิตา่ง ๆ  

4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิ

ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

• ทะเบียนกรรมการบริษัท 

• หนงัสอืนดัประชมุ / รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

• หนงัสอืนดัประชมุ / รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

• แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 
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2.3  โครงสร้างองค์กร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

3.  เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ นายสมุิตร  ขอไพบลูย์ ซึ่งเป็นผู้มีคณุวฒุิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นผู้ รับผิดชอบ

ทําหน้าท่ีเลขานกุารบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559  โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ประวัติของเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม 

นายสุมิตร   ขอไพบูลย์  

เลขานกุารบริษัท 

 

ปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

̵ Company Secretary Program รุ่น 83/2017 

:สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

̵ การบริหารจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบ

วงจร  โดย อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ 

̵ New Paradigm The Future of Leadership  โดย

อาจารย์อชิระวิชญ์  ภกัดิ์โชติพงศ์  

̵ Strategic Business Goal Plan and Action for 3 

years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

̵ หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  โดย

อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพนูขนัติสขุ 

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการบริษัทเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของบริษัท และติดตาม

ให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ่าเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงท่ีมีนยัสาํคญั 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ            

ท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ดําเนินการให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท 

3. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึง

ปฏิบตัิตา่ง ๆ  

4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิ

ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

• ทะเบียนกรรมการบริษัท 

• หนงัสอืนดัประชมุ / รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

• หนงัสอืนดัประชมุ / รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

• แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 
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7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสําเนารายงานให้

ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับทราบ

รายงาน 

8. จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําแก่กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

9. ติดต่อและสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ

และครบถ้วน 

10. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

จากบริษัท 

4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

     4.1  หลักเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และได้

มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนทําหน้าท่ีพิจารณากําหนดวงเงินและหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ 

ซึ่งพิจารณาจากบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน การขยายตวัของธุรกิจ การเติบโตและผลการดําเนินงานของบริษัท อํานาจหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ สภาพคลอ่งทางธุรกิจ ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของ

กรรมการ  โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนประจําปี  แล้วนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาก่อนนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนดงักลา่วทกุปี 

 สําหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัการท่ีบริษัทกําหนดไว้ โดยพิจารณาจาก  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ภาระหน้าท่ี ระดบัความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูและ

บริหารเป็นรายบคุคล ซึง่ผู้บริหารระดบัสงูจะได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบเดียวกบัท่ีผู้บริหารได้รับ 

     4.2  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ได้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไมเ่กิน 15 ล้านบาทเท่ากบัปีก่อน  จนกวา่จะ

มีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งการพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน  และได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและได้

เปรียบเทียบกบับริษัทในกลุม่ธุรกิจระดบัเดียวกนั  ทัง้นี ้ไมร่วมถึงคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนกังาน 

หรือลกูจ้างของบริษัท 
 

• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนไปพิจารณาจดัสรรตามหลกัเกณฑ์และผลการปฏิบตัิงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท 

• คา่เบีย้ประชมุจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  กรณีมีการประชมุในแตล่ะเดือนมากกวา่ 1 ครัง้ คงให้

ได้รับเบีย้ประชมุไมเ่กิน 1 ครัง้ 

• สําหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ขึน้ กําหนดให้อยู่ใน      

ดุลยพินิจของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยนําเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท  
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รายละเอียดการจ่ายค่าเบีย้ประชุม มีดังนี ้

 ปี 2562 (บาท/ครัง้) ปี 2561 (บาท/ครัง้) 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 
12,000 9,000 12,000 9,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 

10,000 8,000 10,000 8,000 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 

 ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายคา่เบีย้ประชมุ 1,314,000 บาท และคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 13,150,000 บาท รวมทัง้สิน้ 

14,464,000 บาท 

 รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

หน่วย  :  บาท 

 

 

หมายเหตุ  :   ** ดํารงตําแหน่งเม่ือ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

*** สิน้สดุวาระเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

 

 

บริษัท ตรวจสอบ สรรหา กําหนด

ค่าตอบแทน

บริหาร

ความเสี่ยง

กิจกรรม

องค์กรเพื่อ

สังคม

กํากับดูแล

กิจการ

1    นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 1,300,000.00        72,000.00        -           20,000.00    20,000.00   -        -         -         1,412,000.00          

2    นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา 1,200,000.00        54,000.00        -           -                 -       -        -         -         1,254,000.00          

3    นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์          3,000,000.00 54,000.00        -           16,000.00    16,000.00   -        -         -         3,086,000.00          

4    ดร.อัตถกร กลั่นความดี             450,000.00 45,000.00        -           16,000.00    -       40,000.00    -         -         551,000.00             

5    นางแก้วตา องค์สรณะคม 1,050,000.00        45,000.00        -           16,000.00    16,000.00   -        -         40,000.00      1,167,000.00          

6    ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี 1,050,000.00        45,000.00        -           -        -       -        40,000.00     -         1,135,000.00          

7    นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 1,050,000.00        54,000.00        -           16,000.00    -       -        -         -         1,120,000.00          

8    นางธีรดา อําพันวงษ์ 450,000.00           54,000.00        -           -        -       -        -         -         504,000.00             

9    นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ 550,000.00           45,000.00        -           -        -       -        -         -         595,000.00             

10 พล.ร.อ.อภิชาตกิ เพ็งศรีทอง 450,000.00           45,000.00        -           -        -       -        32,000.00     -         527,000.00             

11 นางพิศมัย จันทรุเบกษา 450,000.00           54,000.00        -           -        16,000.00   -        -         -         520,000.00             

12 นายอมร อัศวานันท์ 700,000.00           54,000.00        60,000.00        -        -       -        -         -         814,000.00             

13 นางประดิษฐา จงวัฒนา 450,000.00           54,000.00        45,000.00        -        -       -        -         -         549,000.00             

14 นายสุรงค์ องค์โฆษิต*** 450,000.00           9,000.00           -                     -        -       -        -         -         459,000.00             

15 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี 550,000.00           54,000.00        45,000.00        -        -       -        -         50,000.00      699,000.00             

16 ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล** -                          36,000.00        36,000.00        -        -       -        -         -                  72,000.00               

13,150,000.00    774,000.00    186,000.00    84,000.00   68,000.00  40,000.00   72,000.00    90,000.00    14,464,000.00     

รายชื่อกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รวมค่าตอบแทน

กรรมการ
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ประจําปี

รวมทั้งสิ้น
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 (ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร   หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร จํานวน 5 คน และผู้บริหารตาม

คํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จํานวน 9 คน รวมเป็นทัง้สิน้ 14 คน โดยได้                         

รับคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอดุหนนุ เบีย้เลีย้ง เบีย้ประชมุ ซึง่ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะพนกังาน 

  รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2561 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ(บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ(บาท) 

    เงนิเดือนและเงนิอุดหนุน 14 51,610,590 10 39,945,380 

     ค่าเบีย้ประชุม 14      531,000 10      487,000 

     รวม   52,141,590  40,432,380 

 4.3  ค่าตอบแทนอื่น 

  บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายให้คา่ตอบแทนอ่ืนนอกไปจากคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนกังานซึง่ได้รับจากบริษัทตามปกติ 

ไมม่ีการให้หุ้น หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท 

-ไมม่ี- 

         (ข)  ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

     บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยการสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้งชีพ  ทัง้นีบ้ริษัท

สมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนอื่น 
ปี 2562 ปี 2561 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 14 126,500 10 - 

รวม  126,500  - 

5.    บุคลากร 

 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการพิจารณาจดัสรรกําลงัคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพ่ือเตรียมความพร้อม

ของกําลงัคนตอ่แผนงานในอนาคตด้วย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 1,898 และ 1,839  คน

ตามลาํดบั แบง่ตามสายงานหลกัเป็น 10 ฝ่าย ได้ดงันี ้
 

สายงานหลัก ปี 2562 (คน) ปี 2561 (คน) 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 121 131 

ฝ่ายสาํนกังาน 92 94 

ฝ่ายจดัซือ้จดัหา 45 44 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 132 127 

ฝ่ายเทคนิค 308 300 

ฝ่ายโรงงาน 1,064 1,021 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 106 98 

ฝ่าย Automation and Digital Technology 25 20 

 

 

สายงานหลัก ปี 2562 (คน) ปี 2561 (คน) 

ฝ่าย Strategy and Corporate Development 2 2 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 2 

รวมทัง้สิน้ 1,898 1,839 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลของบริษัทให้ความสาํคญัตัง้แตก่ระบวนการสรรหา คดัเลือก และพฒันา เพ่ือตอบโจทย์

บริบทขององค์กรในการสร้างคนดีและคนเก่งให้กบัสงัคม ซึง่กระบวนการสรรหา คดัเลอืกคนด ีและพฒันาให้คนในองค์กรเป็นคนเก่ง

นัน้ จะช่วยสง่เสริมให้องค์กรมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั ทา่มกลางสภาวะการเปลีย่นแปลงของการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั 

ทัง้นีใ้นปี 2562 จากนโยบายขององค์กรท่ีมุ่งเน้นการเจริญเติบโตด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ๆ และการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ     

ทัง้ในด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ทรัพยากรบคุคลจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคญัในลาํดบัต้นๆ เพ่ือเป็นการตอบสนองตอ่โจทย์

ทางธุรกิจดงักล่าว บริษัทฯ ได้มีการกําหนดทิศทางในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล โดยเร่ิมจากการปรับโครงสร้างองค์กรให้

ชดัเจนขึน้ มีการสรรหาคดัเลือกบคุคลากรรุ่นใหม่ในระดบับริหารเข้ามาร่วมงานในตําแหน่งต่างๆมากขึน้ ดงันัน้กระบวนการพฒันา

ทรัพยากรบคุลากร จึงเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีต้องมีการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยมีหวัข้อการ

พฒันาหลกัๆ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างทศันคติและแนวคิดการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ในองค์กร การพฒันาหวัหน้างานให้เป็นผู้ นําในการ

สร้างคน สร้างงาน อยา่งมืออาชีพ ตลอดจนการสอดแทรกแนวคิดการสร้างคณุธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีจําเป็นตอ่องค์กร 

ผา่นกิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือเป็นการสร้างฐานการรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 HR Vision 

 พฒันาขีดความสามารถ (ความรู้ ทกัษะ พฤติกรรม) ของบคุลากรเพ่ือพร้อมก้าวทนัความเปลีย่นแปลงของธุรกิจ 

 HR Mission 

• การพฒันาระบบบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลให้ตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมขององค์กรท่ีเปลีย่นแปลง 

• การสร้างวฒันธรรมท่ีสง่เสริมการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

• การสร้างความสขุในการทํางาน 

HR Strategy 

1. พฒันาขีดความสามารถของบคุลากรให้สามารถตอบสนองตอ่ธุรกิจ 

2. พฒันาระบบบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีประสทิธิภาพ 

3. สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีพนกังานมีสว่นร่วม 

4. สร้างขวญั กําลงัใจในการปฏิบตัิงานอยา่งมีความสขุ 

การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน 

การบริหารค่าตอบแทนท่ีดีและเป็นมาตรฐานจะช่วยสนบัสนุนให้พนกังานท่ีมีความสามารถร่วมกนัขบัเคลื่อนองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรักษาให้พนกังานท่ีเก่งและดีอยู่กับบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการ

ทํางานให้กบัพนกังานอย่างเหมาะสม ตามคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางาน โดยเงินเดือนขัน้ตํ่าของ

พนักงานเป็นไปตามค่าแรงขัน้ตํ่าตามท่ีรัฐบาลกําหนด รวมทัง้มีการกําหนดโครงสร้างเงินเดือนเพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้
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สายงานหลัก ปี 2562 (คน) ปี 2561 (คน) 

ฝ่าย Strategy and Corporate Development 2 2 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 2 

รวมทัง้สิน้ 1,898 1,839 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลของบริษัทให้ความสาํคญัตัง้แตก่ระบวนการสรรหา คดัเลือก และพฒันา เพ่ือตอบโจทย์

บริบทขององค์กรในการสร้างคนดีและคนเก่งให้กบัสงัคม ซึง่กระบวนการสรรหา คดัเลอืกคนด ีและพฒันาให้คนในองค์กรเป็นคนเก่ง

นัน้ จะช่วยสง่เสริมให้องค์กรมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั ทา่มกลางสภาวะการเปลีย่นแปลงของการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั 

ทัง้นีใ้นปี 2562 จากนโยบายขององค์กรท่ีมุ่งเน้นการเจริญเติบโตด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ๆ และการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ     

ทัง้ในด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ทรัพยากรบคุคลจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคญัในลาํดบัต้นๆ เพ่ือเป็นการตอบสนองตอ่โจทย์

ทางธุรกิจดงักล่าว บริษัทฯ ได้มีการกําหนดทิศทางในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล โดยเร่ิมจากการปรับโครงสร้างองค์กรให้

ชดัเจนขึน้ มีการสรรหาคดัเลือกบคุคลากรรุ่นใหม่ในระดบับริหารเข้ามาร่วมงานในตําแหน่งต่างๆมากขึน้ ดงันัน้กระบวนการพฒันา

ทรัพยากรบคุลากร จึงเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีต้องมีการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยมีหวัข้อการ

พฒันาหลกัๆ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างทศันคติและแนวคิดการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ในองค์กร การพฒันาหวัหน้างานให้เป็นผู้ นําในการ

สร้างคน สร้างงาน อยา่งมืออาชีพ ตลอดจนการสอดแทรกแนวคิดการสร้างคณุธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีจําเป็นตอ่องค์กร 

ผา่นกิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือเป็นการสร้างฐานการรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 HR Vision 

 พฒันาขีดความสามารถ (ความรู้ ทกัษะ พฤติกรรม) ของบคุลากรเพ่ือพร้อมก้าวทนัความเปลีย่นแปลงของธุรกิจ 

 HR Mission 

• การพฒันาระบบบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลให้ตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมขององค์กรท่ีเปลีย่นแปลง 

• การสร้างวฒันธรรมท่ีสง่เสริมการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

• การสร้างความสขุในการทํางาน 

HR Strategy 

1. พฒันาขีดความสามารถของบคุลากรให้สามารถตอบสนองตอ่ธุรกิจ 

2. พฒันาระบบบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีประสทิธิภาพ 

3. สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีพนกังานมีสว่นร่วม 

4. สร้างขวญั กําลงัใจในการปฏิบตัิงานอยา่งมีความสขุ 

การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน 

การบริหารค่าตอบแทนท่ีดีและเป็นมาตรฐานจะช่วยสนบัสนนุให้พนกังานท่ีมีความสามารถร่วมกนัขบัเคลื่อนองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรักษาให้พนกังานท่ีเก่งและดีอยู่กับบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการ

ทํางานให้กบัพนกังานอย่างเหมาะสม ตามคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางาน โดยเงินเดือนขัน้ตํ่าของ

พนักงานเป็นไปตามค่าแรงขัน้ตํ่าตามท่ีรัฐบาลกําหนด รวมทัง้มีการกําหนดโครงสร้างเงินเดือนเพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้
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ความสามารถ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานอีกด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯ กําหนดให้มีการพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือนประจําปี

และโบนสั ให้แก่พนกังานปีละ 1 ครัง้ โดยประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรผ่านกระบวนการ Competency Model และ Key 

Performance Indicator (KPI) บริษัทฯ ยงัมีการศกึษา เปรียบเทียบ และปรับปรุงการบริหารค่าจ้างผลตอบแทนกบับริษัทชัน้นําเป็น

ประจําทกุปี 

ผลตอบแทนรวมที่ให้กับพนักงาน ปี 2562 (ล้านบาท) ปี 2561 (ล้านบาท) 

คา่ใช้จา่ยพนกังาน 734.0 689.5 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ    9.2     9.2 

รวม 743.2 698.7 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนของพนกังาน เช่น เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานในทกุระดบั 

โดยบริษัทได้สมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินบําเหน็จเกษียณอาย ุรวมถึงการให้รางวลัสาํหรับ

พนกังานปฏิบตัิงานครบ 30 ปี 20 ปี 10 ปี รางวลัเกียรติคณุสาํหรับพนกังานท่ีมีความวิริยะ ไมม่ีสถิติ ขาด  ลา  มาสาย เป็นต้น 

บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคญัของทนุมนษุย์ในองค์กร ท่ีเป็นผู้ขบัเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนและก้าวกระโดด 

ทัง้นีค้วามรู้ ความสามารถของบคุคลากรจึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีองค์กรต้องมีการดแูลและพฒันาอย่างเป็นระบบรวมไปถึงการปลกูฝัง

ทัศนคติท่ีดีในการทํางานตัง้แต่เร่ิมต้นการเข้ามาเป็นพนักงานผ่านการทํากิจกรรมและกระบวนการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ           

ทัง้ในห้องและนอกห้องเรียนอาทิเช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมาย Project งาน การสง่ไปดงูาน ฯลฯ  ในระยะ 3 ปีท่ี

ผา่นมาบริษัทไมม่ีกรณีการเปลีย่นแปลงจํานวนพนกังานหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน  อยา่งมีนยัสาํคญั 

 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 

   บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาบคุลากรทกุระดบัในองค์กร ทัง้นีบ้ริษัทได้มุง่เน้นในกระบวนการสร้างคณุค่าของการ

พฒันาและการฝึกอบรมโดยมีการกําหนดแผนการพฒันาบคุลากรท่ีเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาธุรกิจและยทุธศาสตร์ขององค์กร รวมถึง

การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต นอกจากนีใ้นปี 2562 บริษัทได้มุ่งมัน่พฒันาบุคลากรเพ่ือขบัเคลื่อน

องค์กรให้ก้าวสูก่ารเป็นองค์กรนวตักรรมอยา่งสมบรูณ์แบบ และเป็นต้นแบบในการพฒันาให้เป็นองค์กรนวตักรรมท่ียัง่ยืนตอ่ไป         

 โดยมีแนวทางการพฒันาบคุลากร ดงันี ้

 

 

 

 

กระบวนการในการดาํเนินงาน

1.การพฒันาและ

การฝึกอบรม

ประจําปี

2.การอบรมภายใน

ของหนว่ยงาน OJT

3.การอบรม

ภายนอก

 

 

 1.  การฝึกอบรมภายในประจาํปี  

 บริษัทฯ มีการวางแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุคลากรประจําปี ตามหลกัสตูรท่ีได้ประเมินจากนโยบายและกลยทุธ์ทาง

ธุรกิจ ตลอดจนการสํารวจและวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงานตา่งๆในแตล่ะด้าน ซึ่งจากข้อมลูสามารถสรุปได้

ว่า หมวดความจําเป็นหลกัท่ีมีผลต่อกระบวนการทางธุรกิจและสมัพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกัคือพนักงาน ลกูค้า ผู้บริโภค         

จะเป็นหลกัสตูรด้านความปลอดภยั หลกัสตูรด้านคณุภาพ หลกัสตูรด้านเทคนิค และหลกัสตูรการจดัการ ท่ีต้องให้ความใสใ่จใน

กระบวนการพฒันาผู้ นําให้เป็นผู้ นําท่ีทนัตอ่การเปลีย่นแปลง และสามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลการดําเนินงาน ปี 2562 

  จํานวนหลกัสตูรท่ีอบรมทัง้หมด ในปี 2562 เทา่กบั  51  หลกัสตูร 

  จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมทัง้หมด  49,017  ชม./ปี 

  จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่  26  ชม./คน/ปี 

หมวดในการพัฒนา 5 หมวด 

หมวดพืน้ฐาน   มุง่เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทํางานและการอยูร่่วมกนัในองค์กร 

หมวดการจัดการ   มุง่เน้นการพฒันาความรู้/ทกัษะด้านการจดัการเพ่ือการเป็นผู้ นําท่ีดีขององค์กร 

หมวดคุณภาพและสิ่งแวดล้อม มุง่เน้นการจดัการและแก้ไขปัญหาเชิงคณุภาพ 

หมวดความปลอดภยั  มุง่เน้นการอบรมเพ่ือเฝา้ระวงัด้านความปลอดภยัเชิงปอ้งกนั 

หมวดเทคนิค   มุง่เน้นการสร้างเสริมความรู้เฉพาะด้านท่ีทกุหนว่ยงานต้องเรียนรู้ร่วมกนั 
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  ผลการดําเนินงาน ปี 2562 
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กราฟแสดงจํานวนชม.ในการฝึกอบรม ปี 2562  โดยแบง่ตามกลุม่ของพนกังานดงันี ้

 

 

 

 

 

 

2.  การฝึกอบรม (OJT) ของหน่วยงาน 

เป็นการฝึกอบรมท่ีมุง่เน้น Technical Skill ท่ีสอนโดยหนว่ยงานต้นสงักดัเพ่ือให้พนกังานมีความรู้และทกัษะเพียงพอตอ่การ

ปฏิบตัิงานในหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ลกัษณะของการฝึกอบรมแบบ On The Job Training แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 

• On The Job Training  สาํหรับพนกังานเข้าใหมใ่นชว่งการทดลองงานเรียกวา่ OJT Record ใช้เวลาไมเ่กิน 2 เดือน 

• On The Job Training  สําหรับพนักงานท่ีได้รับการบรรจุแล้วเรียกว่า OJT Plan ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดต้องมี         

การวางแผนอบรมตอ่เน่ืองในแตล่ะปี 

 

 

 

 

 

 

 

3.  การฝึกอบรมภายนอก 

บริษัทฯ สง่บคุลากรไปอบรมภายนอกในหลกัสตูรเฉพาะด้านท่ีจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้พนกังานได้มีโอกาสเติม

เต็มความรู้/ทกัษะ ในการปฏิบตัิงานให้มากขึน้ หลกัสตูรท่ีบริษัทสง่อบรมภายนอกสว่นใหญ่จะมุง่เน้นความรู้ด้านกฎหมาย ด้านบญัชี 

และความรู้ใหม่ๆท่ีจําเป็นต้องมีการ Update ความรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บคุลากรก้าวทนักบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทัง้ใน

ด้านศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม  

 

 จาํนวนชัว่โมง

ฝึกอบรม 

 เฉลีย่ 26  ชม./คน/

ปี 

 

 

 

จากการส่งพนกังานเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาในหลกัสตูรต่างๆ ทัง้ในและนอกบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หรือ

ความจําเป็นในงานของหนว่ยงานนัน้ๆ ทําให้เกิดผลท่ีดีตอ่ตวัของพนกังานเองในด้านของการเพ่ิมพนูทกัษะ  ความรู้ ท่ีสามารถนํามา

ประยกุต์ใช้ ทัง้ในด้านการบริหารจดัการ การแก้ปัญหาของหนว่ยงาน ตลอดจนการพฒันาเทคนิคตา่งๆท่ีสง่ผลตอ่การบรรลเุปา้หมาย

หนว่ยงาน นอกจากนีย้งัสง่ผลดีตอ่ธุรกิจในด้านของการสัง่สมประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ ซึง่สามารถนํามาใช้ในการพฒันาหรือตอ่

ยอดธุรกิจให้มีความมัน่คงและยัง่ยืนมากขึน้  

ผลการดําเนินงานในปี 2562  สามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้งานได้จริง >70% ของหลกัสตูรท่ีจดั ตวัอย่างประสิทธิผลท่ี

ได้รับจากการอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้

ลาํดับ ชื่อหลักสตูร ผลที่ได้รับจากการนําไปประยุกต์ใช้ 

1. Business Strategy กลยทุธ์และเปา้หมายการดําเนินธุรกิจขององค์กรระยะสัน้  ระยะยาว 

2. New Paradigm The future of Leadership  คะแนนความพึงพอใจในการทํางานของพนกังานกับหวัหน้าเพ่ิมขึน้ 

มากกวา่ร้อยละ  30 จากปีท่ีผา่นมา 

3. Strong work Strong life มีหัว ข้อพัฒนาตนเองและการพัฒนางานของพนักงานระดับ

ปฏิบตัิการมากกวา่ 100 เร่ือง 

4. การบริหารความเสีย่งสมยัใหม ่ การทบทวนการจัดทําแผนการควบคุมความเสี่ยงภายในจํานวน       

22  เร่ือง และแผนบริหารความเสีย่งขององค์กร 27 เร่ือง 

5. 5ส. และข้อเสนอแนะสาํหรับหวัหน้าพืน้ท่ี ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน  802  ฉบบั 

ลดคา่ใช้จ่ายเทา่กบั  2,707,172.76 บาท 

6. จป. บริหาร ขึน้ทะเบียนเป็น จป.บริหารของบริษัท จํานวน  24 คน 

 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัต่ิอแรงงาน 

 บริษัทฯ ตระหนกัให้สิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม        

โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเร่ือง อาย ุเพศ เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา ชนชัน้ ความพิการ รวมไปถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กและ

แรงงานบงัคบั 

 บริษัทฯ กําหนดให้มีแนวทางการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมตอ่พนกังานทกุระดบัตามกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรมการ

ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีการเลือกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถาน

ประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นต่อ     
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จากการส่งพนกังานเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาในหลกัสตูรต่างๆ ทัง้ในและนอกบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หรือ

ความจําเป็นในงานของหนว่ยงานนัน้ๆ ทําให้เกิดผลท่ีดีตอ่ตวัของพนกังานเองในด้านของการเพ่ิมพนูทกัษะ  ความรู้ ท่ีสามารถนํามา

ประยกุต์ใช้ ทัง้ในด้านการบริหารจดัการ การแก้ปัญหาของหนว่ยงาน ตลอดจนการพฒันาเทคนิคตา่งๆท่ีสง่ผลตอ่การบรรลเุปา้หมาย

หนว่ยงาน นอกจากนีย้งัสง่ผลดีตอ่ธุรกิจในด้านของการสัง่สมประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ ซึง่สามารถนํามาใช้ในการพฒันาหรือตอ่

ยอดธุรกิจให้มีความมัน่คงและยัง่ยืนมากขึน้  

ผลการดําเนินงานในปี 2562  สามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้งานได้จริง >70% ของหลกัสตูรท่ีจดั ตวัอย่างประสิทธิผลท่ี

ได้รับจากการอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้

ลาํดับ ชื่อหลักสตูร ผลที่ได้รับจากการนําไปประยุกต์ใช้ 

1. Business Strategy กลยทุธ์และเปา้หมายการดําเนินธุรกิจขององค์กรระยะสัน้  ระยะยาว 

2. New Paradigm The future of Leadership  คะแนนความพึงพอใจในการทํางานของพนกังานกับหวัหน้าเพ่ิมขึน้ 

มากกวา่ร้อยละ  30 จากปีท่ีผา่นมา 

3. Strong work Strong life มีหัว ข้อพัฒนาตนเองและการพัฒนางานของพนักงานระดับ

ปฏิบตัิการมากกวา่ 100 เร่ือง 

4. การบริหารความเสีย่งสมยัใหม ่ การทบทวนการจัดทําแผนการควบคุมความเสี่ยงภายในจํานวน       

22  เร่ือง และแผนบริหารความเสีย่งขององค์กร 27 เร่ือง 

5. 5ส. และข้อเสนอแนะสาํหรับหวัหน้าพืน้ท่ี ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน  802  ฉบบั 

ลดคา่ใช้จ่ายเทา่กบั  2,707,172.76 บาท 

6. จป. บริหาร ขึน้ทะเบียนเป็น จป.บริหารของบริษัท จํานวน  24 คน 

 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัต่ิอแรงงาน 

 บริษัทฯ ตระหนกัให้สิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม        

โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเร่ือง อาย ุเพศ เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา ชนชัน้ ความพิการ รวมไปถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กและ

แรงงานบงัคบั 

 บริษัทฯ กําหนดให้มีแนวทางการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมตอ่พนกังานทกุระดบัตามกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรมการ

ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีการเลือกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถาน

ประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นต่อ     
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คณะกรรมการบริหารของบริษัท และเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชมุ กลอ่งรับความ

คิดเห็น แบบประเมินความพงึพอใจตอ่กิจกรรมเพ่ือนํามาปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 การจ้างงานคนพิการ 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลกัความเสมอภาคและนโยบายไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลในทุกๆ ด้าน โดยส่งเสริมและพฒันา

คณุภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 แห่งพระราชบญัญัติสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ อนัเป็นการสง่เสริมให้

คนพิการทัว่ประเทศสามารถเข้าถึงโอกาสพึง่พาตนเองได้อยา่งมีเกียรติ โดยดําเนินงานภายใต้โครงการ “S & J (Care You)” ท่ีดําเนิน

โครงการมาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2560 จนถึงปัจจบุนั 

 

หมายเหตุ  :  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี 2562  หวัข้อ  คนด”ี 

รายงานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 
 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ จํานวน     

5 คน ประกอบด้วย 

1. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

2. นางแก้วตา  องค์สรณะคม  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3. นางพชัรา  พงษ์วิจารณ์  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4. นายสมุิตร  ขอไพบลูย์  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5. นางวรวรรณ  ตนัตระเศรษฐี  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่กําหนดไว้ในกฎบตัรของ

คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใส  เปิดเผย  ตรวจสอบได้       

เป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และมีการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

ในปี 2562 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีการประชมุเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ สรุปได้

ดงันี ้

1.    ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ีให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

2. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงสาระสําคญัของ หลกัการกํากับดูและกิจการท่ีดี ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธํารงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือประโยชน์

ของผู้มีสว่นได้เสยี ผู้ ถือหุ้น บริษัท และสงัคม 

3. ทบทวน แก้ไข หลกัเกณฑ์ และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เน้น         

ความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ 

4. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ือง การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร ซึง่ปีนีไ้ด้มีการจดัอบรมสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน นอกจากนีไ้ด้จดัอบรมแก่บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และคูค้่า เร่ือง “การขยายแนวร่วมการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน”  

5. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 2 ในโครงการสํารวจ              

การกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี 2562 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

6. บริษัทได้รับการต่ออายุ (Recertification) การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION : CAC) ในไตรมาส 3 
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รำยงำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรรายงานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 
 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ จํานวน     

5 คน ประกอบด้วย 

1. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

2. นางแก้วตา  องค์สรณะคม  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3. นางพชัรา  พงษ์วิจารณ์  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4. นายสมุิตร  ขอไพบลูย์  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5. นางวรวรรณ  ตนัตระเศรษฐี  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่กําหนดไว้ในกฎบตัรของ

คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใส  เปิดเผย  ตรวจสอบได้       

เป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และมีการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

ในปี 2562 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีการประชมุเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ สรุปได้

ดงันี ้

1.    ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ีให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

2. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงสาระสําคญัของ หลกัการกํากับดูและกิจการท่ีดี ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธํารงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือประโยชน์

ของผู้มีสว่นได้เสยี ผู้ ถือหุ้น บริษัท และสงัคม 

3. ทบทวน แก้ไข หลกัเกณฑ์ และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เน้น         

ความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ 

4. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ือง การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร ซึง่ปีนีไ้ด้มีการจดัอบรมสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน นอกจากนีไ้ด้จดัอบรมแก่บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และคูค้่า เร่ือง “การขยายแนวร่วมการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน”  

5. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 2 ในโครงการสํารวจ              

การกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี 2562 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

6. บริษัทได้รับการต่ออายุ (Recertification) การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION : CAC) ในไตรมาส 3 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งท่ีจะปลูกฝัง และเสริมสร้าง “จิตสํานึก” ในการกํากับ           

ดแูลกิจการท่ีดี และการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ให้บงัเกิดผลในทางปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรม และยัง่ยืนตลอดไป 

 

 

 

 

 

       (พลตํารวจเอกสมชาย  ประภสัภกัดี) 

        ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)  มีมติอนุมตัิการลงนามใน              

คําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนัน้เพ่ือให้

สอดคล้องกบัท่ีได้กําหนดไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมโดยรวม  บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน

ยอมรับ หรือสนบัสนุนการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิ 

ดงันี ้

 

1.  บริษัทฯ ไมก่ระทํา และ/หรือ ไม่สนบัสนนุการให้สินบน หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง 

รวมถึงการให้ของขวญัทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดําเนินการด้วยความโปร่งใส ชีแ้จงและตรวจสอบได้   

2.  สง่เสริมการสร้างจิตสํานึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานให้ปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยจดัทําเอกสารเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิ 

3.  ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน กระทําการใด หรือเป็นตวักลางในการเรียก รับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใด

จาก หนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชน เพ่ือจงูใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตําแหนง่หน้าท่ีและ/หรือ นําข้อมลูของ

บริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

4.  จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อํานาจให้เหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทจุริต    

การคอร์รัปชัน่   

5.  กําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทาง         

การปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

6.  จดัให้มีช่องทางในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั โดยให้ความมัน่ใจว่าผู้แจ้ง

เบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง  

 

นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้ได้ผา่นมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  1  เมื่อวนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์ 2558 และ

มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2558 

 

 

 

                                                        

             (นายบญุเกียรติ โชควฒันา) 

                   ประธานกรรมการ   
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)  มีมติอนุมตัิการลงนามใน              

คําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนัน้เพ่ือให้

สอดคล้องกบัท่ีได้กําหนดไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมโดยรวม  บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน

ยอมรับ หรือสนบัสนุนการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิ 

ดงันี ้

 

1.  บริษัทฯ ไมก่ระทํา และ/หรือ ไม่สนบัสนนุการให้สินบน หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง 

รวมถึงการให้ของขวญัทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดําเนินการด้วยความโปร่งใส ชีแ้จงและตรวจสอบได้   

2.  สง่เสริมการสร้างจิตสํานึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานให้ปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยจดัทําเอกสารเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิ 

3.  ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน กระทําการใด หรือเป็นตวักลางในการเรียก รับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใด

จาก หนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชน เพ่ือจงูใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตําแหนง่หน้าท่ีและ/หรือ นําข้อมลูของ

บริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

4.  จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อํานาจให้เหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทจุริต    

การคอร์รัปชัน่   

5.  กําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทาง         

การปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

6.  จดัให้มีช่องทางในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั โดยให้ความมัน่ใจว่าผู้แจ้ง

เบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง  

 

นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้ได้ผา่นมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  1  เมื่อวนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์ 2558 และ

มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2558 

 

 

 

                                                        

             (นายบญุเกียรติ โชควฒันา) 

                   ประธานกรรมการ   

   

 

นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำรการกาํกับดูแลกิจการ 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าการมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดลุอํานาจ

และระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น และ

รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี จะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีชว่ยเสริมสร้างให้องค์กรมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี และสร้างความเจริญเติบโตอยา่งสมดลุและ

ยัง่ยืนในระยะยาว 

 ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน

ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มุ่งมัน่ท่ีจะนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไปปฏิบตัิในการดําเนินงานของบริษัท  

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต โดยปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

3. ดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ          

แตล่ะคณะ และผู้บริหารอยา่งชดัเจน      

4. ดําเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบญัชี  และ

รายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้ 

5. ดําเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัอย่างเพียงพอ  เช่ือถือได้ และทนัเวลา  ตราบเท่าท่ีไมก่ระทบต่อประโยชน์

อนัชอบธรรมของบริษัท 

6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

7. ดําเนินการโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการรับฟังและทบทวน

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิง่ท่ีดีท่ีสดุอยูเ่สมอ 

9. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกอนัดีงาม ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมัน่ในการพฒันา

และยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 

10. ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชัน่ ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมายและสทิธิมนษุยชน 

11. ดําเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล โดยยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นท่ีตัง้ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกํากับดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร และพนกังาน ให้กบัพนกังาน ผู้ ถือหุ้น และบคุคลทัว่ไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์       

:  การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นมั่นใจได้ว่าบริษัท มีการดําเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ

กิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุไว้อยา่ง

ชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการชดุตา่งๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุทําหน้าท่ีดแูลการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบั

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบตัิงานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุปี 
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1.  คณะกรรมการบริษัท  

 ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจํานวน  15 คน     ประกอบด้วย 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน  10 คน     คิดเป็นร้อยละ 66.67 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน     5 คน     คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 

ซึ่งกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 10 คน ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของ

คณะกรรมการบริษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการไม่

เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ 
 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท 

ชื่อ – สกุล     ตาํแหน่ง 

1 นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการ 

2 นางทิพาภรณ์ โชควฒันา รองประธานกรรมการ 

3 นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริษัท 

4 ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการบริษัท 

5 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการบริษัท 

6 ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี กรรมการบริษัท 

7 นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริษัท 

8 นางธีรดา อําพนัวงษ์ กรรมการบริษัท 

9 นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ กรรมการบริษัท 

10 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ 

11 นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการอิสระ 

12 นายอมร อศัวานนัท์ กรรมการอิสระ 

13 นางประดษิฐา จงวฒันา กรรมการอิสระ 

14 พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี กรรมการอิสระ 

15 ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ กรรมการอิสระ 

 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ เลขานกุารบริษัท 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทแตล่ะคนมีวาระการดํารงตําแหนง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1. ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทลาออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวน

กรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยท่ีกรรมการบริษัท

ซึง่พ้นจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ ซึง่ปัจจบุนัมีกรรมการบริษัททัง้สิน้ 15 คน ดงันัน้กรรมการบริษัทแตล่ะ

คนจะดํารงตําแหนง่วาระคราวละ 3 ปี 

2. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาด

คณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตําแหนง่ หรือ

ศาลมีคําสัง่ให้ออก 
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3. ในกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลือวาระไมน้่อย

กว่า  2  เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งท่ี 

ว่างลง บคุคลท่ีเข้ารับเป็นกรรมการบริษัทดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ี

ตนแทน 

4. กรรมการบริษัทท่ีลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งให้ยื่นหนงัสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วันท่ี

หนงัสอืลาออกไปถึงบริษัท 

5. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนง่กอ่นถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

1. แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอํานาจหน้าท่ี ให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอ่ืนใดไปปฏิบตั ิ

2. อนมุตัิการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธรุกิจ

ทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

3. อนุมตัิการเข้าคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมี  

การประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนัหรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

4. อนมุตัิการเข้าทํานิตกิรรมท่ีมใิช่ธรุกรรมทางการเงิน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

5. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลกิวงเงินสนิเช่ือ ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

6. อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใด ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

7. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

8. อนมุตัิการจําหนา่ย จา่ย โอน ในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

9. อนมุตัิการปรับสภาพ ทําลาย ตดับญัชี ซึง่สนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนท่ีเลกิใช้ ชํารุด  สญูหาย  ถกูทําลาย  

เสือ่มสภาพ  หรือล้าสมยัไมส่ามารถใช้งานได้  มีมลูคา่ทางบญัชีรวมในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

10. อนมุตัิการปรับสภาพราคา การทําลายซึง่วตัถดุิบ และ/หรือสนิค้าคงเหลอืท่ีเสือ่มสภาพ  หรือล้าสมยัซึง่จะทําให้มีมลูคา่

ทางบญัชีลดลงในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ                 

การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท  สําหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า และ/หรือ ท่ีเป็น

ปกติวิสยัทางการค้า ท่ีมีทนุทรัพย์เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

12. เสนอการเพ่ิมทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบั  

และ/หรือ วตัถปุระสงค์ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น 

13. อนมุตัิการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลกิบริษัทยอ่ย  

14. มอบอํานาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดบับริหารของบริษัท  หรือบุคคลอ่ืนใดทําการแทนได้ ภายใต้ระเบียบท่ี

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ 

15. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ  ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชมุ หรือสง่เอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

16. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท  

17. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. กําหนดทิศทาง  เปา้หมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 

2. อนุมตัิแผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทัง้กํากับดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3. ส่งเสริมให้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร เพ่ือให้

กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบตัิ

ตามอยา่งจริงจงั 

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่า การทํารายการต่างๆ ได้รับอนุมตัิจากผู้มีอํานาจ       

มีการสอบทานและจัดทําบญัชีท่ีถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ท่ีสามารถป้องกันการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้

ในทางมิชอบ 

5. การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไป

เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และปฏิบตัิตามข้อกําหนด

เก่ียวกบัขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้อง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  และได้ผา่นความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนอย่างถูกต้อง                  

มีมาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 

9. เรียกประชุมผู้ ถือหุ้น   โดยกําหนด  วนั  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น  ตลอดจนกําหนดอตัรา

การจ่ายเงินปันผล (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น  ในระหวา่ง 21 วนั

ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้  บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้ นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้ นทราบ ณ 

สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบริษัทไมน้่อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ  กําหนดวนั

เพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไมเ่กิน 2 เดือน เพ่ือสิทธิในการเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสทิธิในการรับเงินปันผล 

10. จดัทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน”  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี

ของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดแูลเอกสารท่ีจะยื่นตอ่หนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไป

โดยถกูต้องตรงตามข้อมลูท่ีปรากฏอยูใ่นสมดุบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษัท 

12. อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชดุอ่ืน 

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุจํานวน 6 ครัง้ โดยมีการกําหนดวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการบริษัทไว้

เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในหมวด      

“โครงสร้างการจดัการ” 

 

 

 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน
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1. กําหนดทิศทาง  เปา้หมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
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การจ่ายเงินปันผล (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น  ในระหวา่ง 21 วนั

ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้  บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้ นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้ นทราบ ณ 

สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบริษัทไมน้่อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ  กําหนดวนั
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เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในหมวด      

“โครงสร้างการจดัการ” 
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2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

กําหนด ให้มจํีานวนอยา่งน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ด้านบญัชีและการเงินอยา่งน้อย 1 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่ 1 ปี ตัง้แต่

เดือนพฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 สาํหรับปีนีม้กีรรมการตรวจสอบจํานวน 4 คน ดงันี ้

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                     ชื่อ – สกุล                               ตาํแหน่ง 

1 นายอมร อศัวานนัท์* ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ        

2 นางประดษิฐา จงวฒันา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                    

3 พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                

4 ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                

 นางพรรณี ฉนัทวรลกัษณ์ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :  * เป็นผู้มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กําหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้ สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และ

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

2. มีอํานาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มาชีแ้จง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมลูได้ทกุระดบัขององค์กร 

3. มีอํานาจในการตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และเร่ืองท่ีเก่ียวข้องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จา่ยของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( internal audit)                 

ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัท 

5. สนบัสนนุและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. สนบัสนนุและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. พิจารณาอนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายใน และติดตามการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

8. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย 

เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

9. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงการเสนอ    

เลิกจ้างผู้สอบบญัชีเดิม และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบั

ผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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10. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

11. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ         

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้    

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

12. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ก. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ข. การทจุริตคอร์รัปชัน่หรือสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกําหนด  กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทําดงักลา่วตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

14. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศยั

อํานาจตามข้อบงัคบัของบริษัท และ กฎหมาย 

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ

คณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ตอ่ผู้มสีว่นได้เสยี 

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมจํานวน 5 ครัง้ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตาราง         

วนัเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี รวมทัง้มีการประชุมร่วมกบัผู้ตรวจสอบ

บญัชีของบริษัท และผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทกุไตรมาส 
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3.  คณะกรรมการสรรหา 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการบริษัท จํานวน 5 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา โดยเป็นกรรมการท่ี

ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการสรรหา  กรรมการสรรหาทกุคนมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือน 

พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563  

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา 

                     ชื่อ – สกุล        ตาํแหน่ง 

1 นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการสรรหา       

2 นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการสรรหา                    

3 ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการสรรหา 

4 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการสรรหา 

5 นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการสรรหา 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการสรรหา 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชมุหรือสง่เอกสารตามท่ีเห็น

วา่เก่ียวข้องจําเป็น 

2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท 

2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีเสนอให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงความรู้  

ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  เพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหา  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  เว้นแต่ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระให้เสนอต่อท่ีประชุม           

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

4. จดัทําความเห็นหรือข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

6. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชมุจํานวน 2 ครัง้ และได้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวนัเวลา

การประชมุคณะกรรมการสรรหาได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

4.  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท จํานวน 4 ทา่น โดยเป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 2 ทา่น ซึง่รวม

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ตัง้แต่เดือน 

พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 

 

 

รายชื่อของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

1 นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน       

2 นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                    

3 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                    

4 นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ                    

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ  หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือสง่เอกสารตามท่ี

เห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทําความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม

หลกัเกณฑ์ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทได้  เพ่ือให้การจดัสรรคา่ตอบแทนมีความเหมาะสม  

2. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท วงเงิน

ค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และจํานวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา  เพ่ือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิ 

3. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน อํานาจหน้าท่ีและปริมาณความ

รับผิดชอบ  ภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

4. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (ท่ีมิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก

ผลการปฏิบตัิงาน  อํานาจหน้าท่ี  และปริมาณความรับผิดชอบ  และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

6. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ในปี 2562 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ได้มีการประชมุจํานวน 2 ครัง้ และได้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท โดย

ตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้มกีารกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 7 คน  โดยเป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร      

5 ทา่น มีสมาชิกจํานวน 2 ทา่น เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึง่รวมประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  กรรมการบริหารความเสีย่งทกุคน

มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 1 ปี ตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

1 ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง       

2 รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

3 รศ.กิติศกัดิ ์ พลอยพาณิชเจริญ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

4 นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

5 นางสธุญัญา สมุะนา กรรมการบริหารความเสีย่ง       



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน
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รายชื่อของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

1 นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน       

2 นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                    

3 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                    

4 นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ                    

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ  หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือสง่เอกสารตามท่ี

เห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทําความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม

หลกัเกณฑ์ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทได้  เพ่ือให้การจดัสรรคา่ตอบแทนมีความเหมาะสม  

2. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท วงเงิน

ค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และจํานวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา  เพ่ือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิ 

3. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน อํานาจหน้าท่ีและปริมาณความ

รับผิดชอบ  ภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

4. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (ท่ีมิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก

ผลการปฏิบตัิงาน  อํานาจหน้าท่ี  และปริมาณความรับผิดชอบ  และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

6. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ในปี 2562 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ได้มีการประชมุจํานวน 2 ครัง้ และได้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท โดย

ตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้มกีารกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 7 คน  โดยเป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร      

5 ทา่น มีสมาชิกจํานวน 2 ทา่น เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึง่รวมประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  กรรมการบริหารความเสีย่งทกุคน

มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 1 ปี ตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

1 ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง       

2 รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

3 รศ.กิติศกัดิ ์ พลอยพาณิชเจริญ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

4 นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

5 นางสธุญัญา สมุะนา กรรมการบริหารความเสีย่ง       



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน
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                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

6 นายภทัร วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

7 นางรุจาภา ศรีสรุางค์ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

 นางสธุญัญา สมุะนา เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง                    

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท 

2. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชมุหรือสง่เอกสารตามท่ีเห็น

วา่เก่ียวข้องจําเป็น 

3. มีอํานาจแตง่ตัง้คณะทํางานประเมินและติดตามความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  ให้เกิดความชดัเจนต่อเน่ืองและ

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท และมีการสือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ทกุหนว่ยงาน ทกุระดบัร่วมมือในการบริหารความเสีย่งในองค์กร 

3. ดแูลให้บริษัทมกีารบริหารความเสีย่งท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

4. พฒันาระบบการจดัการบริหารความเสีย่งทัง้องค์กรให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

5. จดัทํารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลง

นามโดยประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. ทบทวน  ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตั ิ

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้มีการประชมุจํานวน 4 ครัง้ และได้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยตาราง

วนัเวลาการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้มกีารกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

6.  คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสังคม 

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม จํานวน  7 คน โดยเป็นกรรมการบริษัท และ

ผู้บริหาร ท่ีมีความรู้และประสบการณ์  กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมทกุคนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือน 

พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 

รายชื่อของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 
1 ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี  ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม  

2 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

3 นางทองสขุ อปุถมัภากลุ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

4 นางรุจาภา ศรีสรุางค์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

5 นางธญันนัทน์ ตนัติโกวิท กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

6 นางสาวทดัทรวง แสงวิเชียร กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

7 นางสาวเยาวลกัษณ์ โพธินิมิตร์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

 นางรุจาภา ศรีสรุางค์ เลขานกุารคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 
 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสงัคม 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือสง่เอกสารตามท่ี

เห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

1. กําหนดนโยบายและวางกรอบการดําเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมของบริษัท 

2. พิจารณากลัน่กรองกิจกรรมและนโยบายเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อมของบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยทุธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายและนโยบายด้านสงัคม

และสิง่แวดล้อม 

4. พิจารณากลัน่กรองแผนงานและงบประมาณประจําปีสาํหรับการดําเนินการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือนําเสนอตอ่

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสําเร็จรวมทัง้คณุภาพ

ของโครงการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 

6. เสนอแนะข้อกําหนดเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมถึง

จรรยาบรรณพนกังานของบริษัท  

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2562 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม ได้มีการประชุมจํานวน 4 ครัง้ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท    

โดยตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

7.  คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้กรรมการกํากบัดแูลกิจการ จํานวน  5 คน ซึง่มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ และมีตวัแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่

คราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 

 รายชื่อของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

1 พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  

2 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4 นางวรวรรณ ตนัตระเศรษฐี กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็น  ร่วมประชุม หรือสง่เอกสารตามท่ี

เห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท 

3. อํานาจแตง่ตัง้คณะทํางาน  เพ่ือดําเนินการด้านการกํากบัดแูลกิจการทัว่ทัง้องค์กร 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน
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อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสงัคม 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือสง่เอกสารตามท่ี

เห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

1. กําหนดนโยบายและวางกรอบการดําเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมของบริษัท 

2. พิจารณากลัน่กรองกิจกรรมและนโยบายเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อมของบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยทุธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายและนโยบายด้านสงัคม

และสิง่แวดล้อม 

4. พิจารณากลัน่กรองแผนงานและงบประมาณประจําปีสาํหรับการดําเนินการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือนําเสนอตอ่

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสําเร็จรวมทัง้คณุภาพ

ของโครงการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 

6. เสนอแนะข้อกําหนดเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมถึง

จรรยาบรรณพนกังานของบริษัท  

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2562 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม ได้มีการประชุมจํานวน 4 ครัง้ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท    

โดยตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

7.  คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้กรรมการกํากบัดแูลกิจการ จํานวน  5 คน ซึง่มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ และมีตวัแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่

คราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 

 รายชื่อของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

1 พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  

2 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4 นางวรวรรณ ตนัตระเศรษฐี กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็น  ร่วมประชุม หรือสง่เอกสารตามท่ี

เห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท 

3. อํานาจแตง่ตัง้คณะทํางาน  เพ่ือดําเนินการด้านการกํากบัดแูลกิจการทัว่ทัง้องค์กร 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

72

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

1. กําหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ   

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และระเบียบปฏิบตัิ  ให้สอดคล้อง

กบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อยา่งตอ่เน่ือง 

2. กําหนดแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ พร้อมทัง้ติดตามดแูล และ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

3. ส่งเสริม และสนบัสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการ และ

นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

4. กํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

คอร์รัปชั่น รวมทัง้มีการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้เพียงพอ พร้อมทัง้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตัิ 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใด  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2562 คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ ได้มีการประชุมจํานวน 5 ครัง้ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

ตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

8.  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร เพ่ือชว่ยในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 13 ทา่น มีวาระการดาํรงตําแหนง่คราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2562 

– พฤษภาคม 2563 ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุปี  ภายหลงัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร 

                     ชื่อ – สกุล     ตาํแหน่ง 

1 นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ       

2 ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการบริหาร  

3 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการบริหาร 

4 ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี กรรมการบริหาร 

5 นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 

6 นางสาวสเุมธ สรุชาติชยัฤทธ์ิ กรรมการบริหาร 

7 นางทองสขุ   อปุถมัภากลุ    กรรมการบริหาร 

8 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์    กรรมการบริหาร 

9 นางสธุญัญา สมุะนา กรรมการบริหาร 

10 นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหาร 

11 นางสาวกฤษณรัฐ รัศมีสริุเยนทร์ กรรมการบริหาร 

12 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ กรรมการบริหาร 

13 นางญารินทร์ ศรีศกัดา กรรมการบริหาร 

 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์    เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1. แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานระดบั

ตา่งๆ 

2. แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะทํางานอ่ืนใดเพ่ือดําเนินกิจการตา่งๆ  ในการบริหารงานของบริษัท 

3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตัิงาน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรรมการบริหาร และ/หรือ พนกังาน          

ผู้ดํารงตําแหนง่ทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนมุตัิเบิกจ่ายสนิทรัพย์ของบริษัทได้ 

4. อนมุตัิการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจ

ทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินแหง่ละไมเ่กิน จํานวน  20  ล้านบาท 

5. อนุมตัิการเข้าคํา้ประกันวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมี    

การประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั  หรือบริษัทอ่ืน  ในวงเงินแหง่ละไมเ่กิน จํานวน  20  ล้านบาท  

6. อนมุตัิการเข้าทํานิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน 20 ล้านบาท 

7. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลกิวงเงินสนิเช่ือ ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน 20 ล้านบาท 

8. อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใด  ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน 20 ล้านบาท 

9. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน  20 ล้านบาท 

10. อนมุตัิการจําหนา่ย จ่าย โอน ในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจํานวน 20 ล้านบาท 

11. อนมุตัิการปรับสภาพ ทําลาย ตดับญัชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตน ท่ีเลิกใช้ชํารุด สญูหาย ถกูทําลาย  

เสือ่มสภาพหรือล้าสมยัไมส่ามารถใช้งานได้   มีมลูคา่ทางบญัชีรวมไมเ่กินครัง้ละจํานวน 20 ล้านบาท 

12. อนุมตัิการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึ่งวตัถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ หรือล้าสมยัซึ่งจะทําให้มี

มลูคา่ทางบญัชีลดลงไมเ่กินครัง้ละ จํานวน  20  ล้านบาท 

13. อนุมัติการประนีประนอม  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข์  การฟ้องร้องคดี และ/หรือ              

การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สาํหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า ท่ีมีทนุทรัพย์ไม่เกิน 

จํานวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีทนุทรัพย์ไมเ่กิน จํานวน  20 ล้านบาท 

14. มอบอํานาจให้แกพ่นกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอ่ืนใดทําการแทนได้ 

15. มีอํานาจเชิญผู้บริหาร  หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็น

วา่เก่ียวข้องจําเป็น 

16. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก  ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท 

17. ออกระเบียบปฏิบตังิานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. เสนอเปา้หมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เปา้หมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 

3. รับผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท และสง่เสริมให้มีการคิดค้นนวตักรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น   

มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้  โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดูแลต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารให้ทราบ 

6. ดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผู้ สอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลาํดบั 

7. พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนมุตัิตอ่ไป  
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ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

1. กําหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ   

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และระเบียบปฏิบตัิ  ให้สอดคล้อง

กบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อยา่งตอ่เน่ือง 

2. กําหนดแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ พร้อมทัง้ติดตามดแูล และ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

3. ส่งเสริม และสนบัสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการ และ

นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

4. กํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

คอร์รัปชั่น รวมทัง้มีการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้เพียงพอ พร้อมทัง้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตัิ 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใด  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2562 คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ ได้มีการประชุมจํานวน 5 ครัง้ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

ตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

8.  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร เพ่ือชว่ยในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 13 ทา่น มีวาระการดาํรงตําแหนง่คราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2562 

– พฤษภาคม 2563 ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุปี  ภายหลงัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร 

                     ชื่อ – สกุล     ตาํแหน่ง 

1 นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ       

2 ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการบริหาร  

3 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการบริหาร 

4 ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี กรรมการบริหาร 

5 นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 

6 นางสาวสเุมธ สรุชาติชยัฤทธ์ิ กรรมการบริหาร 

7 นางทองสขุ   อปุถมัภากลุ    กรรมการบริหาร 

8 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์    กรรมการบริหาร 

9 นางสธุญัญา สมุะนา กรรมการบริหาร 

10 นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหาร 

11 นางสาวกฤษณรัฐ รัศมีสริุเยนทร์ กรรมการบริหาร 

12 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ กรรมการบริหาร 

13 นางญารินทร์ ศรีศกัดา กรรมการบริหาร 

 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์    เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1. แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานระดบั

ตา่งๆ 

2. แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะทํางานอ่ืนใดเพ่ือดําเนินกิจการตา่งๆ  ในการบริหารงานของบริษัท 

3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตัิงาน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรรมการบริหาร และ/หรือ พนกังาน          

ผู้ดํารงตําแหนง่ทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนมุตัิเบิกจ่ายสนิทรัพย์ของบริษัทได้ 

4. อนมุตัิการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจ

ทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินแหง่ละไมเ่กิน จํานวน  20  ล้านบาท 

5. อนุมตัิการเข้าคํา้ประกันวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมี    

การประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั  หรือบริษัทอ่ืน  ในวงเงินแหง่ละไมเ่กิน จํานวน  20  ล้านบาท  

6. อนมุตัิการเข้าทํานิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน 20 ล้านบาท 

7. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลกิวงเงินสนิเช่ือ ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน 20 ล้านบาท 

8. อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใด  ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน 20 ล้านบาท 

9. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน  20 ล้านบาท 

10. อนมุตัิการจําหนา่ย จ่าย โอน ในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจํานวน 20 ล้านบาท 

11. อนมุตัิการปรับสภาพ ทําลาย ตดับญัชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตน ท่ีเลิกใช้ชํารุด สญูหาย ถกูทําลาย  

เสือ่มสภาพหรือล้าสมยัไมส่ามารถใช้งานได้   มีมลูคา่ทางบญัชีรวมไมเ่กินครัง้ละจํานวน 20 ล้านบาท 

12. อนุมตัิการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึ่งวตัถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ หรือล้าสมยัซึ่งจะทําให้มี

มลูคา่ทางบญัชีลดลงไมเ่กินครัง้ละ จํานวน  20  ล้านบาท 

13. อนุมัติการประนีประนอม  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข์  การฟ้องร้องคดี และ/หรือ              

การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สาํหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า ท่ีมีทนุทรัพย์ไม่เกิน 

จํานวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีทนุทรัพย์ไมเ่กิน จํานวน  20 ล้านบาท 

14. มอบอํานาจให้แกพ่นกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอ่ืนใดทําการแทนได้ 

15. มีอํานาจเชิญผู้บริหาร  หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็น

วา่เก่ียวข้องจําเป็น 

16. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก  ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท 

17. ออกระเบียบปฏิบตังิานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. เสนอเปา้หมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เปา้หมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 

3. รับผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท และสง่เสริมให้มีการคิดค้นนวตักรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น   

มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้  โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดูแลต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารให้ทราบ 

6. ดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผู้ สอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลาํดบั 

7. พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนมุตัิตอ่ไป  
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8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

9. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

10. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2562 มีกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการบริหารจํานวน 5 คน โดยกรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ นําในการบริหารงาน                

วางแผนการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีสว่นร่วมกําหนดนโยบาย

และเปา้หมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท  

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชมุจํานวน 19 ครัง้ โดยได้กําหนดวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการบริหารไว้

เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

9.  ประธานกรรมการบริษัท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท ดงันี ้

 อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากบั ติดตาม ดูแลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

2. เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสยีงเพ่ิมขึน้

อีกเสยีงหน่ีงเป็นเสยีงชีข้าด 

3. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนดําเนินการแทน 

4. เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม ดําเนินการ

ประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดบัระเบียบ

วาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

5. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

10.  กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการไว้ชดัเจน เพ่ือให้เป็นแนวทางใน   

การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น         

มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

2. สัง่การหรือดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและสมควร เพ่ือให้การดําเนินการตามข้อ 1.  สาํเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี และหากเป็น

เร่ืองสาํคญัให้รายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารรับทราบ 

3. พิจารณาและอนุมตัิการบรรจุ  แต่งตัง้  โอนย้าย  ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ  มาตรการทางวินัย 

ตลอดจนกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน  ทัง้นี ้การดําเนินการตา่ง ๆ  ดงักลา่วต้องไมข่ดัแย้งกบัอํานาจ

ของคณะกรรมการบริหาร 

4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตัิงานของบริษัท โดยไม่ขดัหรือแย้งกบันโยบาย ข้อบงัคบั ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่และ  

มติใดๆ ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร 

5. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ 

6. สร้างเสริมและพฒันาให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ศีลธรรม และวฒันธรรมอนัดี  

โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
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7. การใช้อํานาจดงักล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จดัการไม่สามารถกระทําได้  หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ    

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษัท    

8. ในการใช้อํานาจดงักล่าวหากมีข้อสงสยั  หรือความไม่ชดัเจนในการใช้อํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดนี ้ให้เสนอเร่ืองให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

9. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1.  วิธีการสรรหาคดัเลอืกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

 หลักเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการ 

 ในการพิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีจะเสนอให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาดงันี ้

 1.  คณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทัง้ทางด้านคณุวฒุิทางการศกึษา 

ทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนิน

ธุรกิจของ  บริษัทฯ โดยไมม่ีการกีดกนัทางเพศ อาย ุเชือ้ชาติ เป็นต้น 

 2. มีภาวะผู้ นํา มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทํางานท่ีโปร่งใส 

 3. มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

 4. กรณีสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่ง จะพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ

บริษัท และกรรมการชดุยอ่ยในช่วงท่ีผา่นมา 

 5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการ  

 1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีสรรหาบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดย

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเลอืกตัง้ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เว้นแตใ่นกรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตามวาระและยงัคงเหลอืวาระไมน้่อยกวา่ 2 เดือน ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เลือกบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการบริษัทท่ียงัเหลืออยู่ ทัง้นี ้บคุคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดงักลา่ว จะมีวาระการดํารงตําแหน่ง

เทา่กบัวาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

 2. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ี

กรรมการ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ  

 3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม รวมถึงคณะกรรมการ

สรรหายงัได้พิจารณาบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการเพ่ิมเติมจากรายช่ือกรรมการอาชีพในทําเนียบสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

  สาํหรับการพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคณุสมบตัิ

ของกรรมการอิสระท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พืน้ฐาน

ดงักลา่วแล้วข้างต้น 

 

 

 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

76

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กําหนดนิยาม “ กรรมการอิสระ ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท   ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ 

ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็น        

กรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของ     

สว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา            

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย        

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่

น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ   

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน       

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  คํา้ประกนั  การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน  รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่ง

เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ

บริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป  แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากวา่   ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตาม

วิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลู

และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว     

ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ   และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั   ผู้มีอํานาจควบคมุ   หรือ   หุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี   ซึ่งมี

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดั

อยู ่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ              

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้

ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น 

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น

หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นี ้หากคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ได้มีประกาศเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมี

คณุสมบตัิตามท่ีได้มีประกาศเปลีย่นแปลงไปทกุประการ 

  ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั               

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ

หรือบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมลูค่าเกิน

กวา่หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่

2.  สิทธิของผู้ถอืหุ้นรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 

 การเสนอรายชื่อกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือเพ่ือรับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อน

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ซึ่งสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้

หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ : ข้อมลูประชมุผู้ ถือหุ้น” 

 วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้กรรมการ 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

• ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

• ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่

คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

• บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นต้องเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน

กรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3.  วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การสรรหาผู้บริหาร 

 บริษัทฯ สรรหาบคุคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นผู้บริหารจากการคดัเลือกผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคณุธรรมและจริยธรรมเข้ามา

ร่วมงาน และได้พฒันาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสท่ีจะก้าวขึน้มาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขัน้ตอนการประเมิน

ศกัยภาพของพนกังาน ซึ่งพนกังานท่ีได้รับการประเมินว่ามีศกัยภาพในการทํางานดี จะได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทายและมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบท่ีสงูขึน้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพฒันาพนกังานทกุระดบัเพ่ือทดแทนในกรณีท่ีมีตําแหน่งงาน   

วา่งลง 

 

 

 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

78

 

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

 สาํหรับการสรรหาคดัเลอืกผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลอืกจากผู้บริหารปัจจุบนั

หรือบคุคลอ่ืน ท่ีมีความรู้ความสามารถมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนําเสนอต่อท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

   บริษัทฯ พิจารณาและคดัเลอืกบคุคลเพ่ือไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ซึง่จํานวนบคุคลท่ีบริษัทใช้สทิธิออก

เสียงแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วม มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมท่ีตนไปดํารงตําแหน่งกรรมการยกเว้นในเร่ืองท่ีเป็น

นโยบายสาํคญัท่ีมีผลตอ่การดําเนินธุรกิจ บริษัทกําหนดให้บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร

ก่อนท่ีจะไปลงมติออกเสยีงลงคะแนน  

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอ โดยมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยเป็นประจําทกุปี 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดให้บคุคลท่ีได้รับตําแหน่งจากบริษัทฯ ต้องดแูลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบตัิและเปิดเผยข้อมลูท่ี

สําคญัตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ปฏิบตัิ อาทิเช่น การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญัอ่ืนๆ รวมถึงต้องกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชีของบริษัท

ยอ่ยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนักําหนด 

 บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการบริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

และไม่มีบคุคลอ่ืนถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไม่มีข้อตกลง

ระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการแบง่ผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัสว่นการถือหุ้นปกติในบริษัทร่วม 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การปอ้งกนัและดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ โดยกําหนดไว้ในจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วย     

ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสาํคญั โดยสรุปนโยบายท่ีสาํคญัได้ดงันี ้

 1.  บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน กระทําการเพ่ือ

แสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในท่ีตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท่ียงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะหากไม่ปฏิบตัิตาม        

ถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการทํางานของบริษัท ทัง้นีใ้นช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ

ภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง  บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวยีนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานท่ีรับทราบข้อมลู

ภายในห้ามทําการซือ้ขายหรือขายหุ้นบริษัท 

โดยในปี 2562 ท่ีผา่นมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทไมม่ีการกระทําผิดในเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน

แตอ่ยา่งใด 

 2.  บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบวา่มีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทของตนรวมทัง้

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับตําแหน่งตัง้เป็นกรรมการ ผู้ บริหาร และในกรณีท่ีมี                    

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทให้รายงานภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

ดูแลหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  นอกจากนี ้ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็น

ประจําทกุไตรมาส  
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 3.  บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อเลขานกุารบริษัท

ลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนัทําการก่อนการซือ้ขาย 

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้ บริหารท่ีมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยได้แจ้งให้

เลขานกุารบริษัททราบลว่งหน้า 4 – 6 วนัก่อนทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

4.  บริษัทฯ มีมาตรการดแูลกการมสีว่นได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้อง

รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสยีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ

กิจการของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด 

 5.  บริษัทฯ ได้พฒันาระบบการควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กําหนดระดบัการเข้าถึง

ข้อมลูภายในให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานแตล่ะระดบั ซึง่มีรหสัผา่นเฉพาะบคุคลในการเข้าสูร่ะบบได้ 

 ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับหนงัสือตกัเตือนการกระทําความผิดจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 บริษัทฯ ว่าจ้าง “บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั” เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีแรก  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือและไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือมีสว่นได้เสียกบั

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี ดงันี ้ 

                            หนว่ย  :  บาท 

            ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี 2562 2561 

  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 1,810,000 1,375,000 

  บริษัทยอ่ย 5 บริษัท 1,285,000 1,010,000 

            รวม 3,095,000 2,385,000 

2.  ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
  บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่าย คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน ดงันี ้

                            หนว่ย  :  บาท 

            ค่าบริการอื่น     2562  2561 

  คา่สงัเกตการณ์ทําลายสนิค้า      80,000      61,545 

  คา่บริการในการสอบทานงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน      90,000    130,000 

            รวม    170,000    191,545 
 

 

 

 

 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

80

การปฏบิัตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

 คณะกรรมการได้มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการจดัทําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ชึ่งบริษัทได้มีการจดัทําเพ่ือให้

สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนีบ้ริษัทมีการดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 

หลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั รวมถึงแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ได้วางไว้ ซึ่งหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1) ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557 

เมื่อวนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์  2557 และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ จัดทําหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้เพ่ือกําหนดเป็นหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบบัใหม่เพ่ือใช้แทน    

ฉบบัเดิม ประกอบด้วย 

• นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

• หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ 

หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ นําองค์กรท่ี

สร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 2 กําหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสทิธิภาพ 

หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

หลกัปฏิบตัิ 5 การสง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 7 รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

หลกัปฏิบตัิ 8 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

• จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

• จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

 ซึง่หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบัใหม ่สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุ

สมัพนัธ์ : การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” 
 โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 8 หลกัปฏิบตัิ มาปรับใช้ให้เหมาะสม

กบัธุรกิจซึง่ครอบคลมุเนือ้หาหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ไม่มีการกระทําใดๆ อนัเป็นการละเมิด

หรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย หรือ          

ผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทัง้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้ น และสิทธิอ่ืนๆ นอกเหนือสิทธิขัน้พืน้ฐาน เพ่ือกําหนด            

ทิศทางการดําเนินงานและตดัสนิใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัตอ่บริษัท ดงันี ้
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 1.1  สิทธิขัน้พืน้ฐาน 

 ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีสว่นแบ่งในกําไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิในการ

รับทราบข้อมลูข่าวสารของกิจการท่ีเพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน   

สิทธิในการเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

1.2  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาํคัญ   

 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีช่องทางท่ีจะได้รับ

ข่าวสารของบริษัทฯได้มากขึน้ เช่น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินลงทุน         

การเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุม และการซือ้ขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต่อการตดัสินใจของ         

ผู้ ถือหุ้น 

1.3  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

โดยบริษัทกําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท โดยกําหนดวนั 

เวลา สถานท่ีและวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดแูลผลการดําเนินงานของ

บริษัท และในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคับท่ีต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเชิญประชุมวิสามญั           

ผู้ ถือหุ้ นเป็นกรณีไป โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 1 ครัง้ และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น                  

มีรายละเอียดดงันี ้  

 ก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

  ในปี 2562 บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 40 เมื่อวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 

(1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธนัวาคม 2561 

ได้จดัทําหลกัเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท  พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคล

เพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

(2) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 40 ให้ทราบล่วงหน้า 36 วนัก่อนวนัประชุม คือ     

ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

จดัสรรเวลาในการเข้าร่วมประชมุ 

(3) เผยแพร่หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ ซึง่มีข้อมลูเดียวกนักบัท่ีบริษัทสง่ให้ผู้ ถือหุ้น

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 เป็นการลว่งหน้า 36 วนัก่อนวนัประชมุ 

(4) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จดัสง่

เอกสารเชิญประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นการลว่งหน้าในวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 22 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลา

ศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ 

(5) หนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์รายวนัเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และเป็นเวลาก่อน

วนัประชมุ 12 วนั คือ ในวนัท่ี 10 – 11, 17 เมษายน 2562  
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(6) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม           

ผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่วันท่ี 18 มีนาคม 2562 ถึง 17 เมษายน 2562 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และนําส่งขัน้ตอน               

การดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วพร้อมเอกสารเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยในปี 2562 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้ามาท่ีบริษัทก่อนวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(7) เอกสารท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมท่ีมี

ข้อเท็จจริงและเหตผุล รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ พร้อมกบัเอกสารประกอบการประชุมท่ีใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ รายงานประจําปี ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็น         

ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วม

ประชุมต้องนํามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบตัิในการประชุม ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนงัสือ       

มอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ ซึง่สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัท 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจําปีภายใน 120 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุรอบบญัชี (31 ธันวาคม) ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ (วนัท่ี 18 มีนาคม 2562) และจดัสง่รายงานประจําปีในรูปแบบQR Code ให้กบัผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วนัท่ี 1 เมษายน 2562) 

 วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

(1) กําหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการจดัประชุมท่ีสะดวกและเหมาะสมต่อการเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 บริษัทฯ  

จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในวันอังคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยเร่ิมรับ

ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.00 น.  

(2) เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง และ

สามารถลงทะเบียนได้ต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอสําหรับการลงทะเบียน   

เข้าประชุม  พร้อมกบัจดัเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน  อีกทัง้   

มีการแจกปา้ยคะแนนและบตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรับผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้ในการลงคะแนนเสยีง 

 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบัผู้ อ่ืนมาประชมุผู้ ถือหุ้นแทน บริษัทฯ ได้ให้สทิธิและปฏิบตัิตอ่ผู้ รับมอบฉนัทะ

เสมือนกบัเป็นผู้ ถือหุ้น  

(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครัง้     

หากไมต่ิดภารกิจสาํคญัหรือเจ็บป่วย 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 คน จาก 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ซึ่งรวม

ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะเข้าร่วมประชมุ นอกจากนี ้กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสงูสดุด้าน

บญัชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 

และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector  โดยเชิญตวัแทนจากสํานกังานสอบบญัชี บริษัท สํานกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 

และสาํนกังานท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จํากดั เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ  เพ่ือให้การประชมุ

เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท  

(4) ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม  รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและ

วิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณีผู้ ถือหุ้นรายใดเข้ามา 

ภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยงัให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยูท่ี่ยงัไม่ได้มีการพิจารณาและ

ลงมต ิโดยนบัเป็นองค์ประชมุ 

(5) ในการประชุมประธานท่ีประชุมดําเนินการประชุมเรียงตามลําดบัวาระท่ีกําหนดในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  

โดยไมม่ีการเพ่ิมวาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูสาํคญัท่ีไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  พร้อมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

มีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อยา่งเต็มท่ีในทกุวาระ 
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   สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2562 ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากท่ี

นําเสนอในท่ีประชมุ 

(6) บริษัทฯ ได้นําระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  พร้อมทัง้แสดงผลการลงมติดงักลา่ว

บนหน้าจอในห้องประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนัที

หลงัจากจบการพิจารณาแตล่ะวาระ ซึง่บริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีสาํคญั คือ การแตง่ตัง้กรรมการ โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นคดัเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพ่ือความโปร่งใสได้จดัเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าวไว้ท่ีสํานกังานกรุงเทพฯ เพ่ือ

สามารถตรวจสอบได้ภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 40 เม่ือวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562  

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้

วาระที่ 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น % 

1 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

3 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

4 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

5.1 – 5.5 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

6 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

7 102 128,589,413 100.00 - - - - - - 

หมายเหต ุ :  บตัรเสยีไมม่ี 
 

 หลังวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

(1) เปิดเผยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ และบนเวบ็ไซต์ของบริษัทในวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 

(2) จัดทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ  ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย พร้อมทัง้บนัทึกประเด็นอภิปรายท่ีสําคญัและคําชีแ้จงไว้โดยสรุป 

และได้นําสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนั         

นบัจากวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ ถือหุ้น

รับทราบ และสามารถตรวจสอบข้อมลูได้โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถดัไป พร้อมทัง้ดําเนินการนําสง่ต่อกระทรวง

พาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

(3) จดัให้มีการบนัทกึวิดีทศัน์การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่ให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ 

(4) หลงัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ีประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่าย         

เงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกบันายทะเบียนบริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวา่จะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอยา่งถกูต้องและครบถ้วน รวมถึงมีการลงพิมพ์

โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์รายวนัเป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนั คือ ในวนัท่ี 7 - 9 พฤษภาคม 2562 

จากการให้ความสําคญัต่อการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมาอย่างต่อเน่ืองทําให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน

คณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  
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หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

  บริษัทฯ มุ่งมัน่สร้างความเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมให้เกิดกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้น

รายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือนกัลงทนุสถาบนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1  การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้ากอ่น

วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จดัทําหลกัเกณฑ์

และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้

ในช่วงเวลาดงักลา่วไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง 

และไมม่ีหุ้นใดท่ีมีสทิธิพิเศษท่ีจะจํากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

(3) ในกรณีเป็นผู้ ถือหุ้นต่างชาติ  บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เอกสารประกอบการ

ประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ พร้อมทัง้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.snjinter.com)  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษก่อนการประชมุลว่งหน้า 30 วนั 

(4) ในกรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใด

บุคคลหนึ่ง  หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพ่ือเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับ

กรรมการตรวจสอบทัง้ 4 คน โดยแจ้งช่ือ อายุ ท่ีอยู่ ท่ีส่งไปพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม รวมทัง้ได้ระบุเอกสารหลกัฐาน และ

คําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้อยา่งถกูต้องและไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วม

ประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 40 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 มีผู้ ถือหุ้น 9 รายถือหุ้น 31,911,138 หุ้น 

ได้มอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ออกเสยีงแทน 

(5) การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย  มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนบั

คะแนนจะนบัเฉพาะผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วยและ/หรืองดออกเสยีงเทา่นัน้หลงัจากนัน้จะนํามาหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม

สว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการนบัคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอท่ีอยูใ่น

ห้องประชมุทนัทีเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.2  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและกําหนดไว้ใน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานไม่นําข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัท 

รวมถึงไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีไปแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน พร้อมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการดําเนินธุรกิจ

และเป็นหลกัปฏิบตัิในการทํางาน  

นอกจากนีใ้นระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทฯ ได้มีการกําหนดในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้กําหนด

บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย  ซึ่งในปี 2562 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด           

ไมป่รากฏกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

2.3  การกาํหนดการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

(1) บริษัทฯ มีการกําหนดเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทไว้ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้ง

ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบทกุไตรมาส  

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไมป่รากฏวา่มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ในช่วงเวลาท่ีห้ามมีการซือ้ขาย 

(2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59             

แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยบริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทของ

กรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะเป็นวาระประจําในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(3) คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท    

ตอ่เลขานกุารบริษัท อยา่งน้อย 1 วนัทําการก่อนการซือ้ขาย ซึง่ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วโดยได้

แจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบลว่งหน้า 4 - 6 วนัก่อนการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

2.4  การดาํเนินการกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ดําเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท 

เป็นท่ีตัง้ ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส  โดยกําหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และใน

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดแูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ในการทํารายการดงักล่าวท่ีเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน        

การตดัสินใจ จากนัน้บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้          

ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  โดยเปิดเผยช่ือและความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั นโยบายในการกําหนดราคา มลูค่าของรายการ และ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปในการทํา

ธุรกรรมระหวา่งบริษัทกบั กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เป็นประจําทกุปี 

2.5  การดูแลเร่ืองการซือ้ขายสินทรัพย์ 

 บริษัทฯ ดูแลการซือ้ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เร่ืองการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ โดยในการทํารายการดงักลา่ว กรรมการผู้มีสว่นได้เสียไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

และเป็นธรรม 

หมวดที่ 3 การคาํนึงถงึผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิไว้ใน

คู่มือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้

เสยี เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับการดแูลอยา่งเป็นธรรมทกุฝ่าย 

3.1  ผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามท่ีกําหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบงัคบั และจริยธรรมของบริษัท อีกทัง้

ยังมีกลไกท่ีทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่ว่าจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง  มีการควบคุมการทํารายการระหว่างกนั  มีมาตรการป้องกัน       

การขดัแย้งทางผลประโยชน์  และปอ้งกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุง่สร้างผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมํ่าเสมอ  

ในปี 2562  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561  ในอัตรา 1.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย            

เงินปันผลร้อยละ 50.02 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 นบัเป็นการจ่าย    

เงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 40 ซึง่ถือเป็นการสร้างความมัง่คัง่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุราย   

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระสาํคญัตา่ง ๆ โดยได้รับข้อมลูขา่วสารท่ี 
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หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

  บริษัทฯ มุ่งมัน่สร้างความเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมให้เกิดกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้น

รายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือนกัลงทนุสถาบนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1  การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้ากอ่น

วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จดัทําหลกัเกณฑ์

และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้

ในช่วงเวลาดงักลา่วไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง 

และไมม่ีหุ้นใดท่ีมีสทิธิพิเศษท่ีจะจํากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

(3) ในกรณีเป็นผู้ ถือหุ้นต่างชาติ  บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เอกสารประกอบการ

ประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ พร้อมทัง้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.snjinter.com)  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษก่อนการประชมุลว่งหน้า 30 วนั 

(4) ในกรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใด

บุคคลหนึ่ง  หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพ่ือเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับ

กรรมการตรวจสอบทัง้ 4 คน โดยแจ้งช่ือ อายุ ท่ีอยู่ ท่ีส่งไปพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม รวมทัง้ได้ระบุเอกสารหลกัฐาน และ

คําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้อยา่งถกูต้องและไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วม

ประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 40 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 มีผู้ ถือหุ้น 9 รายถือหุ้น 31,911,138 หุ้น 

ได้มอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ออกเสยีงแทน 

(5) การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย  มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนบั

คะแนนจะนบัเฉพาะผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วยและ/หรืองดออกเสยีงเทา่นัน้หลงัจากนัน้จะนํามาหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม

สว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการนบัคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอท่ีอยูใ่น

ห้องประชมุทนัทีเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.2  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและกําหนดไว้ใน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานไม่นําข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัท 

รวมถึงไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีไปแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน พร้อมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการดําเนินธุรกิจ

และเป็นหลกัปฏิบตัิในการทํางาน  

นอกจากนีใ้นระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทฯ ได้มีการกําหนดในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้กําหนด

บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย  ซึ่งในปี 2562 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด           

ไมป่รากฏกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

2.3  การกาํหนดการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

(1) บริษัทฯ มีการกําหนดเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทไว้ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้ง

ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบทกุไตรมาส  

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไมป่รากฏวา่มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ในช่วงเวลาท่ีห้ามมีการซือ้ขาย 

(2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59             

แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยบริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทของ

กรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะเป็นวาระประจําในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(3) คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท    

ตอ่เลขานกุารบริษัท อยา่งน้อย 1 วนัทําการก่อนการซือ้ขาย ซึง่ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วโดยได้

แจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบลว่งหน้า 4 - 6 วนัก่อนการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

2.4  การดาํเนินการกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ดําเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท 

เป็นท่ีตัง้ ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส  โดยกําหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และใน

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดแูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ในการทํารายการดงักล่าวท่ีเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน        

การตดัสินใจ จากนัน้บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้          

ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  โดยเปิดเผยช่ือและความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั นโยบายในการกําหนดราคา มลูค่าของรายการ และ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปในการทํา

ธุรกรรมระหวา่งบริษัทกบั กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เป็นประจําทกุปี 

2.5  การดูแลเร่ืองการซือ้ขายสินทรัพย์ 

 บริษัทฯ ดูแลการซือ้ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เร่ืองการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ โดยในการทํารายการดงักลา่ว กรรมการผู้มีสว่นได้เสียไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

และเป็นธรรม 

หมวดที่ 3 การคาํนึงถงึผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิไว้ใน

คู่มือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้

เสยี เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับการดแูลอยา่งเป็นธรรมทกุฝ่าย 

3.1  ผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามท่ีกําหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบงัคบั และจริยธรรมของบริษัท อีกทัง้

ยังมีกลไกท่ีทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่ว่าจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง  มีการควบคุมการทํารายการระหว่างกนั  มีมาตรการป้องกัน       

การขดัแย้งทางผลประโยชน์  และปอ้งกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุง่สร้างผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมํ่าเสมอ  

ในปี 2562  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561  ในอัตรา 1.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย            

เงินปันผลร้อยละ 50.02 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 นบัเป็นการจ่าย    

เงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 40 ซึง่ถือเป็นการสร้างความมัง่คัง่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุราย   

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระสาํคญัตา่ง ๆ โดยได้รับข้อมลูขา่วสารท่ี 
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สําคญัในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หนงัสือเอกสาร และข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รายงานผลการดําเนินงาน

ของกิจการเป็นประจําทุกไตรมาส และเปิดเผยการทํารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย 

3.2  พนักงาน  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหวัใจท่ีสําคญัท่ีจะนําพา

องค์กรมุ่งไปสูค่วามสําเร็จ จึงกําหนดนโยบายให้บริษัทมุ่งมัน่สง่เสริมการอบรม การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่ง

ทัว่ถึง พร้อมกับสร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนกังานมี   

สว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพฒันา ควบคู่ไปกบัการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลเร่ืองค่าตอบแทนโดยให้

ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน     

ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ       

“โครงสร้างการจดัการ” เร่ือง บคุลากร) 

บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการแก่พนกังาน เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ เช่น กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

เงินบําเหน็จเกษียณให้กบัพนกังาน  ห้องพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  สวสัดิการซือ้สินค้าราคาพิเศษ  เคร่ืองแบบพนกังาน 

โครงการเงินกู้ ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ  อีกทัง้ยังได้จัดตัง้คณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานด้านสวสัดิการ รวมทัง้มีการสง่เสริมจดัทํากิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือให้พนกังานมีสว่นร่วม เช่น โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน โครงการ

ธรรมะสบายใจ การจดักิจกรรมปีใหม ่เป็นต้น 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคํานึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกําหนดเป็น

นโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีรายละเอียดดงันี ้

1.  ปฏิบตัิตามกฎหมายด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงข้อตกลงทางธุรกิจท่ี

เป็นปัจจบุนัและท่ีอาจมีขึน้ในอนาคต 

2.  บริหารจัดการเพ่ือมุ่งมั่นป้องกันการบาดเจ็บและลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์รวมถึงปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยั 

3.  มุง่มัน่พฒันาระบบการจดัการสมรรถนะด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง 

4.  สนบัสนนุทรัพยากรในการบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ เพ่ือควบคมุและปอ้งกนัการเกิดอนัตรายจากการทํางานต่อ

ผู้ปฏิบตัิงาน 

5.  ปลกูจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบตัิงานทุกคนตระหนกัเร่ืองความปลอดภยัในการทํางานโดยให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีหลกัของ

ผู้ปฏิบตัิงานทกุคน 

ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทและผู้ ปฏิบัติงานภายนอกปฏิบัติงานด้วย                 

ความปลอดภยัและลดความเสีย่งจากการเกิดอบุตัิเหตหุรือเกิดโรคจากการทํางาน เพ่ือให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

พร้อมทัง้จดัตัง้คณะกรรมการและหนว่ยงานด้านความปลอดภยัในการทํางานขึน้เพ่ือดแูลงานด้านนีโ้ดยเฉพาะ รวมทัง้ติดตามผลการ

ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบตัิเหตุจากการทํางาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ

ฝึกอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยั ทัง้หมด 21 หลกัสตูร เช่น หลกัสตูร “อบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางานสําหรับ

พนกังานใหม ่หวัหน้างานใหม ่และผู้บริหารใหม”่ หลกัสตูร “การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉิน Boiler ระเบิด และไฟไหม้ถงัเก็บ LPG” หลกัสตูร 

“การจดัการสารเคมีร่ัวไหล” หลกัสตูร”การดบัเพลิงขัน้ต้น และขัน้สงู”  ”สปัดาห์ 5ส. ปลอดภยัใสใ่จสิ่งแวดล้อม” รวมทัง้มีการสร้าง

ความตระหนกัและจิตสํานึกด้านความปลอดภยัให้แก่พนกังาน โดยมีการจดัทําแผนการตรวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินและค้นหาความเสีย่ง

ในการปฏิบตัิงาน จดัให้มีโครงการสถานประกอบการปลอดภยั เช่น โครงการลดปัจจยัเสี่ยงของการเกิดโรคจากการทํางาน  โครงการ

รณรงค์จิตสํานึกความปลอดภัย หยั่งรู้ระวังภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ KYT  โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร  

โครงการพนกังานดีเดน่ด้านความปลอดภยั และโครงการพืน้ท่ีดีเดน่ด้านความปลอดภยั (Safety working area) เป็นต้น 
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อตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน LOST TIME INJURY FREQUENCY RATE (LTIFR) 

 การปรับปรุงแผนงานด้านความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีเปา้หมายให้อตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บเน่ืองจาก

การทํางาน (LTIFR) เทา่กบั 2.0 ภายในปี 2022 

 การพฒันาพนกังานและหวัหน้าให้มีสว่นร่วมในการการเสริมสร้างความปลอดภยัเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายขององค์กรใน

การลดอตัราการเกิดอบุตัิเหตจุากการทํางาน 

บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําปี 2562 เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานจัดทํา

แผนปฏิบตัิการ และดําเนินการให้บรรลถุึงเปา้หมาย ดงันี ้

1.  ไมเ่กิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานเกิน 3 วนั สะสมตอ่เน่ือง 1,400  วนั 

 ผลการดําเนินงาน  ไมเ่กิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานเกิน 3 วนั สะสมตอ่เน่ือง 1,216  วนั 

2.  ไมเ่กิดการเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน  0 ราย 

ผลการดําเนินงาน อตัราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (กรณีถึงขัน้หยดุงาน) เป็น  0 ราย 

  จากนโยบายดงักลา่วสง่ผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดเีดน่ ระดบัประเทศด้าน

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานปีท่ี 3 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนีย้งัได้รับรางวลั

อ่ืนๆ อีก สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี  2562  หวัข้อ รางวลัแหง่ความภาคภมูิใจ” 

3.3  ลูกค้า  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่ความพงึพอใจและความเช่ือมัน่ของลกูค้าเป็นกญุแจสาํคญั อนันําไปสูค่วามสาํเร็จของ

บริษัทอยา่งยัง่ยืน บริษัทฯ ได้กําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ โดยยดึถือความซื่อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไมก่ระทําการใดๆ 

ท่ีเป็นการละเมิดสทิธิของลกูค้า  บริษัทฯ เน้นการให้บริการท่ีประทบัใจโดยการสร้างความพงึพอใจในสนิค้าและบริการให้แกล่กูค้าด้วย

การเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพและราคา นอกจากนีบ้ริษัทฯ 

ดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่พฒันาสินค้าและบริการ คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ิมคุณค่าแก่สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง พร้อมกบัให้ข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การตดัสินใจโดยไมปิ่ดบงั หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนีด้้านการ

ผลิตสินค้าและบริการจะต้องปลอดภยัต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง้รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า โดยไม่

นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ ตลอดจนเอาใจใสแ่ละดําเนินการอยา่งเป็นธรรมตอ่คําร้องเรียนของลกูค้า  

โดยบริษัทฯ จดัให้มีบริการลกูค้าสมัพนัธ์ซึง่ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมลู แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง  ได้แก่   

ผา่นทางโทรศพัท์โดยตรงท่ีโทร. (02) 676-2727  โทรสาร. (02) 676-2726  หรือผา่นทาง E-Mail : sjoffice@snjinter.com  

บริษัทฯ ได้รับการประเมนิผลความพงึพอใจของลกูค้า ซึง่เปรียบเทียบ ปี 2560 - 2562  ดงันี ้

 2562 2561 2560 

ลูกค้าในประเทศ 89% 83% 89% 

ลูกค้าต่างประเทศ 93% 84% 80% 

 

ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับความเช่ือมั่นจากลูกค้าและผู้บริโภค โดยได้รับรางวัล Best Selling ในด้านผลิตภัณฑ์ Hair 

Treatment และ Facial Foam For Men Dermaction Plus 

3.4  คู่แข่ง  

  คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายโดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

  1.  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและ

กฎหมายแขง่ขนัทางการค้าในประเทศตา่งๆ ท่ีบริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

  2.  ไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า 
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  นอกจากนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริตหรือไม่

เหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้มีความมัน่คงและแข็งแรงยิ่งขึน้ ซึ่งตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทใดๆ กบัคูแ่ขง่ 

3.5  คู่ ค้า   

 บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิ

ด้านจริยธรรมการดําเนินธุรกิจกบัคูค้่า ดงันี ้

 1.  มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย คํานึงถึงสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเด็ก ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า          

บนพืน้ฐานของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 

 2.  รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 3.  สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพฒันาและเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินค้า และ

บริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 

 4.  ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบเจรจากบัคู่ค้าเป็นการ

ลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 5.  ไมเ่รียกรับหรือยนิยอมท่ีจะรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายในการคดัเลือกคู่ค้าท่ีตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม สง่เสริมให้     

คู่ค้าพฒันากระบวนการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้แรงงานบงัคบั และคํานึงถึงสิทธิเด็ก ตลอดจนการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัต่อผู้บริโภค รวมทัง้มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

เพ่ือป้องกนัมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลงังานสิน้เปลือง และขจดัสภาพ

ความเสีย่งตอ่ความไมป่ลอดภยัในการทํางาน รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO9001:2015, ISO 14001:2015 

 เกณฑ์การเลอืกและการประเมินคูค้่า 

บริษัทฯ จัดทําระบบในการคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต ท่ีตอบสนองความต้องการ

ผลติภณัฑ์ของลกูค้า ความสามารถด้านคณุภาพของคูค้่า กําลงัการผลติ ระบบมาตรฐานตา่งๆ ความพร้อมของการบริการ การขนสง่ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงการดําเนินธุรกิจของคูค้่าท่ีตอบสนอง สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน

เบือ้งต้น และทําการตรวจติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่คูค้่าท่ีคดัเลอืกมีศกัยภาพเพียงพอ และเช่ือถือได้ 

ซึง่ในปี 2562 บริษัทฯ ไมม่ีกรณีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค้่า  

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี  2562  หวัข้อ  การบริหารหว่งโซอ่ปุทาน” 

3.6  เจ้าหนี ้ 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิต่อเจ้าหนีทุ้กกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีมีต่อ

เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา และในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย  

สําหรับเจ้าหนีก้ารค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวนัท่ี 1 ถึง 6 ของทกุเดือน และจ่ายชําระทกุวนัท่ี 25 

ของทกุเดือน โดยใช้วิธีการโอนเงินผา่นธนาคารในระบบ Media Clearing ซึง่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหนี ้

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กบัเจ้าหนีก้ารค้าตรงตาม Credit Term ท่ีได้ตกลงไว้ลว่งหน้า  โดยไม่มีการผิดนดัชําระ

แต่อย่างใด  บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ

กฎหมายอยา่งเคร่งครัด  

3.7  ชุมชนและสังคม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อชุมชนและสงัคม จึงกําหนดนโยบายให้มีการปลกูฝังจิตสาํนกึ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมให้เกิดขึน้ภายในบริษัท และพนกังานทกุระดบัอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการสนบัสนนุกิจกรรมอนั

เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม  

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

เอส แอนด์ เจ มุ่งหวังให้บริษัทเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทํางานตามหลกับรรษัทภิบาล ดําเนินกิจกรรมทางสงัคม           

ท่ีปราศจากการบงัคบั มีส่วนร่วมต่อสงัคมนอกเหนือจากการแสวงหากําไร เน้นความอยู่รอดของธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคณุค่า      

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีจากกระบวนการทกุภาคสว่นภายในองค์กร 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม

และกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางสงัคมท่ีสอดคล้องกบัการแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของสหประชาชาติ 17 GOALS 

ซึง่ครอบคลมุทัง้ CSR  IN PROCESS และ CSR AFTER PROCESS   

หมายเหตุ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี  2562  หวัข้อ  สงัคมดี” 

3.8  สิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพนัธกิจของบริษัท 

และได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงผลกระทบตอ่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังานเพ่ือปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดกฎหมาย

และระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 : 2015 พร้อมทัง้กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ         

ลดผลกระทบเชิงลบท่ีแหล่งกําเนิดตัง้แต่ในกระบวนการรวมไปถึง การกําจัดของเสียตามหลกั 3R ได้แก่ Reduce การลดการใช้

ทรัพยากร Reused การใช้ซํา้อย่างคุ้มคา่ Recycle การนํากลบัมาใช้ใหมด้่วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐาน ตลอดจนมีแผนการรองรับ

และฟืน้ฟใูนสถานการณ์ฉกุเฉิน 

นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) มุ่งเน้นการผลติสินค้าท่ีมีคณุภาพ โดยมุ่งเน้น

ถึงความสาํคญัของความเสีย่งท่ีมผีลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร อนัเกิดจากแหลง่ท่ีมาของวตัถดุิบ กระบวนการ การผลติ 

การจดัเก็บ และการสง่มอบสนิค้า 

บริษัทฯ จึงมีความมุง่เน้นท่ีจะรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ภายใต้เจตจํานง ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดลกูค้า สนธิสญัญา และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีอาจจะมีขึน้

ในอนาคต 

2.  บริหารจดัการเพ่ือมุ่งเน้นการป้องกนั การลด การใช้ซํา้ และการนํากลบัมาใช้ใหม่ รวมถึงการกําจดัสิ่งท่ีก่อให้เกิด

มลพิษตอ่สิง่แวดล้อม 

3.  มุง่มัน่ปรับปรุง และพฒันาสมรรถนะด้านสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม 

4.  สง่เสริมการพิจารณาวฏัจกัรชีวิต เพ่ือให้เกิดการนําทรัพยากรมาใช้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

5.  ปลกูจิตสาํนกึให้พนกังานทกุคนตระหนกั และการมีสว่นร่วมในการปอ้งกนัปัญหาท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

มีมาตรการเฝา้ระวงัด้านสิง่แวดล้อม เช่น การตรวจวดัและติดตามคณุภาพอากาศ แสง เสยีง และนํา้เสยีภายในบริษัท 

โดยมีการจดัทํามาตรการเชิงรุก เช่นโครงการอนรัุกษ์พลงังาน เพ่ือลดการปลอ่ย CO2 และโครงการทางอ้อม ได้แก่ การติดตัง้ Solar 

roof  การปรับปรุงคุณภาพนํา้หลงับําบดัเพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม่ การปรับปรุงขัน้ตอนการผลิตเพ่ือลดการใช้พลงังานโดยไม่จําเป็น       

เป็นต้น ทัง้นีผ้ลการดําเนินงานและการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัตา่งๆ จะถกูจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และได้รับ          

การตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภยัและฝ่ายคณุภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 
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  นอกจากนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริตหรือไม่

เหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้มีความมัน่คงและแข็งแรงยิ่งขึน้ ซึ่งตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทใดๆ กบัคูแ่ขง่ 

3.5  คู่ ค้า   

 บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิ

ด้านจริยธรรมการดําเนินธุรกิจกบัคูค้่า ดงันี ้

 1.  มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย คํานึงถึงสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเด็ก ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า          

บนพืน้ฐานของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 

 2.  รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 3.  สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพฒันาและเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินค้า และ

บริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 

 4.  ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบเจรจากบัคู่ค้าเป็นการ

ลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 5.  ไมเ่รียกรับหรือยนิยอมท่ีจะรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายในการคดัเลือกคู่ค้าท่ีตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม สง่เสริมให้     

คู่ค้าพฒันากระบวนการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้แรงงานบงัคบั และคํานึงถึงสิทธิเด็ก ตลอดจนการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัต่อผู้บริโภค รวมทัง้มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

เพ่ือป้องกนัมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลงังานสิน้เปลือง และขจดัสภาพ

ความเสีย่งตอ่ความไมป่ลอดภยัในการทํางาน รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO9001:2015, ISO 14001:2015 

 เกณฑ์การเลอืกและการประเมินคูค้่า 

บริษัทฯ จัดทําระบบในการคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต ท่ีตอบสนองความต้องการ

ผลติภณัฑ์ของลกูค้า ความสามารถด้านคณุภาพของคูค้่า กําลงัการผลติ ระบบมาตรฐานตา่งๆ ความพร้อมของการบริการ การขนสง่ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงการดําเนินธุรกิจของคูค้่าท่ีตอบสนอง สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน

เบือ้งต้น และทําการตรวจติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่คูค้่าท่ีคดัเลอืกมีศกัยภาพเพียงพอ และเช่ือถือได้ 

ซึง่ในปี 2562 บริษัทฯ ไมม่ีกรณีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค้่า  

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี  2562  หวัข้อ  การบริหารหว่งโซอ่ปุทาน” 

3.6  เจ้าหนี ้ 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิต่อเจ้าหนีทุ้กกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีมีต่อ

เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา และในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย  

สําหรับเจ้าหนีก้ารค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวนัท่ี 1 ถึง 6 ของทกุเดือน และจ่ายชําระทกุวนัท่ี 25 

ของทกุเดือน โดยใช้วิธีการโอนเงินผา่นธนาคารในระบบ Media Clearing ซึง่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหนี ้

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กบัเจ้าหนีก้ารค้าตรงตาม Credit Term ท่ีได้ตกลงไว้ลว่งหน้า  โดยไม่มีการผิดนดัชําระ

แต่อย่างใด  บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ

กฎหมายอยา่งเคร่งครัด  

3.7  ชุมชนและสังคม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อชุมชนและสงัคม จึงกําหนดนโยบายให้มีการปลกูฝังจิตสาํนกึ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมให้เกิดขึน้ภายในบริษัท และพนกังานทกุระดบัอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการสนบัสนนุกิจกรรมอนั

เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม  

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

เอส แอนด์ เจ มุ่งหวังให้บริษัทเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทํางานตามหลกับรรษัทภิบาล ดําเนินกิจกรรมทางสงัคม           

ท่ีปราศจากการบงัคบั มีส่วนร่วมต่อสงัคมนอกเหนือจากการแสวงหากําไร เน้นความอยู่รอดของธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคณุค่า      

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีจากกระบวนการทกุภาคสว่นภายในองค์กร 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม

และกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางสงัคมท่ีสอดคล้องกบัการแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของสหประชาชาติ 17 GOALS 

ซึง่ครอบคลมุทัง้ CSR  IN PROCESS และ CSR AFTER PROCESS   

หมายเหตุ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี  2562  หวัข้อ  สงัคมดี” 

3.8  สิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพนัธกิจของบริษัท 

และได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงผลกระทบตอ่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังานเพ่ือปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดกฎหมาย

และระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 : 2015 พร้อมทัง้กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ         

ลดผลกระทบเชิงลบท่ีแหล่งกําเนิดตัง้แต่ในกระบวนการรวมไปถึง การกําจัดของเสียตามหลกั 3R ได้แก่ Reduce การลดการใช้

ทรัพยากร Reused การใช้ซํา้อย่างคุ้มคา่ Recycle การนํากลบัมาใช้ใหมด้่วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐาน ตลอดจนมีแผนการรองรับ

และฟืน้ฟใูนสถานการณ์ฉกุเฉิน 

นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) มุ่งเน้นการผลติสินค้าท่ีมีคณุภาพ โดยมุ่งเน้น

ถึงความสาํคญัของความเสีย่งท่ีมผีลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร อนัเกิดจากแหลง่ท่ีมาของวตัถดุิบ กระบวนการ การผลติ 

การจดัเก็บ และการสง่มอบสนิค้า 

บริษัทฯ จึงมีความมุง่เน้นท่ีจะรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ภายใต้เจตจํานง ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดลกูค้า สนธิสญัญา และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีอาจจะมีขึน้

ในอนาคต 

2.  บริหารจดัการเพ่ือมุ่งเน้นการป้องกนั การลด การใช้ซํา้ และการนํากลบัมาใช้ใหม่ รวมถึงการกําจดัสิ่งท่ีก่อให้เกิด

มลพิษตอ่สิง่แวดล้อม 

3.  มุง่มัน่ปรับปรุง และพฒันาสมรรถนะด้านสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม 

4.  สง่เสริมการพิจารณาวฏัจกัรชีวิต เพ่ือให้เกิดการนําทรัพยากรมาใช้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

5.  ปลกูจิตสาํนกึให้พนกังานทกุคนตระหนกั และการมีสว่นร่วมในการปอ้งกนัปัญหาท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

มีมาตรการเฝา้ระวงัด้านสิง่แวดล้อม เช่น การตรวจวดัและติดตามคณุภาพอากาศ แสง เสยีง และนํา้เสยีภายในบริษัท 

โดยมีการจดัทํามาตรการเชิงรุก เช่นโครงการอนรัุกษ์พลงังาน เพ่ือลดการปลอ่ย CO2 และโครงการทางอ้อม ได้แก่ การติดตัง้ Solar 

roof  การปรับปรุงคุณภาพนํา้หลงับําบดัเพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม่ การปรับปรุงขัน้ตอนการผลิตเพ่ือลดการใช้พลงังานโดยไม่จําเป็น       

เป็นต้น ทัง้นีผ้ลการดําเนินงานและการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัตา่งๆ จะถกูจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และได้รับ          

การตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภยัและฝ่ายคณุภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนสําหรับชมุชนหากได้รับผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ซึง่ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบจากการดําเนินงานในด้านสิง่แวดล้อม 

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจําปี 2562 หัวข้อ การบริหารจัดการด้าน

สิง่แวดล้อม” 

3.9  การจัดทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคม 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม โดยจัดทําเป็น “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

(Sustainable Development Report) เพ่ือเปิดเผยแนวทางการดําเนินธุรกิจ ท่ีสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และ   

ผลการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ทัง้ด้านเศษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
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ตา่งๆ ดงันี ้

 รางวลั “Highly Commended Sustainability Excellence Awards 2019” หรือ รางวลับริษัทจดทะเบียนด้าน
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ซึ่งเป็นรางวลัสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่บริษัทฯ ได้รับติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 5 

 บริษัทฯ ได้จัดส่ง รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี 2562 ไปยงัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมจดหมาย

เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 และเผยแพร่รายงานดงักล่าวสําหรับผู้ ท่ีสนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท www.snjinter.com 

ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ : เอกสารเผยแพร่” 

3.10  การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงคณุค่าของการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่   

ไปกบัการดําเนินธุรกิจ ซึง่หนึง่ในแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดขึน้ คือ “สง่เสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลติอยา่งประหยดัและมี

ประสทิธิภาพ” บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตสาํนกึประหยดัพลงังานอยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกบัแนวทางการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดความคุ้มคา่สงูสดุในทกุกิจกรรมขององค์กร ครอบคลมุทัง้การใช้พลงังานไฟฟา้ นํา้ กระดาษ และอปุกรณ์สิน้เปลอืงอ่ืนๆ 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการด้านการอนรัุกษ์พลงังานในหลายด้าน เช่น การนําพลงังานจาก Solar cell มาใช้ การนํา   

นํา้ทิง้จากกระบวนการผลติกลบัมาผ่านกระบวนการบําบดัและผ่านการกรอง เพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม ่การปรับลดแรงดนันํา้ประปาลง 

สง่ผลให้การใช้นํา้ประปาลดลง และการนํานํา้เย็นท่ีเดรนจาก Chiller มาหลอ่เย็น Vacuum Pump เป็นต้น 

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจําปี 2562  หัวข้อ การบริหารจัดการด้าน

สิง่แวดล้อม” 

 

 

 

 3.11  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

   คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนกังานตระหนกัถึงความสําคญัของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจดัให้มีการเผยแพร่

ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย                 

การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตลอดจนสง่เสริมให้พนกังานเข้าอบรมเพ่ิมพนูความรู้ในเร่ืองสิง่แวดล้อม

อยา่งตอ่เน่ือง 

   ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการอบรมด้านสิง่แวดล้อม ดงันี ้

1.  ความรู้พืน้ฐานระบบ ISO14001/OHSAS18001 

2.  การประเมิน Aspect & Risk 

3.  หลกัสตูรการอนรัุกษ์พลงังานและการขดัแยกขยะด้วยหลกั 3Rs 

4.  ระเบียบปฏิบตัิด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 

 3.12  การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 

   บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากการดําเนินธุรกิจโดยไม่

สร้างผลกระทบทางลบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมแล้ว การมีสว่นร่วมและการชว่ยเหลอืสงัคมให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนไปพร้อมกนั ก็เป็นสิง่

ท่ีบริษัทได้ให้ความสําคญัและดําเนินการมาอยา่งตอ่เน่ือง จะเห็นได้จากนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดําเนินกิจกรรมท่ีได้กําหนดไว้

อยา่งชดัเจนในด้านตา่งๆ ดงันี ้

ด้านเดก็และเยาวชน 

3 โครงการ 
• โครงการสนบัสนนุของขวญัวนัเด็กแหง่ชาติ 

• โครงการพฒันาครูภาคตะวนัออกสูก่ารเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ 

• โครงการปลกูต้นกล้ายาตราพทุธภมู ิประเทศอินเดีย-เนปาล 

ด้านศาสนกุศล            

 4 โครงการ 
• โครงการสวดมนตร์ ทําวตัรเย็น 

• โครงการเร่ิมต้นดี ชีวิตด ี

• โครงการมหากฐิน 

• โครงการผ้าป่ามหากศุล 

ด้านสิ่งแวดล้อม            

1 โครงการ 
• โครงการปลกูป่าประชารัฐ 

ด้านชุมชนและผู้ด้อยโอกาส             

4 โครงการ 
• โครงการโรงเรียนผู้สงูอาย ุ

• โครงการ Look Good Feel Better 

• โครงการสารธารณะสขุเคลือ่นท่ี 

• โครงการสง่เสริมอาชีพชมุชน 

ด้านช้างและสัตว์ต่างๆ                      

2 โครงการ 
• โครงการไถ่ชีวิตช้าง 

• โครงการคลนิิกช้าง และโมบายสตัว์เคลือ่นท่ี 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2562 หวัข้อ สงัคมด”ี 

 3.13  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัสิทธิพืน้ฐานของมนุษยชน ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชน    

ไม่มีการเลือกปฏิบตัิทัง้การแบ่งแยกเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเร่ืองอ่ืนใด เช่น การจ้างงานคนพิการเพ่ือสง่เสริมให้

คนพิการได้มีงานทํา รวมทัง้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมด่ําเนินการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสทิธิมนษุยชน 

 บริษัทฯ มีการจดัทํานโยบายด้านสทิธิมนษุยชนและมีการเผยแพร่โดยจดัอบรมให้กบัพนกังานตัง้แตเ่ร่ิมเข้างาน ทัง้นี ้

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบตัิงานตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน และ
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เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบตัิงานตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน และ
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หลกัการเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานสากล และต้องสอดคล้องกบัระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2553 ท่ี

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบในระดบัสมบรูณ์ ขัน้สงูสดุ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วนัท่ี 20 

พฤษภาคม 2561 รับรองมีผลถึง วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวตัิหรือคดีขึน้ศาล

เก่ียวกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2562  หวัข้อ  คนด”ี 

 3.14  นโยบายและแนวปฏิบตัเิกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

   บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการ

ลอกเลียนแบบหรือนําทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไมไ่ด้รับอนญุาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพฒันาสินค้า และบริการ

ใหม่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานวิจยัและพฒันา มากกว่า 150 คน ร่วมกนัคิดค้นนวตักรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่ธุรกิจขององค์กร โดย

ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก จนกระทัง่บริษัทฯ สามารถนําไปจดสิทธิบตัรเพ่ือเป็นการคุ้มครอง

ผลงานอนัเกิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ของบริษัท  

   นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานมีการสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านสินค้า ระบบการผลิต    

โดยผ่านโครงการ Small Group Activity หรือระบบข้อเสนอแนะ ท่ีจะช่วยเป็นกลไกในการสร้างนวตักรรมจากพนักงานในระดบั

ปฏิบตัิการ และได้นําสง่ผลงานนวตักรรมตา่งๆเข้าประกวดในโครงการประกวดนวตักรรมเครือสหพฒัน์อยา่งตอ่เน่ืองและได้รับรางวลั

เป็นประจําทกุปี 

  ในปี 2562 บริษัทฯ ไมเ่ก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดลขิสทิธ์ิ และ/หรือทรัพย์สนิทางปัญญาแตอ่ยา่งใด 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2562 หวัข้อ นวตักรรมทางธุรกิจและสงัคม” 

 3.15  นโยบายและแนวปฏิบตัเิกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทัง้กําหนด ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน         

การคอร์รัปชัน่ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิสําหรับ  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน โดยมุ่งเน้นการป้องกนัและการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นแก่เจ้าหน้าท่ี 

หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิสําหรับ

กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการคอร์รัปชั่น เพ่ือเป็นแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดการ

คอร์รัปชัน่  

โดยข้อปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและหลกัเกณฑ์ทัง้ 6 ฉบบั ได้รวบรวมมาเป็น “หลกัการและแนว

ปฏิบตัิด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน่” และได้แจกให้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานในองค์กร เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์

ปฏิบตัิในกรณีท่ีมีข้อสงสยัในเร่ืองการคอร์รัปชัน่  นอกจากนีไ้ด้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ในหวัข้อ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ : การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี : การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินตนเอง และผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น                   

ให้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (CAC) เพ่ือต่ออายกุารขึน้ทะเบียนรายช่ือบริษัทในโครงการ

ดงักลา่ว ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้รับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตสมยัท่ี 2 

เมื่อไตรมาส 3/2562  

การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น 

ในการประเมินความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบัคอร์รัปชัน่ บริษัทฯกําหนดให้หนว่ยงานซึง่มีธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสีย่ง

ในการคอร์รัปชั่นเป็นผู้ประเมินทัง้หมดทุกหน่วยงานท่ีมีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานวิศวกรรม ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน  แผนกพิธีการ เป็นต้น โดยบ่งชีส้าเหตแุละโอกาสท่ีจะเกิดการคอร์รัปชัน่ในแต่ละกระบวนการการดําเนินธุรกิจ เพ่ือหาปัจจยั

ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นท่ีมีร่วมกันทัง้องค์กร รวมทัง้จัดทําแนวปฏิบัติ ข้อกําหนด และระเบียบบริษัทท่ีใช้ในการควบคุม            

ความเสีย่งดงักลา่ว 
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จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น พบว่าบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงท่ีมี

ประสทิธิภาพ เช่น การปอ้งกนั การแจ้งเบาะแส การควบคมุและติดตาม จึงทําให้โอกาสในการเกิดความเสีย่งด้านการคอร์รัปชัน่อยูใ่น

ระดับท่ีตํ่า อย่างไรก็ตามจากผลการประเมิน พบว่าบริษัทฯ มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการป้องกันการ

คอร์รัปชัน่ เช่น การให้ของขวญั การเลีย้งรับรอง การขายและการตลาด การจดัซือ้ จดัจ้าง จดัหา และบริษัทได้จดัทําหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ 

เพ่ิมเติมได้แก่ การสนบัสนุนช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล การให้และรับเงินสนบัสนุน อย่างไรก็ดีผู้บริหารและ

พนกังานมีการปฏิบตัิอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สืบทอดกันมาเป็นวฒันธรรมองค์กรมาโดยตลอด เพ่ือความชัดเจนและ      

การนําไปปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด  

การนํานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมาตรการไปปฏิบัติ 

• การสื่อสารนโยบาย และหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิเร่ืองการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร โดยผ่านช่องทางเสียงตามสายวนั

ละ 2 เวลา จดัทําบอร์ดประชาสมัพนัธ์เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ตามจุดต่างๆ ของบริษัท จัดทํา OR Code เก่ียวกบั

หลกัการและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ิมเนือ้หานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และการแจ้งเบาะแส 

ลงในคู่มือพนักงานสําหรับแจกให้กับพนักงานท่ีเข้าใหม่ และจัดทําแผ่นพับประชาสมัพนัธ์สําหรับบุคคลทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร ซึง่บคุคลภายนอกสามารถรับรู้ได้ถึงการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทท่ีชดัเจน 

• คณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้เข้าร่วมอบรม สมัมนาเร่ือง การต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ ท่ีจดัขึน้ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท เช่น 

1. การจดัอบรม “หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน” สําหรับ

กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายนอกมาจัดอบรมทัง้สํานกังานกรุงเทพฯ 

และศรีราชา 

2. การจัดอบรมหลกัสตูร “การต่อต้านการคอร์รัปชั่น สําหรับพนกังาน ประจําปี 2562” สําหรับพนกังาน ทัง้สํานกังาน

กรุงเทพฯและศรีราชา 

3. การปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ ซึ่งมีเนือ้หาเร่ืองนโยบาย และหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิสําหรับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

เพ่ือเป็นการปลกูฝังจิตสาํนกึตัง้แตเ่ร่ิมต้น 

4. การบรรยายพิเศษ “ขยายแนวร่วม(คู่ค้า) ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ สู.่..การพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน” สําหรับบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทคู่ค้า พร้อมทัง้ลงนามร่วมกันใน “คําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่” เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินธุรกิจของบริษัทตลอด Supply chain มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

• สื่อสารนโยบายไปยงัลกูค้า ร้านค้า และคู่ค้า โดยการส่งจดหมายแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ

บริษัท พร้อมขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หากพบบุคคลในองค์กรกระทําผิด นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จัดทําบนัทึก

ข้อตกลงไม่กระทําการอนัเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่สําหรับผู้กระทําการแทนบริษัท เพ่ือให้ลกูค้า ร้านค้า และคู่ค้าได้มีความ

ตระหนกัในการดาํเนินธุรกิจกบับริษัทฯ อยา่งจริงจงั 

• บริษัทฯ ได้จดัทําจดหมายแจ้งนโยบายงดรับกระเช้าของขวญัหรือของขวญัปีใหมจ่ากร้านค้า เป็นประจําทกุปี 

การแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสียมีสว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ           

ท่ีเก่ียวข้อง หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้รายงานและร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ จึงกําหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทัง้     

จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้ความสําคญักับการเก็บรักษาข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลบั      

ซึง่จะรับรู้ในกลุม่บคุคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเทา่นัน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส  
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บริษัทฯจัดให้มีช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจทําให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระทําผิด

กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเร่ืองท่ีผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถติดต่อแจ้งเร่ืองได้

โดยตรงผา่นทางโทรศพัท์หรือ ทาง E-mail ดงันี ้ 

หน่วยงาน       เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address  

ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล (02) 676-2727 ตอ่ 2208 patchara@snjinter.com 

เลขานกุารบริษัท (02) 676-2727 ตอ่ 2812      sumit_k@snjinter.com 

หรือสง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ หรือ ผู้จดัการ

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือ หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานกุารบริษัท  

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุง่วดัดอน   เขตสาทร       

กรุงเทพมหานคร  10120 

กระบวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความเท่ียงธรรม โปร่งใส รอบคอบ ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่               

ผู้ถกูร้องเรียน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
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การคุ้มครองผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริตด้วยการปกปิดช่ือ หรือข้อมูลใดๆ ท่ี

สามารถระบตุวัผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นความลบัโดยจํากดัเฉพาะ

ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทา่นัน้ 

การคุ้มครองพนกังาน 

บริษัทฯ จะให้การดูแลและคุ้มครองพนกังานผู้ ท่ีได้ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และข้อปฏิบตัิ โดยใช้

มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงบริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมและ

คุ้มครองแก่บคุลากร โดยบคุลากรของบริษัท จะไม่ถกูลงโทษหรือ ลดตําแหน่งหากปฏิเสธการกระทําการคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการกระทํา

นัน้จะทําให้บริษัทฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ  

บริษัทฯ ได้กําหนดกระบวนการแจ้งเบาะแส การป้องกันผู้ แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ ถูกร้องเรียน การพิจารณา

บทลงโทษ กระทัง่การรายงานการแจ้งเบาะแส ไว้ใน “เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน่” อย่างชดัเจน โดยในปี 2562 มีข้อร้องเรียน

เร่ืองผิดข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน ท่ีมีมลูเหตจํุานวน 3 เร่ือง ซึง่ได้รับการสอบสวนเพ่ือหาสาเหตท่ีุแท้จริง โดยได้ดําเนินการพิจารณา

ทางวินยักบัผู้ เก่ียวข้องแล้ว และปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่   

การติดตาม ทบทวนและประเมินผล 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนมีการ

จดัทําแผนป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่และประสานงาน

กับหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบและนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานระบบ

ควบคมุภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีท่ีมีการทจุริตหนว่ยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั 

ในปี 2562 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้ทําการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริต

เพ่ือทบทวนการนํานโยบายและแนวปฏิบตัิไปใช้นัน้ ต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ โดยประสานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้

ดําเนินการตามแผนตรวจสอบประจําปี โดยได้ติดตามเก่ียวกับการนําแนวปฏิบตัิไปปฏิบตัิ พร้อมทัง้รายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท ตามลาํดบัเป็นรายไตรมาส 

3.16  ช่องทางในการติดต่อบริษัท 

 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่าน             

ช่องทางการสือ่สารได้ ดงันี ้

      ช่องทาง       เบอร์โทรศัพท์                    E-mail Address 

เลขานกุารบริษัท (02) 676-2727 ตอ่ 2812                 sumit_k@snjinter.com 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ (02) 676-2727 ตอ่ 2508                 sji_sec@snjinter.com 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล (02) 676-2727 ตอ่ 2208                 patchara_p@snjinter.com 

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)                               

เลขท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบรวบรวมเอกสารท่ีสง่ถงึคณะกรรมการและดําเนินการสง่ให้คณะกรรมการชดุยอ่ย

หรือกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะประเด็นตา่งๆ ทัง้หมดเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส โดย

ในปี 2562 ไมไ่ด้รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสยี 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงการเปิดเผยสารสนเทศสําคัญของบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทาง  

การเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถกูต้อง 

รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)                     

สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

รวมทัง้การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.snjinter.com) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนีย้งัมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัในเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส

ในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้

4.1  การกํากับดูแลกิจการ  บริษัทฯ ได้จัดทําและเปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลกัการกํากับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน รวมทัง้นโยบายและแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ทัง้ยงัจดัทําบอร์ดประชาสมัพนัธ์  

ในปี 2562 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบตัติามนโยบายกํากบัดแูลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 

รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

4.2  นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในพนัธกิจ (Mission)  นโยบายกํากบัดแูลกิจการและ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีบริษัทต้องปฏิบตัิตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม สาํหรับรายละเอียดการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วสามารถ

ดเูพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2562” 

4.3  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง  บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลมุในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทัง้กําหนดนโยบาย       

การบริหารความเสีย่ง ตามรายละเอียดในหวัข้อ “ปัจจยัความเสีย่ง” 

4.4  โครงสร้างการถือหุ้น  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไว้ในรายงาน

ประจําปีในหวัข้อ “ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น” และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.snjinter.com  เมนู   “นกัลงทุนสมัพนัธ์” หวัข้อ 

“ข้อมลูผู้ ถือหุ้น” หมวด“โครงสร้างผู้ ถือหุ้น” 

4.5  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึง

ความสําคญัของการจดัทํารายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง มีความน่าเช่ือถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เพ่ือให้นกัลงทนุใช้

ประกอบการตดัสนิใจจึงได้จดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่การจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่

กบัรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจําปี นอกจากนีใ้นปี 2562 งบการเงินของบริษัทยงัได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจาก

ผู้ สอบบัญชี และนําส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                

ตลาดหลกัทรัพย์ตรงตอ่เวลา โดยไมถ่กูสัง่แก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

4.6  การทําหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวนครัง้ของการประชมุ จํานวนครัง้ท่ีกรรมการบริษัทแตล่ะคนเข้าร่วมประชุมในปี

ท่ีผา่นมา ตามรายละเอียดในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” และหวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” เร่ืองคณะกรรมการชดุยอ่ย 

4.7  การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น

บริษัทระหวา่งปีของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 

56-1) ตามรายละเอียดในหวัข้อ “ข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เร่ืองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์

ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

4.8  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทัง้

รูปแบบ ลกัษณะ และจํานวนคา่ตอบแทนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยเป็นรายบคุคล ตามรายละเอียดใน

หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

4.9  นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและ

ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทรับทราบทกุครัง้ถึงการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ภายใน 3 เดอืนนบัแตว่นัท่ีได้มี

การแต่งตัง้ หรือวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานดงักลา่ว โดยในปี 2562 กรรมการบริษัท และ

ผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด นอกจากนีใ้นการประชมุคณะกรรมการ กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีไมม่ีสว่นร่วมใน

การตดัสนิใจในวาระสาํคญั อีกทัง้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสยีของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดงักลา่วในจดหมายแจ้ง

มติท่ีประชมุตอ่ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4.10  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร    

ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้ บริหาร” และหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” หมวดท่ี 5                  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7 

4.11  การทํารายการระหว่างกัน  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้บริษัทต้องมีการปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยในกรณีท่ีเป็นการทํารายการระหว่างกนัท่ีสําคญั ถึงแม้ว่าจํานวนเงินท่ีอนุมตัิจะอยู่ในอํานาจท่ี

กรรมการบริหารท่ีกํากับฝ่ายงานสามารถอนุมตัิได้ก็ตาม บริษัทฯ จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ     

และ/หรืออนมุตัิแลวัแต่กรณี หลงัจากนัน้จะนําเร่ืองท่ีมีขนาดรายการท่ีมีนยัสาํคญัเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลําดบั เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นท่ีแตกต่าง และทําให้กรรมการ

บริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดใน

หวัข้อ “รายการระหวา่งกนั” 

4.12  การรายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาส  ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีรายได้รวมหรือมกํีาไรสทุธิตามงบการเงินลา่สดุมี

การเปลีย่นแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีกอ่นเกินกวา่ร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคําอธิบายผลการดําเนินงานราย

ไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส จํานวน 3 ครัง้ 

4.13  การจัดการและการดาํเนินการทางภาษีของบริษัท  บริษัทมีนโยบายทางภาษีโดยมีการบริหารจดัการด้านภาษีท่ี

รัดกุม เพ่ือปกป้องช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัทในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัภาษี รวมทัง้ส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพ่ิมสงูสดุให้แก่             

ผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายภาษีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดบัสงูตามหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นโยบายภาษีของบริษัท  นโยบายภาษีของบริษัทยดึมัน่ในหลกัความซื่อสตัย์ โปร่งใส โดยการเสยีภาษีให้ถกูต้องตรง

เวลาตามกฎหมายกําหนด เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่บริษัท โดยดําเนินการให้มีการปฏิบตัิงานด้านภาษีท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 

และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั

ในการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและภาษีต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องรวมไปถึงตอ่สาธารณะ ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์ทาง

ธุรกิจท่ีวางไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ ถือหุ้น และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐและลกูค้า 



รายงานประจำปี 2562
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4.7  การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น

บริษัทระหวา่งปีของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 

56-1) ตามรายละเอียดในหวัข้อ “ข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เร่ืองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์

ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

4.8  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทัง้

รูปแบบ ลกัษณะ และจํานวนคา่ตอบแทนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยเป็นรายบคุคล ตามรายละเอียดใน

หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

4.9  นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและ

ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทรับทราบทกุครัง้ถึงการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ภายใน 3 เดอืนนบัแตว่นัท่ีได้มี

การแต่งตัง้ หรือวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานดงักลา่ว โดยในปี 2562 กรรมการบริษัท และ

ผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด นอกจากนีใ้นการประชมุคณะกรรมการ กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีไมม่ีสว่นร่วมใน

การตดัสนิใจในวาระสาํคญั อีกทัง้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสยีของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดงักลา่วในจดหมายแจ้ง

มติท่ีประชมุตอ่ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4.10  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร    

ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้ บริหาร” และหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” หมวดท่ี 5                  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7 

4.11  การทํารายการระหว่างกัน  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้บริษัทต้องมีการปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยในกรณีท่ีเป็นการทํารายการระหว่างกนัท่ีสําคญั ถึงแม้ว่าจํานวนเงินท่ีอนุมตัิจะอยู่ในอํานาจท่ี

กรรมการบริหารท่ีกํากับฝ่ายงานสามารถอนุมตัิได้ก็ตาม บริษัทฯ จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ     

และ/หรืออนมุตัิแลวัแต่กรณี หลงัจากนัน้จะนําเร่ืองท่ีมีขนาดรายการท่ีมีนยัสาํคญัเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลําดบั เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นท่ีแตกต่าง และทําให้กรรมการ

บริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดใน

หวัข้อ “รายการระหวา่งกนั” 

4.12  การรายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาส  ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีรายได้รวมหรือมกํีาไรสทุธิตามงบการเงินลา่สดุมี

การเปลีย่นแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีกอ่นเกินกวา่ร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคําอธิบายผลการดําเนินงานราย

ไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส จํานวน 3 ครัง้ 

4.13  การจัดการและการดาํเนินการทางภาษีของบริษัท  บริษัทมีนโยบายทางภาษีโดยมีการบริหารจดัการด้านภาษีท่ี

รัดกุม เพ่ือปกป้องช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัทในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัภาษี รวมทัง้ส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพ่ิมสงูสดุให้แก่             

ผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายภาษีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดบัสงูตามหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นโยบายภาษีของบริษัท  นโยบายภาษีของบริษัทยดึมัน่ในหลกัความซื่อสตัย์ โปร่งใส โดยการเสยีภาษีให้ถกูต้องตรง

เวลาตามกฎหมายกําหนด เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่บริษัท โดยดําเนินการให้มีการปฏิบตัิงานด้านภาษีท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 

และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั

ในการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและภาษีต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องรวมไปถึงตอ่สาธารณะ ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์ทาง

ธุรกิจท่ีวางไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ ถือหุ้น และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐและลกูค้า 
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ขัน้ตอนการดําเนินการตามนโยบายภาษี  บริษัทมีการปฏิบตัิงานด้านภาษี และติดตามข่าวสารด้านภาษีและ

กฎหมายใหม่ๆ  อยา่งใกล้ชิด รวมถึงมีกระบวนการการสอบทานการปฏิบตัิงานโดยเจ้าหน้าท่ีอาวโุส ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน อยา่ง

สมํ่าเสมอตามแผนตรวจสอบภายในประจําปีท่ีวางไว้ เพ่ือติดตามการปฏิบตัิงาน รวมถึงการสอบทานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของ

บริษัทตามรอบการตรวจสอบ เพ่ือให้การดําเนินการด้านภาษีของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย 

บริษัทมีการกําหนด หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการบริจาคเพ่ือการกศุลและสาธารณประโยชน์ หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการรับ

หรือหรือการให้ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรอง หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการให้และการรับเงินสนบัสนนุ หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการ

ดําเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจด้านจดัซือ้ จดัจ้าง จัดหาของบริษัทให้สอดคล้องกบั

หลกัเกณฑ์ของข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึกฎหมายด้านภาษีอากร ซึง่กระบวนการทัง้หมดได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารของบริษัท 

และได้พิจารณาอยา่งรอบคอบในประเด็นท่ีต้องตีความข้อกฎหมายทางภาษี  

 4.14  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistleblowing Policy)  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนกังาน

และผู้มีสว่นได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย การทจุริตหรือประพฤติมิชอบ

ของพนกังานบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทัง้การรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ี

พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีถกูละเมิดสทิธิ หรือไมไ่ด้รับความเป็นธรรม โดยผา่นช่องทางและกระบวนการท่ีบริษัทกําหนด 

 4.15  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  บริษัทฯ ได้จัดตัง้ แผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง         

การติดตอ่สือ่สารและเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถดรูายละเอียดข้อมลู

ท่ีทนัเหตกุารณ์ของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท “นกัลงทนุสมัพนัธ์” และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีผู้้ลงทนุ

และผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถติดตอ่แผนกเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ี 

  นายวาฤทธ์ิ   ตรีตราพนัธ์   หรือ นายสมุิตร   ขอไพบลูย์ 

  นกัลงทนุสมัพนัธ์     เลขานกุารบริษัท 

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

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

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพฒัน์  ได้ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดงาน “นกัวิเคราะห์     

นักลงทุน  พบกลุ่มสหพัฒน์”  ครัง้ท่ี  11  ในงาน 23rd  Saha  Group  Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค เพ่ือให้

นกัวิเคราะห์  นกัลงทนุ และสื่อมวลชน  ได้พบกบักรรมการบริษัท  และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ให้ข้อมลู

เก่ียวกับธุรกิจ การดําเนินงาน  มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพฒันาการท่ีสําคญั พร้อมตอบคําถาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทํา

หนงัสือสรุปข้อมลูประวตัิและผลประกอบการท่ีสําคญั แจกให้กบันกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และสื่อมวลชน ท่ีมาร่วมงานตลอดจนให้ทกุ

ท่านได้เข้าชมผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ ๆ ของบริษัทในกลุ่มท่ีได้จัดแสดงในงาน  23rd  Saha  Group  Fair พร้อมได้ซือ้สินค้า    

ในราคาพิเศษ ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งด ีมีผู้ ร่วมงานเพ่ิมขึน้ทกุปี ทําให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และสือ่มวลชน ทราบถึง ภาพรวม

ของการประกอบธุรกิจของกลุม่สหพฒัน์มากขึน้ ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการชีแ้นะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท การติดตามดแูลการทํางานของ

ฝ่ายจดัการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าท่ี เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

  5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 
 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมจํีานวน  15 คน ประกอบด้วย 

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร   4 คน  

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   5 คน 

- กรรมการอิสระ    6 คน 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีมี          

ความหลากหลายทัง้ทางด้านบญัชี การเงิน การบริหารจดัการ การตลาด กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนไมม่ีการกีดกนัทางเพศ 

โดยจํานวนกรรมการของบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 10 คน ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40  ของ

คณะกรรมการบริษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบจํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการบริษัท

ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริษัททุกคนมีความตัง้ใจในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจาก

คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ โดย

คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสาํคญั 
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2.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ   

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทกุคนมีคณุสมบตัิครบถ้วนในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ี

บริษัทกําหนด โดยมีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการอิสระทัง้หมด อีกทัง้ไมม่ีกรรมการอิสระคนใด

ท่ีดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แหง่  

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ   

ตลาดทุน แต่ในทางปฏิบตัิแล้วกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท โดยกรรมการอิสระและผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 

และไมม่ีการถือหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3.  กระบวนการสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการให้

เป็นไปอยา่งโปร่งใส (รายละเอียดตามหวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” เร่ืองการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู) 

4.  จาํนวนบริษัทที่กรรมการไปดาํรงตาํแหน่ง 

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอ่ืนไว้ในหวัข้อ “ข้อมูลส่วนบคุคลของ

กรรมการบริษัทและผู้บริหาร”  ซึง่ในปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทไมม่ีกรรมการท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 

แหง่  

 อนึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนท่ีเป็น

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของบริษัท เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัของบริษัท 

5.  การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

 ด้วยบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสงูสดุขององค์กร 

บริษัทฯ จึงกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จดัการ เพ่ือแบ่งแยกหน้าท่ี    

การกํากบัดแูลกิจการและบริหารงานออกจากกนัอย่างชดัเจน ก่อให้เกิดความสมดลุในอํานาจการดําเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จดัทํา  

กฎบตัรคณะกรรมการซึง่ได้กําหนดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะชดุ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 

6.  เลขานุการบริษัท 

 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ นายสมุิตร  ขอไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบญัชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าท่ี   

ความรับผิดชอบตามท่ีบริษัทกําหนดไว้ (รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองเลขานกุารบริษัท) 

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ ท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสม ดแูลรับผิดชอบงานใน

แต่ละด้าน และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน 

(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” เร่ืองคณะกรรมการชดุย่อย และหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคณะกรรมการ

บริษัท) 

 นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกท่ี

บริษัทใช้บริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
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(1)  ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท         

มีภาวะผู้ นําและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ รวมทัง้กํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ 

กําหนดไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ของบริษัทและให้มีการทบทวนเป็นประจําทกุปี โดยใน ปี 2562 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ของบริษัทแล้วเห็นวา่ยงัมีความเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนั นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัท         

ท่ีนําเสนอโดยฝ่ายจดัการ รวมทัง้จดัให้มีกลไกในการกํากบั  ติดตาม ดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ ตลอดจนประเมิน    

ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ขณะเดียวกนัก็คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

(2)  ด้านการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกจิการท่ีดีได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกอบด้วยข้อมลู 4 สว่น คือ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทําทัง้หมด 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามและทบทวนหลกัการกําากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจําทุกปี และ มีการเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้ได้แจกคู่มือให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และกําหนดให้ทกุคน ต้องปฏิบตัิตามคู่มือดงักลา่ว

อย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีการนําจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจดัทําเป็นการ์ตนูแอนิเมชัน่เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนกังานเข้าใจในเร่ือง

ดงักลา่วได้ง่ายยิ่งขึน้  

ปี 2562  บริษัทฯ ได้ประกาศใช้  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี โดยนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนปี 2560 ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้เพ่ือให้

สอดคล้อง และครอบคลมุการดําเนินงานของบริษัทอยา่งเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ตอ่การสร้างคณุคา่ให้บริษัทอยา่งยัง่ยืนกําหนดเป็น

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมี

ระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ สําหรับผู้ ท่ีละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตาม              

ความเหมาะสม และอาจถกูดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีเป็นการกระทําผิดกฎหมาย และหากพนกังานมีข้อสงสยัท่ีไม่สามารถ 

ปฏิบตัิตามหรือตดัสินใจได้ ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขัน้ ซึ่งในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งให้ถือคําวินิจฉยัของกรรมการผู้จดัการ  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นท่ีสิน้สดุ (รายละเอียดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานฉบบัเต็มสามารถดใูนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

(3)  การจัดทาํนโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

  คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแล เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง

รอบคอบด้วยความมีเหตมุีผล และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีมีการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติท่ีประชุมเก่ียวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพ่ือความโปร่งใส                    

ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ   

เพ่ือความเป็นอิสระในการตดัสินใจ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการให้กู้ยืมหรือ    

คํา้ประกันเงินกู้ ตามสดัส่วนการถือหุ้น และได้จัดทํารายการสรุปไว้ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี (แบบ 56-1) 
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ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ขณะเดียวกนัก็คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

(2)  ด้านการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกจิการท่ีดีได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกอบด้วยข้อมลู 4 สว่น คือ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทําทัง้หมด 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามและทบทวนหลกัการกําากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจําทุกปี และ มีการเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้ได้แจกคู่มือให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และกําหนดให้ทกุคน ต้องปฏิบตัิตามคู่มือดงักลา่ว

อย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีการนําจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจดัทําเป็นการ์ตนูแอนิเมชัน่เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนกังานเข้าใจในเร่ือง

ดงักลา่วได้ง่ายยิ่งขึน้  

ปี 2562  บริษัทฯ ได้ประกาศใช้  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี โดยนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนปี 2560 ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้เพ่ือให้

สอดคล้อง และครอบคลมุการดําเนินงานของบริษัทอยา่งเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ตอ่การสร้างคณุคา่ให้บริษัทอยา่งยัง่ยืนกําหนดเป็น

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมี

ระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ สําหรับผู้ ท่ีละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตาม              

ความเหมาะสม และอาจถกูดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีเป็นการกระทําผิดกฎหมาย และหากพนกังานมีข้อสงสยัท่ีไม่สามารถ 

ปฏิบตัิตามหรือตดัสินใจได้ ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขัน้ ซึ่งในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งให้ถือคําวินิจฉยัของกรรมการผู้จดัการ  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นท่ีสิน้สดุ (รายละเอียดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานฉบบัเต็มสามารถดใูนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

(3)  การจัดทาํนโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

  คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแล เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง

รอบคอบด้วยความมีเหตมุีผล และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีมีการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติท่ีประชุมเก่ียวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพ่ือความโปร่งใส                    

ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ   

เพ่ือความเป็นอิสระในการตดัสินใจ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการให้กู้ยืมหรือ    

คํา้ประกันเงินกู้ ตามสดัส่วนการถือหุ้น และได้จัดทํารายการสรุปไว้ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี (แบบ 56-1) 
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(4)  การกาํกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน และการกํากับดูแล              

การปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานของระบบ 

ดงักล่าว ตลอดจนให้คําแนะนําเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ 

สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเต็มท่ี  

 คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา

ทกุไตรมาส เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีสอบทานวา่บริษัทได้มีการปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในอย่างเพียงพอ ซึ่ง

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้ประเมินความพอเพียง ของระบบ

การควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียด

เปิดเผยในหวัข้อ “การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง”)  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตัง้  โยกย้าย 

และเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบนัผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางพรรณี  

ฉนัทวรลกัษณ์ ซึง่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอยา่งด ี

(5)  การบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมี

กระบวนการบริหารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบและสอดคล้องกบันโยบายของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้การบริหารความเสีย่งมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทัง้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารความเสีย่งแตล่ะด้านของบริษัทฯ อยูใ่นหวัข้อ “ปัจจยัความเสีย่ง”) 

5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจเรียกเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควรไว้ใน    

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดวนัเวลาประชมุลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และได้มีการแจ้งกําหนดการประชมุให้กรรมการ แตล่ะคน

รับทราบ สาํหรับวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการแตล่ะคนสามารถท่ีจะเสนอวาระการประชมุได้  โดยประธานกรรมการ

บริษัทและกรรมการผู้จดัการจะร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะนําเข้าสูท่ี่ประชมุ หลงัจากนัน้เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ

และระเบียบวาระการประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมการ แต่ละคนมีเวลาพิจารณา

และศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 กรรมการทกุคนถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ ยกเว้นหากติดภารกิจสําคญัหรือเจ็บป่วย   

ซึ่งในท่ีประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย

เก่ียวกบัจํานวนองค์ประชมุขัน้ตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการวา่ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 

3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีกําลงัพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และ

เลขานกุารบริษัทเป็นผู้บนัทกึการประชมุและจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอยา่งเป็นระบบ 

เพ่ือสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง 

 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประชมุร่วมกนัระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ เพ่ือนําเสนอเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ และแผนงานของบริษัทประจําปี อีกทัง้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษัท

และผู้บริหาร นอกจากนีผู้้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงินได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้    

 คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 
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 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุมากกวา่ร้อยละ 90 ของ

การประชมุทัง้ปี (รายละเอียดการเข้าประชมุอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคณะกรรมการบริษัท ข้อ 1.3 จํานวนครัง้ของการ

ประชมุคณะกรรมการ)  

 นอกจากนี ้ในปี 2562 ได้มีการกําหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2563 เป็นการลว่งหน้า (ตาราง

การประชมุนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้) โดยไมร่วมการประชมุในวาระพิเศษ ดงันี ้

ครัง้ที่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1 วนัท่ี  20  มกราคม  2563  

2 วนัท่ี  20  กมุภาพนัธ์  2563 

3 วนัท่ี  28  เมษายน  2563 

4 วนัท่ี  15  พฤษภาคม  2563 

5 วนัท่ี  13  สงิหาคม  2563  

6 วนัท่ี  12  พฤศจิกายน  2563 

7 วนัท่ี  22  ธนัวาคม  2563 

5.5  การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2562 ซึง่ได้จดัเป็นประจํา

ทกุปี เพ่ือให้กรรมการแตล่ะคนได้ร่วมกนัพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทัง้นีเ้พ่ือทบทวนผลงาน 

ปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา เพ่ือช่วยให้การทํางานของคณะกรรมการบริษัทมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 ซึง่มีกระบวนการในการประเมิน ดงันี ้เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท

แบบทัง้คณะ  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ) ให้กับกรรมการทกุท่าน โดยกรรมการ        

ทุกท่านมีความเป็นอิสระ ในการทําแบบประเมินดงักล่าว และเมื่อทําแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท      

เพ่ือรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 สาํหรับหลกัเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มให้แตล่ะข้อ ดงันี ้

เกณฑ์ คะแนน 

ดีมาก ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป 

ด ี ตัง้แตร้่อยละ 70 ขึน้ไป 

พอใช้ ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป 

ควรปรับปรุง ตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป 

ไมด่ี น้อยกวา่ร้อยละ 50 
   

  การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ     

  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น    

3 ด้าน ได้แก่ 

  1.  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 

  2.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท     

  3.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท     

  ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 89    
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  การประเมินผลงานประจาํปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล      

  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดยแบง่การประเมินเป็น 

3 ด้าน ได้แก่     

   1.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท       

  2.  การทําหน้าท่ีของกรรมการบริษัท      

  3.  การพฒันาตนเองของกรรมการบริษัท      

  ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 86 

  การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการชุดย่อย    

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจําปี 2562 โดยให้

กรรมการชดยุอ่ยแตล่ะคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีตนดํารงตําแหนง่ในภาพรวมของผลการประเมินสรุปได้ดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

                      คณะกรรมการตรวจสอบ 86 

                      คณะกรรมการสรรหา 79 

                      คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 80 

                      คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 69 

                      คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 91 

                      คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 92 

                      คณะกรรมการบริหาร 82 

 สําหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการนัน้ เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการและคณะกรรมการ

บริษัท โดยพิจารณาและประเมินผลการดําเนินงานตามเปา้หมายของบริษัทเป็นประจําทกุปี  

5.6  ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเป็นไปอยา่งโปร่งใส (รายละเอียดหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยูใ่นหวัข้อ 

“โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเสริมสร้างทกัษะความรู้ความเข้าใจอนัเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการและงานท่ีเก่ียวข้อง ได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (รายละเอียดในหวัข้อ “ข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกบักรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอ่ืนๆ  เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับกลบัมาพฒันาบริษัท 

 

 

 

 

 

การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

 1. นายบญุเกียรติ       โชควฒันา 3/2003 41/2004 - - - - 

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

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

 4. ดร.อตัถกร            กลัน่ความดี 3/2003 68/2005 - - - - 

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

 6. ศ.ดร.ภญ. มาลิน   องัสรัุงษี 17/2004 - - - - - 

 7. นางจิตราภรณ์        วิกิตเศรษฐ์ 66/2007 - - - - - 

 8. นางธีรดา             อําพนัวงษ์ 3/2003 51/2004 - - - - 

 9. นายสเุทพ        ด่านศิริวิโรจน์ 32/2005 60/2005 - 5/2014 - - 

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

11. นางพิศมยั           จนัทรุเบกษา 82/2010 - - - - - 

12. นายอมร        อศัวานนัท์ 4/2003 - - - - - 

13. นางประดิษฐา       จงวฒันา - 5/2001 - - - - 

14. พล.ต.อ.สมชาย             ประภสัภกัดี 25/2004 51/2004 - - 12/2005 2/2004 

15. ผศ.ดร.พงษ์ชยั             อธิคมรัตนกลุ 162/2019 283/2019 - - - - 

 

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสําคญัในการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนู

ความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

การเข้าอบรมและสมัมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2562 

รายชื่อ ชื่อหลักสตูรอบรม / สัมมนา 

นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  การบริหารจดัการความเสีย่งสมยัใหมแ่บบครบวงจร  

   (อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ) 

นางแก้วตา องค์สรณะคม -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

ศ.ดร.ภญ.มาลนิ        องัสรัุงษี -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

นางจิตราภรณ์       วิกิตเศรษฐ์ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี -  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

นางทองสขุ อปุถมัภากลุ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  การบริหารจดัการความเสีย่งสมยัใหมแ่บบครบวงจร  

   (อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   
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การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

 1. นายบญุเกียรติ       โชควฒันา 3/2003 41/2004 - - - - 

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

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

 4. ดร.อตัถกร            กลัน่ความดี 3/2003 68/2005 - - - - 

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

 6. ศ.ดร.ภญ. มาลิน   องัสรัุงษี 17/2004 - - - - - 

 7. นางจิตราภรณ์        วิกิตเศรษฐ์ 66/2007 - - - - - 

 8. นางธีรดา             อําพนัวงษ์ 3/2003 51/2004 - - - - 

 9. นายสเุทพ        ด่านศิริวิโรจน์ 32/2005 60/2005 - 5/2014 - - 

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

11. นางพิศมยั           จนัทรุเบกษา 82/2010 - - - - - 

12. นายอมร        อศัวานนัท์ 4/2003 - - - - - 

13. นางประดิษฐา       จงวฒันา - 5/2001 - - - - 

14. พล.ต.อ.สมชาย             ประภสัภกัดี 25/2004 51/2004 - - 12/2005 2/2004 

15. ผศ.ดร.พงษ์ชยั             อธิคมรัตนกลุ 162/2019 283/2019 - - - - 

 

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสําคญัในการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนู

ความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

การเข้าอบรมและสมัมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2562 

รายชื่อ ชื่อหลักสตูรอบรม / สัมมนา 

นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  การบริหารจดัการความเสีย่งสมยัใหมแ่บบครบวงจร  

   (อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ) 

นางแก้วตา องค์สรณะคม -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

ศ.ดร.ภญ.มาลนิ        องัสรัุงษี -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

นางจิตราภรณ์       วิกิตเศรษฐ์ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี -  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

นางทองสขุ อปุถมัภากลุ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  การบริหารจดัการความเสีย่งสมยัใหมแ่บบครบวงจร  

   (อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   
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รายชื่อ ชื่อหลักสตูรอบรม / สัมมนา 

นางพชัรา พงษ์วิจารณ์ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

-  กฎหมาย Transfer Pricing   

นางดารณี อรรจนียกลุ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  การบริหารจดัการความเสีย่งสมยัใหมแ่บบครบวงจร 

   (อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

-  Process Innovation Coaching Program 2019 (สถาบนัเพ่ิมผลผลติ) 

ดร.อรุชา บษุกรภินนัท์ -  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จํากดั) 

-  การบริหารจดัการความเสีย่งสมยัใหมแ่บบครบวงจร  

   (อาจารย์จิรพร  สเุมธีประสทิธ์ิ) 

-  หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สูก่ารพฒันาองค์กร

อยา่งยัง่ยืน (อาจารย์ธนกฤต  เพ่ิมพลูขนัติสขุ)   

-  New Paradigm The Future of Leadership (อาจารย์อชิระวชิญ์  ภกัดิ์โชติพงศ์) 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีเข้ารับตําแหน่งใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของ

กรรมการ โดยมีการนําพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมนําเสนอประวตัิบริษัทสรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการ ดงักลา่วได้  

รับทราบ พร้อมสง่มอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบงัคบัของบริษัท  พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงกฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายใน    

การกํากับดูแลกิจการ หลกัการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ

พนกังาน นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และระเบียบปฏิบตัิอ่ืนๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องจาก หนว่ยงานกํากบัดแูล

บริษัทจดทะเบียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานขณะดํารงตําแหนง่กรรมการ 

5.8  แผนการสืบทอดงาน  

บริษัทฯ ได้มีการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีผู้บริหารไม่สามารถปฏิบตัิงานได้  โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

1. จดัให้ผู้บริหารระดบัรอง ๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทํางานร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงู  

2. เตรียมการให้ผู้บริหารระดบัสงูพร้อมรับงานของสายงานอ่ืนในกรณีจําเป็น   

3. เตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึน้ เพ่ือรับงาน          

บริหารระดบัสงู 

4. จดัให้มี Committee ตา่ง ๆ  เพ่ือให้เกิดการพฒันางานและศกัยภาพของกรอบงานตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

5.  พฒันาให้ผู้บริหารระดบักลางได้เสนอแผนงานตา่ง ๆ  

6. จดัอบรมพนกังานในระดบัรองๆ พร้อมท่ีจะรับงานในระดบัท่ีสงูขึน้ 

7. จัดอบรมผู้บริหารระดบัสูงและระดบักลางให้มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ต่อองค์กร และ      

มององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึน้ 
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8. จดัอบรมผู้บริหารในแตล่ะฝ่าย ให้มีศกัยภาพมากขึน้  ฝึกการวางแผนลว่งหน้า และเสริมการใช้ความคิดอยา่งเป็น

ระบบให้แก่ผู้บริหารระดบัรองๆ 

9. พฒันาคณุภาพจิตใจของผู้บริหารทกุระดบั ยดึธรรมะ เพ่ือการปฏิบตัิตอ่กนั  อยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุ 

การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัตอ่การสร้างระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และมุง่มัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานการกํากบั

ดแูลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มัน่คงและเจริญเติบโตอย่าง

ยัง่ยืน ตลอดจนเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่คัง่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งสมดลุบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และ

สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน 

 จากการพฒันาหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่ง

เป็นหลกัเกณฑ์การสาํรวจท่ีเข้มข้นขึน้ สง่ผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลิศ” และได้รับ

คดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 

Social and Governance: ESG) ซึง่จดัอนัดบัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ 

ผลประเมินการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี ้

หมวด 2560 (%) 2561 (%) 2562 (%) 

1.  สทิธิผู้ ถือหุ้น 92 92 92 

2.  การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 99 93 99 

3.  การคํานงึถงึบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 94 94 94 

4.  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 92 94 97 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 83 85 84 

คะแนนเฉลี่ย 89 90 91 

  สําหรับส่วนท่ีบริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะนําไปเป็น

แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมตอ่ไป ได้แก่ 

ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัต ิ เหตุผล 

1. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากดัจํานวน

บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดํารง

ตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบาย

กํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไมไ่ด้มีนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทจดทะเบียน

ท่ีกรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง 

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าความสามารถทางธุรกิจและ

ความเช่ียวชาญของกรรมการแต่ละคนนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับจํานวน

บริษัทท่ีดํารงตําแหน่ง ตราบเท่าท่ีกรรมการคนนัน้มีความสามารถ

และมีความตัง้ใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามท่ีได้รับความ

ไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบนับริษัท 

ไมม่ีกรรมการดํารงตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 แหง่ 
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ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัต ิ เหตุผล 

2. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากดัจํานวน

ปีในการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 

9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากัดปีในการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัท 

ยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์

ส่วนตวัท่ีอาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตดัสินใจโดย

คํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในค ณะ 

กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการมาเกิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท มาเกิน 9 ปี จํานวน 4 คน เน่ืองกรรมการอิสระดังกล่าวมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัท ต้องการ 

และปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอยา่งดี 

4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเข้าดํารง

ตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัท และแม้ว่าถึงไมไ่ด้เป็นกรรมการอิสระ 

แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้

กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 

5. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เป็นกรรมการ

อิสระ และคณะกรรมการสรรหา และ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วย

กรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 

ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็น

กรรมการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในการทําหน้าท่ีดงักลา่วมาเป็น

ระยะเวลานาน อีกทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์

สจุริต และไมไ่ด้ออกเสยีงในวาระท่ีตนมีสว่นได้เสยี 

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน ซึง่พนกังานทกุคนของบริษัทฯ  มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกนั  

โดยมีการกําหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร   

อย่างชดัเจน ครอบคลมุถึง การควบคมุทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ ผลสาํเร็จของงานจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทดงันี ้

1. กลยทุธ์และเปา้หมาย ได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจน สอดคล้องและสนบัสนนุพนัธกิจ (Mission) ของบริษัท    

2. ผลการปฏิบตัิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยมกีารบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่  

3. รายงานข้อมลูท่ีมีสาระสาํคญั ทัง้ด้านการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มคีวามถกูต้อง เช่ือถือได้  

4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกําหนดท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและ

ข้อบงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

5. มีความปลอดภยัของทรัพย์สนิ บคุลากร รวมทัง้ข้อมลูในระบบสารสนเทศ  

6. มีการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมมีประสทิธิผล 

7. มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเก่ียวกบัระบบ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ 

โดยเฉพาะเร่ืองรายการเก่ียวโยงกนั 

ในปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจดัทําแผนการตรวจสอบประจําปี นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ต่อการดําเนินงานให้

เป็นไปตามเปา้หมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง การปอ้งกนัทรัพย์สนิจากการทจุริต การจดัทําบญัชีและ

รายงานท่ีถกูต้องน่าเช่ือถือ โดยอาจจะมีการปฏิบตัิงานบางประการท่ีควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ท่ีฝ่ายบริหารเห็นว่ามี  

ความจําเป็นสาํหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท นําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ทา่นเข้า

ร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยการซกัถามจากแบบประเมินการควบคมุภายใน 

โดยภาพรวมสรุปได้วา่จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ  

1. การควบคมุภายในองค์กร    

2. การประเมินความเสีย่ง   

3. การควบคมุการปฎิบตัิงาน     

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู     

5. ระบบการติดตาม  

ฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่ตามสมควรว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอท่ีจะดําเนินการดงักลา่วอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ในการป้องกนั รักษาทรัพย์สินจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ หรือการจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนมุตัิ และมี    

การติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยวา่ สามารถปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ย  อนัเกิดจากการท่ีกรรมการหรือ

ผู้บริหารนําไปใช้โดยไมม่ีอํานาจอยา่งเพียงพอ ดงันี ้
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ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัต ิ เหตุผล 

2. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากดัจํานวน

ปีในการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 

9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากัดปีในการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัท 

ยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์

ส่วนตวัท่ีอาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตดัสินใจโดย

คํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในค ณะ 

กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการมาเกิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท มาเกิน 9 ปี จํานวน 4 คน เน่ืองกรรมการอิสระดังกล่าวมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัท ต้องการ 

และปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอยา่งดี 

4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเข้าดํารง

ตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัท และแม้ว่าถึงไมไ่ด้เป็นกรรมการอิสระ 

แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้

กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 

5. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เป็นกรรมการ

อิสระ และคณะกรรมการสรรหา และ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วย

กรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 

ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็น

กรรมการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในการทําหน้าท่ีดงักลา่วมาเป็น

ระยะเวลานาน อีกทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์

สจุริต และไมไ่ด้ออกเสยีงในวาระท่ีตนมีสว่นได้เสยี 

 

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน ซึง่พนกังานทกุคนของบริษัทฯ  มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกนั  

โดยมีการกําหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร   

อย่างชดัเจน ครอบคลมุถึง การควบคมุทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ ผลสาํเร็จของงานจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทดงันี ้

1. กลยทุธ์และเปา้หมาย ได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจน สอดคล้องและสนบัสนนุพนัธกิจ (Mission) ของบริษัท    

2. ผลการปฏิบตัิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยมกีารบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่  

3. รายงานข้อมลูท่ีมีสาระสาํคญั ทัง้ด้านการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มคีวามถกูต้อง เช่ือถือได้  

4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกําหนดท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและ

ข้อบงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

5. มีความปลอดภยัของทรัพย์สนิ บคุลากร รวมทัง้ข้อมลูในระบบสารสนเทศ  

6. มีการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมมีประสทิธิผล 

7. มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเก่ียวกบัระบบ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ 

โดยเฉพาะเร่ืองรายการเก่ียวโยงกนั 

ในปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจดัทําแผนการตรวจสอบประจําปี นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ต่อการดําเนินงานให้

เป็นไปตามเปา้หมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง การปอ้งกนัทรัพย์สนิจากการทจุริต การจดัทําบญัชีและ

รายงานท่ีถกูต้องน่าเช่ือถือ โดยอาจจะมีการปฏิบตัิงานบางประการท่ีควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ท่ีฝ่ายบริหารเห็นว่ามี  

ความจําเป็นสาํหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท นําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ทา่นเข้า

ร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยการซกัถามจากแบบประเมินการควบคมุภายใน 

โดยภาพรวมสรุปได้วา่จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ  

1. การควบคมุภายในองค์กร    

2. การประเมินความเสีย่ง   

3. การควบคมุการปฎิบตัิงาน     

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู     

5. ระบบการติดตาม  

ฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่ตามสมควรว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอท่ีจะดําเนินการดงักลา่วอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ในการป้องกนั รักษาทรัพย์สินจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ หรือการจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนมุตัิ และมี    

การติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยวา่ สามารถปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ย  อนัเกิดจากการท่ีกรรมการหรือ

ผู้บริหารนําไปใช้โดยไมม่ีอํานาจอยา่งเพียงพอ ดงันี ้

 

 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

110

 

1. การควบคุมภายในองค์กร  

  บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวัดผลได้อย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถึงความ        

เป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น สงัคมสว่นรวมและสิ่งแวดล้อม  มีการทบทวนการปฏิบตัิงานให้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อยู่เป็นประจํา เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนัน้ มีการจดัโครงสร้างองค์กรและจดัทํา     

กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดของกรรมการผู้ จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็น             

การแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน นอกจากนีม้ีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท 

ผู้บริหารและพนกังาน ซึง่ช่วยทําให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินไปได้อยา่งมีประสทิธิผลยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัมีระเบียบการตรวจสอบซึ่ง

ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซือ้ได้ทํากฎระเบียบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร            

เพ่ือปอ้งกนัการใช้อํานาจหน้าท่ีในการนําทรัพย์สนิของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอํานาจบริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ในและนอก

สถานท่ีเพ่ือพฒันาให้พนกังานเพ่ิมทกัษะ มีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม ในการปฏิบตัิงานในแตล่ะหน้าท่ี 

2. การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการประเมินประเภทของความเสี่ยงสาเหตุของปัจจยัความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ เพ่ือหา

แนวทางปอ้งกนัและจดัการกบัความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ และได้ชีแ้จงให้ผู้บริหาร พนกังานได้รับทราบเพ่ือ

ช่วยกันลดและป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้แต่ละหน่วยงานปฏิบตัิงานและ

คํานงึถึงความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สนบัสนนุ 

3. การควบคุมการปฎบิัติงาน 

  บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุตัขิองฝ่ายบริหารแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์

อกัษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแตล่ะหน่วยงานออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั  

ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รวมถึงรายการเก่ียวโยงกนั 

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามขัน้ตอนของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และจะมีการสรุปรายการดงักล่าวท่ีเป็นธุรกิจปกติเพ่ือ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและหากไมใ่ช่ธุรกิจปกติจะมีการขออนมุตัิตามขัน้ตอนและแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด บริษัทฯ มีการติดตามทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัท เป็นประจําทุกเดือนและติดตามให้              

การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีมีการอนมุตัิ

ธุรกรรมในลกัษณะท่ีมผีลผกูพนักบับริษัทในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ และมีการทบทวน

ความเหมาะสมของสญัญาเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์  

 นอกจากนีเ้พ่ือเน้นความชดัเจนในการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานให้ถกูต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กําหนดให้พนกังานต้อง

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัดในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

  บริษัทฯ จดัให้มีการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี

ไว้ครบถ้วน  เป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอ่ืนท่ีมี    

ความถกูต้องเป็นปัจจบุนัไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการตดัสินใจ มีระบบการจดัเก็บข้อมลูท่ีสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้พร้อม

ทัง้ระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

มีข้อมูลประกอบท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ  มีการจัดทํารายงานการประชุมโดยมีสาระสําคญัครบถ้วน มีการบนัทึกความเห็นของ

กรรมการบริษัทข้อซกัถามหรือข้อสงัเกตของกรรมการบริษัทในเร่ืองท่ีพิจารณา (หากมี) และมติท่ีประชมุซึง่สามารถตรวจสอบได้ 

 

 

5. ระบบการติดตาม 

  บริษัทฯ  ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปีก่อนมี     

การวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยทุธ์ให้เป็นไปตามท่ีต้องการเพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายได้ นอกจากนีเ้พ่ือให้

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผล     

การควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ืองโดยกําหนดให้รายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  

เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอยา่งสมํ่าเสมอ 

 จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 ด้านดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ซึง่รวมกรรมการ

ตรวจสอบทัง้  4 คน  เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ระบบ

การควบคมุภายในใดๆ ก็ตามอาจจะไม่สามารถมัน่ใจได้ต่อความเสียหายทัง้หมดอนัเกิดจากความผิดพลาดท่ีเป็นสาระสําคญัแต่ก็

สามารถปอ้งกนั หรือยอมรับได้ในระดบัท่ีสมเหตสุมผล 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 -  ไมม่ีความเห็นท่ีแตกตา่ง - 
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5. ระบบการติดตาม 

  บริษัทฯ  ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปีก่อนมี     

การวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยทุธ์ให้เป็นไปตามท่ีต้องการเพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายได้ นอกจากนีเ้พ่ือให้

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผล     

การควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ืองโดยกําหนดให้รายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  

เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอยา่งสมํ่าเสมอ 

 จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 ด้านดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ซึง่รวมกรรมการ

ตรวจสอบทัง้  4 คน  เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ระบบ

การควบคมุภายในใดๆ ก็ตามอาจจะไม่สามารถมัน่ใจได้ต่อความเสียหายทัง้หมดอนัเกิดจากความผิดพลาดท่ีเป็นสาระสําคญัแต่ก็

สามารถปอ้งกนั หรือยอมรับได้ในระดบัท่ีสมเหตสุมผล 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 -  ไมม่ีความเห็นท่ีแตกตา่ง - 
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ข้อมูลหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้แต่งตัง้  นางพรรณี  ฉนัทวรลกัษณ์  

ให้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ิมเติมจากตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทตัง้แต่วันท่ี        

26 กุมภาพนัธ์ 2562 เน่ืองจากเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ สามารถใช้ประสบการณ์ ทําให้งานตรวจสอบภายใน

ของบริษัท ประสบความสาํเร็จด้วยดี 

 โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดงันี ้

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

2. กําหนดขัน้ตอน  แนวทางการปฏิบตัิและวิธีการตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. ควบคมุการปฏิบตัติรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

5. นําเสนอผลงานการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ประสานงานกบัพนกังานทัง้หมดรวมทัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม 

นางพรรณี   ฉันทวรลกัษณ์ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปริญญาตรี 

คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี 

สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

̵ Company Secretary Program   รุ่น 11/2005 

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

̵ เตรียมตวัพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer 

Pricing และ Up date Tax Invoice 

̵ Role of the company secretary in shaping 

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

(IOD) 

̵ เตรียมพร้อมกบัการบญัชี เร่ืองสญัญาเช่า และ

อา่น และเขียนรายงานผู้สอบบญัชีให้เข้าใจ 

 ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงนิ (CFO) 

 ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงินของบริษัท  ตามเกณฑ์ของสาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)

กําหนด   คือ  นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพนัธ์  ตําแหนง่  ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสาํนกังาน (บญัชีและการเงิน)  เป็นผู้ดแูลบญัชีและการเงินของ

บริษัท โดยมีคณุสมบตั ิ ดงันี ้ 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม 

นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพนัธ์  

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสาํนกังาน 

(บญัชีและการเงิน) 

ปริญญาโท  สาขา Managerial 

Economic University of 

Wisconsin, USA 

̵ Upddate Tax Invoice และเตรียมความพร้อมรับ

ร่างมาตรฐาน TFRS 16 และ Transfer Pricing  

 

 

ข้อมูลผู้ทาํบัญชี 

 ผู้ ทําบญัชีของบริษัท  ตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543  คือ  นายสมุิตร  ขอไพบลูย์  ตําแหนง่  ผู้จดัการสว่นบญัชีและ

การเงิน  เป็นผู้ ดูแลการจัดทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติของ          

ผู้ ทําบญัชี ดงันี ้ 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม 

นายสุมิตร   ขอไพบูลย์  

ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

ปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

̵ Upddate Tax Invoice และเตรียมความพร้อมรับ

ร่างมาตรฐาน TFRS 16 และ Transfer Pricing 

̵ กฎหมาย Transfer Pricing  

̵ Update กฎหมายภาษีปี 2562 

̵ พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ท่ีน่า     

จบัตามอง : สภาวิชาชีพบญัชี 

̵ การเงินท่ีสาํคญัสาํหรับนกับญัชี :  

NYC Management Co.,Ltd. 

 

 

 

 

 



รายงานประจำปี 2562
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ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงนิ (CFO) 

 ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงินของบริษัท  ตามเกณฑ์ของสาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)

กําหนด   คือ  นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพนัธ์  ตําแหนง่  ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสาํนกังาน (บญัชีและการเงิน)  เป็นผู้ดแูลบญัชีและการเงินของ

บริษัท โดยมีคณุสมบตั ิ ดงันี ้ 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม 

นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพนัธ์  

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสาํนกังาน 

(บญัชีและการเงิน) 

ปริญญาโท  สาขา Managerial 

Economic University of 

Wisconsin, USA 

̵ Upddate Tax Invoice และเตรียมความพร้อมรับ

ร่างมาตรฐาน TFRS 16 และ Transfer Pricing  

 

 

ข้อมูลผู้ทาํบัญชี 

 ผู้ ทําบญัชีของบริษัท  ตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543  คือ  นายสมุิตร  ขอไพบลูย์  ตําแหนง่  ผู้จดัการสว่นบญัชีและ

การเงิน  เป็นผู้ ดูแลการจัดทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติของ          

ผู้ ทําบญัชี ดงันี ้ 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม 

นายสุมิตร   ขอไพบูลย์  

ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

ปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

̵ Upddate Tax Invoice และเตรียมความพร้อมรับ

ร่างมาตรฐาน TFRS 16 และ Transfer Pricing 

̵ กฎหมาย Transfer Pricing  

̵ Update กฎหมายภาษีปี 2562 

̵ พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ท่ีน่า     

จบัตามอง : สภาวิชาชีพบญัชี 

̵ การเงินท่ีสาํคญัสาํหรับนกับญัชี :  

NYC Management Co.,Ltd. 
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รำยกำรระหว่ำงกันรายการระหว่างกัน 

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนั 

ปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการเกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริการอื่น 

                   (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกนั 

1.บจก.ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง A 50.00     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

   -คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

   -รายได้คา่บริการ 

185.51 

       0.29 

0.01 

2.บจก.อี.เอฟ A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

    -ขายสนิค้า 

    -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

4.58 

7.90 

1.66 

       0.18 

2.34 

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

    -รายได้คา่บริการ 

  0.21 

3.74 

4.บจก.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่-  

   แนล (ยเูค) 

A 100.00     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -ขายสนิค้า 

    -รายได้คา่บริการ 

-รายได้อ่ืน 

225.18 

164.04 

15.57 

0.43 

5.บจก.โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

84.91 

0.06 

0.13 

7.29 

6.บจก.เอสเอเอเอส A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

    -รายได้อ่ืน 

0.09 

0.49 

0.11 

0.51 

7.บจก.ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) B 30.00     -ขายสนิค้า 

    -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้อ่ืน 

                      0.01 

                    29.82 

0.33 

  

     

รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกนั 

8.บจก.โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์ 

  

B 33.19 -ขายสนิค้า 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้คา่บริการ 

0.14 

2.28 

0.59 

9. Atika Beauty Manufacturing    

   Sdn.Bhd. 

B 35.00 -ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

                      0.66 

0.25 

10.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล C,E 0.35 -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้อ่ืน 

29.74 

0.16 

0.28 

31.45 

0.20 

0.11 

11.บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ C.E 0.32 -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

-คา่บริการจา่ย 

-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-รายได้อ่ืน 

12.93 

50.00 

7.62 

0.09 

0.53 

0.01 

12.บมจ.ประชาอาภรณ์ D,E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

1.26 

0.01 

0.02 

13.บมจ.สหพฒันพิบลู D - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

0.02 

0.10 

7.82 

0.01 

14.บมจ.ไทยวาโก้ D 0.08 -ขายสนิค้า 

-คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

7.24 

0.18 

0.08 

15.บจก.อี.พี.เอฟ. D 18.00 -ขายสนิค้า 0.19 

16.บจก.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 

 

E - -ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

                  900.21 

2.10 

17.บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรา 

    ทอรีส์ 

E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่บริการจา่ย 

-ขายสนิค้า 

                      0.01    

                     0.64 

                   26.42 

     

     

        (หนว่ย : ล้านบาท) 
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รายการระหว่างกัน 

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนั 

ปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการเกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริการอื่น 

                   (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกนั 

1.บจก.ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง A 50.00     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

   -คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

   -รายได้คา่บริการ 

185.51 

       0.29 

0.01 

2.บจก.อี.เอฟ A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

    -ขายสนิค้า 

    -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

4.58 

7.90 

1.66 

       0.18 

2.34 

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

    -รายได้คา่บริการ 

  0.21 

3.74 

4.บจก.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่-  

   แนล (ยเูค) 

A 100.00     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -ขายสนิค้า 

    -รายได้คา่บริการ 

-รายได้อ่ืน 

225.18 

164.04 

15.57 

0.43 

5.บจก.โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

84.91 

0.06 

0.13 

7.29 

6.บจก.เอสเอเอเอส A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

    -รายได้อ่ืน 

0.09 

0.49 

0.11 

0.51 

7.บจก.ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) B 30.00     -ขายสนิค้า 

    -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้อ่ืน 

                      0.01 

                    29.82 

0.33 

  

     

รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกนั 

8.บจก.โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์ 

  

B 33.19 -ขายสนิค้า 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้คา่บริการ 

0.14 

2.28 

0.59 

9. Atika Beauty Manufacturing    

   Sdn.Bhd. 

B 35.00 -ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

                      0.66 

0.25 

10.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล C,E 0.35 -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้อ่ืน 

29.74 

0.16 

0.28 

31.45 

0.20 

0.11 

11.บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ C.E 0.32 -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

-คา่บริการจา่ย 

-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-รายได้อ่ืน 

12.93 

50.00 

7.62 

0.09 

0.53 

0.01 

12.บมจ.ประชาอาภรณ์ D,E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

1.26 

0.01 

0.02 

13.บมจ.สหพฒันพิบลู D - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

0.02 

0.10 

7.82 

0.01 

14.บมจ.ไทยวาโก้ D 0.08 -ขายสนิค้า 

-คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

7.24 

0.18 

0.08 

15.บจก.อี.พี.เอฟ. D 18.00 -ขายสนิค้า 0.19 

16.บจก.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 

 

E - -ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

                  900.21 

2.10 

17.บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรา 

    ทอรีส์ 

E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่บริการจา่ย 

-ขายสนิค้า 

                      0.01    

                     0.64 

                   26.42 

     

     

        (หนว่ย : ล้านบาท) 
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รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกนั 

18.บจก.วิทยาสทิธ์ิ E - -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

0.41 

0.29 

19.บมจ.โอ ซี ซี E - -ขายสนิค้า 13.77 

20.บจก.โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส E - -ขายสนิค้า 2.74 

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

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

8.69 

0.08 

0.09 

22.บจก.ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) E - -ขายสนิค้า                       0.02 

23.บจก.เมคอพัเทคนิคอินเตอร์ 

     เนชัน่แนล 

E - -ขายสนิค้า 1.65 

24.บจก.ไอ.เอส.บี.เอ็ม E - -ขายสนิค้า 3.99 

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

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้คา่บริการ 

-รายได้อ่ืน 

0.04 

0.09 

1.52 

0.76 

26.บจก.เบทเตอร์ลสีซิง่ E - -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 0.03 

27.บจก.ที-เวย์ E 12.00 -ขายสนิค้า 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

0.11 

0.49 

28.บจก.คิวพี (ประเทศไทย) E - -ขายสนิค้า 0.36 

29.บจก.บี.เค.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  

     มาร์เก็ตติง้ 

E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 0.01 

30.บจก.โชควฒันา E - -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

0.42 

0.12 

ลักษณะความสัมพนัธ์ A = บริษัทยอ่ย   B = บริษัทร่วม 

   C = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ D = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10% 

   E = กรรมการบริษัท 

รายการระหวา่งกนั สามารถดยู้อนหลงั 3 ปี ได้ท่ี www.snjinter.com หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” หมวด “ข้อมลูทางการเงิน”  

 

 

 

        (หนว่ย : ล้านบาท) 
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นโยบายราคา  บริษัทฯ กําหนดราคาขายสนิค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากงา่ยในกระบวนการผลติ การประเมิน

หรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทนุการผลติของบริษัทฯ ซึง่เป็นระดบัราคาเดยีวกนักบัลกูค้าทัว่ไป 

 นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน  ในการทํารายการระหวา่งกนั บริษัทฯ ได้มีการทําธุรกรรมท่ีเป็นไปอยา่งยตุิธรรม

ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกนักบัท่ีกําหนดให้กบับคุคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

รายการ นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน 

-  รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ กําหนดคา่ตอบแทนโดยพิจารณาจากทําเล ท่ีตัง้ ลกัษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์

ของทรัพย์สนินัน้ 

-  รายได้คา่บริการ กําหนดคา่ตอบแทนจากลกัษณะการให้บริการ ความยากงา่ยของงาน โดยกําหนด

คา่ตอบแทนเช่นเดียวกบับคุคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

-  คา่สาธารณปูโภค กําหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีประกาศใช้ในสวนอตุสาหกรรมโดยคาํนวณจาก

จํานวนหนว่ยหรือปริมาณท่ีใช้จริง 

-  คา่ใช้จา่ยอ่ืน กําหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีใช้จริง 

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 

               หนว่ย : ล้านบาท  

รายชื่อบริษัท ให้กู้ยมื 

 คงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 61 

เพิ่มขึน้ ลดลง คงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 62 

อัตราดอกเบีย้ 

ร้อยละ 

1.บจก.ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) 4.0 - - 4.0 3.0 

 การให้กู้ยมืเงนิ   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่กีารให้กู้ยมืเพ่ิมเตมิแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัในระหวา่งปี 2562 (โปรดพิจารณา

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 6) ในปี 2562 บริษัทมีรายได้ดอกเบีย้รับจํานวน 0.1 ล้านบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทาํกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทํารายการกบั "บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั" เป็นการค้าปกติท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกบั

บคุคลต่าง ๆ ในวงการอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ  การกําหนดราคาซือ้ขายได้เป็นไปตามปกติการค้า มิได้กระทําเพ่ือจําหนา่ย

จ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทออกไปยงับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

การทํารายการระหว่างกนัเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีตัง้ เพ่ือธํารงรักษากิจการและเพ่ือความ

เจริญเติบโตของกิจการอย่างมัน่คง เป็นไปเพ่ือเสริมแรงซึ่งกันและกัน อนัท่ีจะเพ่ิมความเข้มแข็งและศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ       

อนัจะสง่ผลให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทกุ ๆ ฝ่าย 

มาตรการหรือขัน้ตอนของการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

การทํารายการระหว่างกนัท่ีมิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลําดบัแรก และถ้า

ขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ อยู่ในอํานาจหน้าท่ีท่ีจะสามารถอนมุตัิได้ การอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนัจะจบลงท่ีขัน้ตอนนีโ้ดย   

ผู้มีสว่นได้เสยีมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกนัมีขนาดท่ีเกินอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ีจะ

อนมุตัิได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมตขิองท่ีประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการอนมุตัิต่อไป โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียมิได้

ออกเสยีงลงคะแนน 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกนัท่ีสําคญั และการเปิดเผยรายการ

ระหวา่งกนัทกุรายไตรมาส  เพ่ือดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกนั 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกนับริษัทกําหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหว่างกนัดงันี ้ราคาซือ้ ราคาขาย มลูค่าของ

รายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกติ 

รายการเก่ียวโยงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา  

และดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว                          

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานราคาหรืออตัราของรายการดงักลา่วกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  และผู้ตรวจสอบภายในว่า  

เป็นราคาท่ีสมเหตสุมผลและมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินถกูต้องแล้ว 

บริษัทมีขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัโดยดําเนินการเช่นเดียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างโดยทัว่ไปของบริษัท และ

ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นไมม่ีสว่นได้เสยีในรายการระหวา่งกนั  และไมม่ีสว่นในการอนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง

เคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาท่ียุติธรรม        

เพ่ือเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 บริษัทปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และ/หรือ การได้มาหรือจําหนา่ย

ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึง่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิบตัิรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทนุ

ทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการขออนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ   

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดไว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัในปี 2562 แล้ว ไม่มีความเห็นท่ีแตกตา่งไปจากมติคณะกรรมการ

บริษัท 

นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 การทํารายการระหว่างกันยงัคงจะดําเนินต่อไป จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจเพราะบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้งเหลา่นีเ้ป็น  SUPPLY  CHAIN ของบริษัทความยดืหยุน่และความคลอ่งตวัของการเป็น SUPPLY  CHAIN เอือ้ประโยชน์

ตอ่การแข่งขนัของธุรกิจ และตอ่ผู้ ถือหุ้นในท่ีสดุ บริษัทฯ ตระหนกัในความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้น พนกังาน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ภายใต้ “หลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี"         
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น

ผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงิน

ดงักลา่วได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่ง

สมํ่าเสมอ ประกอบกบัการใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจดัทํา  

 มีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคําอธิบายและการวิเคราะห์

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้นีง้บการเงิน

ดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีเป็นอิสระ 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนจัดให้มี     

ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการบนัทึกข้อมูลทาง

บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิด          

การทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระได้ทําหน้าท่ีสอบทานเก่ียวกบัคุณภาพ

ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลได้วา่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ได้จดัทําและเปิดเผยโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

นายบญุเกียรติ    โชควฒันา      นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ 

        ประธานกรรมการ                  กรรมการผู้จดัการ 

 

 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

120

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไร

ขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

  

งบกำรเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไร

ขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัเป็นบญัชีท่ีสาํคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากเป็นบญัชีท่ีมีมูลค่าสูง (คิดเป็นร้อยละ 97 

และ 95 ของยอดรายไดร้วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั) ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง          

ต่อกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั รวมถึงความผนัผวนทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์           

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมโดยรวมได ้กลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมากรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และราคา

ก็ผนัแปรไปตามภาวะการแข่งขนั ซ่ึงทาํใหร้ายการขายของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในการรับรู้รายไดท่ี้หลากหลาย 

และดว้ยมูลค่าท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละลูกคา้ ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการ

ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษในการทดสอบท่ีตอบสนองเร่ือง

ความถูกตอ้งและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 

ช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีและหลงัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่ลูกคา้

ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) 

เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชี                  

ท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                  

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงาน                                     

ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

  



รายงานประจำปี 2562
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้                               

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                        

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                        

กลุ่มบริษทั  
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้                               

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                        

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                        

กลุ่มบริษทั  

  

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง                     

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                                        

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต                                         

จะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ             

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                       

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร                    

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ                                      

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ                                 

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ                               

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน                                          

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ                                      

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์                                                       

ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

เติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพนัธ์ 2563 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 127,188,781     53,014,504       51,642,206       8,374,982         
เงินลงทุนชัว่คราว - บตัรเงินฝาก 4,000,000         8,000,000         -                        -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 873,864,789     932,668,699     708,368,439     744,637,005     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                        -                        4,000,000         4,000,000         
สินคา้คงเหลือ 9 764,293,595     698,048,495     651,205,977     609,750,112     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 111,641,791     88,817,334       76,292,977       81,794,688       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,880,988,956  1,780,549,032  1,491,509,599  1,448,556,787  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 10 948,049,553     998,748,082     948,049,553     998,748,082     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        154,903,416     154,903,416     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 278,887,611     279,071,412     216,261,032     213,618,532     
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 62,896,180       65,219,380       59,350,580       61,635,380       
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         
เงินลงทุนระยะยาว - บตัรเงินฝาก 3,000,000         -                        -                        -                        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 14 -                        16,142,400       -                        16,142,400       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 88,679,633       92,504,955       88,559,634       92,384,955       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,575,303,691  1,569,699,833  954,714,294     997,183,036     
สิทธิการเช่า -                        527,649            -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 32,969,568       34,695,938       27,815,071       33,265,721       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 53,976,585       47,718,231       46,146,631       42,538,590       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,121,092       34,710,409       10,023,019       10,783,018       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,064,883,913  3,144,038,289  2,510,823,230  2,626,203,130  
รวมสินทรัพย์ 4,945,872,869  4,924,587,321  4,002,332,829  4,074,759,917  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 127,188,781     53,014,504       51,642,206       8,374,982         
เงินลงทุนชัว่คราว - บตัรเงินฝาก 4,000,000         8,000,000         -                        -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 873,864,789     932,668,699     708,368,439     744,637,005     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                        -                        4,000,000         4,000,000         
สินคา้คงเหลือ 9 764,293,595     698,048,495     651,205,977     609,750,112     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 111,641,791     88,817,334       76,292,977       81,794,688       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,880,988,956  1,780,549,032  1,491,509,599  1,448,556,787  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 10 948,049,553     998,748,082     948,049,553     998,748,082     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        154,903,416     154,903,416     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 278,887,611     279,071,412     216,261,032     213,618,532     
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 62,896,180       65,219,380       59,350,580       61,635,380       
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         
เงินลงทุนระยะยาว - บตัรเงินฝาก 3,000,000         -                        -                        -                        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 14 -                        16,142,400       -                        16,142,400       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 88,679,633       92,504,955       88,559,634       92,384,955       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,575,303,691  1,569,699,833  954,714,294     997,183,036     
สิทธิการเช่า -                        527,649            -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 32,969,568       34,695,938       27,815,071       33,265,721       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 53,976,585       47,718,231       46,146,631       42,538,590       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,121,092       34,710,409       10,023,019       10,783,018       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,064,883,913  3,144,038,289  2,510,823,230  2,626,203,130  
รวมสินทรัพย์ 4,945,872,869  4,924,587,321  4,002,332,829  4,074,759,917  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 180,072,984     138,742,726     -                        60,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 498,544,196     529,203,263     448,704,972     478,074,832     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,210,133       45,355,726       26,186,802       41,853,852       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,381,375       10,622,045       13,292,734       8,558,613         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 722,208,688     723,923,760     488,184,508     588,487,297     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 178,525,501     185,844,481     142,212,627     154,523,809     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 119,721,108     129,699,356     119,721,108     129,699,356     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 368,416            359,471            258,416            251,471            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 298,615,025     315,903,308     262,192,151     284,474,636     
รวมหนีสิ้น 1,020,823,713  1,039,827,068  750,376,659     872,961,933     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 200,000,000     200,000,000     200,000,000     200,000,000     
   ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 149,930,828  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 149,930,828     149,930,828     149,930,828     149,930,828     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 724,763,392     724,763,392     724,763,392     724,763,392     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 20,000,000       20,000,000       20,000,000       20,000,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,234,431,740  2,152,068,388  1,879,397,479  1,788,680,470  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 461,538,013     510,473,100     477,864,471     518,423,294     
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,590,663,973  3,557,235,708  3,251,956,170  3,201,797,984  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 334,385,183     327,524,545     -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,925,049,156  3,884,760,253  3,251,956,170  3,201,797,984  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,945,872,869  4,924,587,321  4,002,332,829  4,074,759,917  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 4,634,029,644   4,798,321,220   3,786,998,090   3,811,616,659   
เงินปันผลรับ 27,196,873       34,407,937       96,149,869       147,114,198      
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                        87,240,000       -                        87,240,000       
รายไดอ่ื้น 109,326,583      112,808,160      120,655,813      104,628,675      
รวมรำยได้ 4,770,553,100   5,032,777,317   4,003,803,772   4,150,599,532   
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 3,419,629,927 3,614,175,643 2,784,377,841 2,850,274,195
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 155,067,144 140,944,742 108,499,748 103,475,336
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 945,026,561 880,441,167 816,746,385 764,653,644
รวมค่ำใช้จ่ำย 4,519,723,632   4,635,561,552   3,709,623,974   3,718,403,175   
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 250,829,468      397,215,765      294,179,798      432,196,357      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 57,633,258       42,381,937       -                        -                        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 308,462,726      439,597,702      294,179,798      432,196,357      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (5,327,275)        (5,974,298)        (2,288,779)        (4,068,737)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 303,135,451      433,623,404      291,891,019      428,127,620      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 23 (28,337,179)      (55,807,782)      (29,716,621)      (50,436,246)      
ก ำไรส ำหรับปี 274,798,272      377,815,622      262,174,398      377,691,374      

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 258,246,788      347,399,317      262,174,398      377,691,374      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 16,551,484       30,416,305       

274,798,272      377,815,622      

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.72 2.32 1.75 2.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

127

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 4,634,029,644   4,798,321,220   3,786,998,090   3,811,616,659   
เงินปันผลรับ 27,196,873       34,407,937       96,149,869       147,114,198      
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                        87,240,000       -                        87,240,000       
รายไดอ่ื้น 109,326,583      112,808,160      120,655,813      104,628,675      
รวมรำยได้ 4,770,553,100   5,032,777,317   4,003,803,772   4,150,599,532   
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 3,419,629,927 3,614,175,643 2,784,377,841 2,850,274,195
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 155,067,144 140,944,742 108,499,748 103,475,336
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 945,026,561 880,441,167 816,746,385 764,653,644
รวมค่ำใช้จ่ำย 4,519,723,632   4,635,561,552   3,709,623,974   3,718,403,175   
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 250,829,468      397,215,765      294,179,798      432,196,357      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 57,633,258       42,381,937       -                        -                        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 308,462,726      439,597,702      294,179,798      432,196,357      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (5,327,275)        (5,974,298)        (2,288,779)        (4,068,737)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 303,135,451      433,623,404      291,891,019      428,127,620      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 23 (28,337,179)      (55,807,782)      (29,716,621)      (50,436,246)      
ก ำไรส ำหรับปี 274,798,272      377,815,622      262,174,398      377,691,374      

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 258,246,788      347,399,317      262,174,398      377,691,374      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 16,551,484       30,416,305       

274,798,272      377,815,622      

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.72 2.32 1.75 2.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไรส ำหรับปี 274,798,272      377,815,622      262,174,398      377,691,374      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (8,376,264)        (3,132,194)        -                        -                        
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 10, 23 (40,558,823)      (127,042,118)    (40,558,823)      (127,042,118)    
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (48,935,087)      (130,174,312)    (40,558,823)      (127,042,118)    

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 20, 23 16,073,846       -                        17,455,454       -                        
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประภนัภยัของบริษทัร่วม - 
   สุทธิจากภาษีเงินได้ 12 (3,735,243)        -                        -                        -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,338,603       -                        17,455,454       -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (36,596,484)      (130,174,312)    (23,103,369)      (127,042,118)    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 238,201,788      247,641,310      239,071,029      250,649,256      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 222,341,108      217,225,005      239,071,029      250,649,256      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15,860,680       30,416,305       

238,201,788      247,641,310      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

ผลต่างจากการ ผลก าไร (ขาดทนุ) รวม
ทนุเรือนหุ้น แปลงคา่งบการเงิน จากการวดัมลูคา่ องคป์ระกอบอื่น รวม ส่วนของผูม้ีส่วน

ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ที่เป็นเงินตรา เงินลงทนุใน ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไดเ้สียที่ไมม่ี รวม
และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ อ านาจควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 149,930,828      724,763,392      20,000,000        1,984,586,064   (4,818,000)         645,465,412      640,647,412      3,519,927,696   304,308,315      3,824,236,011   
ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        347,399,317      -                        -                        -                        347,399,317      30,416,305        377,815,622      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                        -                        -                        -                        (3,132,194)         (127,042,118)     (130,174,312)     (130,174,312)     -                        (130,174,312)     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        347,399,317      (3,132,194)         (127,042,118)     (130,174,312)     217,225,005      30,416,305        247,641,310      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                        -                        -                        (179,916,993)     -                        -                        -                        (179,916,993)     -                        (179,916,993)     
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอ านาจควบคุม
   ลดลงจากบริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (7,200,075)         (7,200,075)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 149,930,828      724,763,392      20,000,000        2,152,068,388   (7,950,194)         518,423,294      510,473,100      3,557,235,708   327,524,545      3,884,760,253   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 149,930,828      724,763,392      20,000,000        2,152,068,388   (7,950,194)         518,423,294      510,473,100      3,557,235,708   327,524,545      3,884,760,253   
ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        258,246,788      -                        -                        -                        258,246,788      16,551,484        274,798,272      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                        -                        -                        13,029,407        (8,376,264)         (40,558,823)       (48,935,087)       (35,905,680)       (690,804)            (36,596,484)       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        271,276,195      (8,376,264)         (40,558,823)       (48,935,087)       222,341,108      15,860,680        238,201,788      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                        -                        -                        (188,912,843)     -                        -                        -                        (188,912,843)     -                        (188,912,843)     
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอ านาจควบคุม
   ลดลงจากบริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (9,000,042)         (9,000,042)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 149,930,828      724,763,392      20,000,000        2,234,431,740   (16,326,458)       477,864,471      461,538,013      3,590,663,973   334,385,183      3,925,049,156   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น
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บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - วดัมูลคา่เงินลงทุน  รวมส่วนของ
ที่ออกและช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 149,930,828                        724,763,392                        20,000,000                          1,590,906,089                     645,465,412                        3,131,065,721                     
ก าไรส าหรับปี -                                           -                                           -                                           377,691,374                        -                                           377,691,374                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                                           -                                           -                                           -                                           (127,042,118)                       (127,042,118)                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                           -                                           -                                           377,691,374                        (127,042,118)                       250,649,256                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                           -                                           -                                           (179,916,993)                       -                                           (179,916,993)                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 149,930,828                        724,763,392                        20,000,000                          1,788,680,470                     518,423,294                        3,201,797,984                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 149,930,828                        724,763,392                        20,000,000                          1,788,680,470                     518,423,294                        3,201,797,984                     
ก าไรส าหรับปี -                                           -                                           -                                           262,174,398                        -                                           262,174,398                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                                           -                                           -                                           17,455,454                          (40,558,823)                         (23,103,369)                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                           -                                           -                                           279,629,852                        (40,558,823)                         239,071,029                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                           -                                           -                                           (188,912,843)                       -                                           (188,912,843)                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 149,930,828                        724,763,392                        20,000,000                          1,879,397,479                     477,864,471                        3,251,956,170                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าไรสะสม

2562
2561

2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก  ำไรก่อนภำษี

303,135,451
      

433,623,404
      

291,891,019
      

428,127,620
      

รำยกำรปรับกระทบก  ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
   ค ่ำเส่ือมรำคำและค ่ำตดัจ ำหน่ำย

233,849,869
      

226,033,094
      

115,998,348
      

132,061,575
      

   ค ่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรำยกำร)
2,444,657

         
(353,430)

           
-

                        
(490,301)

           
   กำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค ่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรำยกำร)

3,928,331
(385,457)

           
4,522,060

(2,783,573)
        

   ขำดทุนจำกกำรท ำลำยสินคำ้
26,676,696

24,870,003
25,477,940

       
24,827,991

       
   ก  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์

(2,242,275)
        

(1,449,244)
        

(1,057,236)
        

(273,575)
           

   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
21,262,616

       
30,924,794

       
15,819,839

       
24,947,102

       
   ส่วนแบ ่งก  ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม

(57,633,258)
      

(42,381,937)
      

-
                        

-
                        

   เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย
-

                        
-

                        
(12,253,130)

      
(10,706,656)

      
   เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม

-
                        

-
                        

(56,699,866)
      

(101,999,605)
    

   เงินปันผลรับจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
(1,769,237)

        
(2,302,068)

        
(1,769,237)

        
(2,302,068)

        
   เงินปันผลรับจำกหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยและบริษทัอ่ืน

(25,427,636)
      

(32,105,869)
      

(25,427,636)
      

(32,105,869)
      

   ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม ่เกิดข้ึนจริง
338,636

            
2,622,116

         
432,037

            
2,621,807

         
   ขำดทุนจำกกำรลดมูลค ่ำของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
      และบริษทัอ่ืน

2,323,200
         

129,552
            

2,284,800
         

33,552
              

   ก  ำไรจำกกำรเลิกกิจกำรของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
-

                        
(3,889,168)

        
-

                        
(3,889,168)

        
   ก  ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย

-
                        

(87,240,000)
      

-
                        

(87,240,000)
      

   ค ่ำเผ่ือกำรดอ้ยค ่ำของเงินให้กูร้ะยะยำวแก่กิจกำรอ่ืน
14,988,350

       
-

                        
14,988,350

       
-

                        
   ดอกเบ้ียรับ

(1,307,527)
        

(1,205,701)
        

(1,089,035)
        

(1,158,238)
        

   ดอกเบ้ียจ่ำย
5,327,275

         
5,974,298

         
2,288,779

         
4,068,737

         
ก  ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน

525,895,148
      

552,864,387
      

375,407,032
      

373,739,331
      

สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน

56,383,078
       

(15,105,667)
      

36,187,853
       

(50,439,149)
      

   สินคำ้คงเหลือ
(96,850,127)

      
(37,740,028)

      
(71,455,865)

      
(84,140,459)

      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

(21,450,949)
      

(4,396,676)
        

6,696,803
         

(8,487,410)
        

   สินทรัพยไ์ม ่หมุนเวียนอ่ืน
18,589,317

       
(2,393,197)

        
759,999

            
(2,097,958)

        
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน

(42,891,158)
      

30,940,156
       

(40,260,275)
      

29,892,295
       

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
6,753,758

         
7,195,212

         
4,734,121

         
6,915,878

         
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน

(8,489,288)
        

(6,330,053)
        

(6,311,703)
        

(5,755,495)
        

   หน้ีสินไม ่หมุนเวียนอ่ืน
8,945

                
86,916

              
6,945

                
86,916

              
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

437,948,724
      

525,121,050
      

305,764,910
      

259,713,949
      

   เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย
(5,239,991)

        
(6,038,182)

        
(2,306,482)

        
(4,127,240)

        
   เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้

(57,463,292)
      

(31,111,447)
      

(53,194,118)
      

(24,642,094)
      

   รับคืนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
-

                        
1,656,990

         
-

                        
-

                    
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน

375,245,441
      

489,628,411
      

250,264,310
      

230,944,615
      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บำท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษี 303,135,451      433,623,404      291,891,019      428,127,620      
รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
   ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 233,849,869      226,033,094      115,998,348      132,061,575      
   ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรำยกำร) 2,444,657         (353,430)           -                        (490,301)           
   กำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรำยกำร) 3,928,331 (385,457)           4,522,060 (2,783,573)        
   ขำดทุนจำกกำรท ำลำยสินคำ้ 26,676,696 24,870,003 25,477,940       24,827,991       
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (2,242,275)        (1,449,244)        (1,057,236)        (273,575)           
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 21,262,616       30,924,794       15,819,839       24,947,102       
   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (57,633,258)      (42,381,937)      -                        -                        
   เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย -                        -                        (12,253,130)      (10,706,656)      
   เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม -                        -                        (56,699,866)      (101,999,605)    
   เงินปันผลรับจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,769,237)        (2,302,068)        (1,769,237)        (2,302,068)        
   เงินปันผลรับจำกหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยและบริษทัอ่ืน (25,427,636)      (32,105,869)      (25,427,636)      (32,105,869)      
   ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 338,636            2,622,116         432,037            2,621,807         
   ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
      และบริษทัอ่ืน 2,323,200         129,552            2,284,800         33,552              
   ก ำไรจำกกำรเลิกกิจกำรของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (3,889,168)        -                        (3,889,168)        
   ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย -                        (87,240,000)      -                        (87,240,000)      
   ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินให้กูร้ะยะยำวแก่กิจกำรอ่ืน 14,988,350       -                        14,988,350       -                        
   ดอกเบ้ียรับ (1,307,527)        (1,205,701)        (1,089,035)        (1,158,238)        
   ดอกเบ้ียจ่ำย 5,327,275         5,974,298         2,288,779         4,068,737         
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 525,895,148      552,864,387      375,407,032      373,739,331      
สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 56,383,078       (15,105,667)      36,187,853       (50,439,149)      
   สินคำ้คงเหลือ (96,850,127)      (37,740,028)      (71,455,865)      (84,140,459)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (21,450,949)      (4,396,676)        6,696,803         (8,487,410)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18,589,317       (2,393,197)        759,999            (2,097,958)        
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (42,891,158)      30,940,156       (40,260,275)      29,892,295       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,753,758         7,195,212         4,734,121         6,915,878         
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (8,489,288)        (6,330,053)        (6,311,703)        (5,755,495)        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,945                86,916              6,945                86,916              
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 437,948,724      525,121,050      305,764,910      259,713,949      
   เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (5,239,991)        (6,038,182)        (2,306,482)        (4,127,240)        
   เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (57,463,292)      (31,111,447)      (53,194,118)      (24,642,094)      
   รับคืนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -                        1,656,990         -                        -                    
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 375,245,441      489,628,411      250,264,310      230,944,615      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บำท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 932,309            305,626            701,230 277,053            
เงินลงทุนชัว่ครำว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 4,000,000         (1,500,000)        -                        -                        
เงินสดรับจำกกำรลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        1,602,155         -                        1,602,155         
เงินสดรับจำกกำรเลิกกิจกำรของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        3,889,168         -                        3,889,168         
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,642,500)        -                        (2,642,500)        -                        
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย -                        91,740,000       -                        91,740,000
เงินลงทุนระยะยำวเพ่ิมข้ึน (3,000,000)        -                        -                        -                        
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (218,042,772)    (209,056,026)    (52,767,397)      (26,657,701)      
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 3,997,321         1,660,324         1,091,826         436,316            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (4,780,085)        (11,917,409)      (445,376)           (11,844,510)      
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน (171,895)           -                        (171,895)           -                        
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        12,253,130       10,706,656       
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 56,699,866       101,999,605      56,699,866       101,999,605      
เงินปันผลรับจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,769,237         2,302,068         1,769,237         2,302,068         
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยและบริษทัอ่ืน 25,427,636       32,105,869       25,427,636       32,105,869       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (135,810,883)    13,131,380       41,915,757       206,556,679      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำก
   สถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 41,330,258       (301,683,420)    (60,000,000)      (254,500,000)    
เงินปันผลจ่ำย (188,912,843)    (179,916,993)    (188,912,843)    (179,916,993)    
เงินปันผลจ่ำยของบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (9,000,042)        (7,200,075)        -                        -                        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (156,582,627)    (488,800,488)    (248,912,843)    (434,416,993)    
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง (8,677,654)        (3,080,607)        -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 74,174,277       10,878,696       43,267,224       3,084,301         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 53,014,504       42,135,808       8,374,982         5,290,681         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 127,188,781      53,014,504       51,642,206       8,374,982         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ืออุปกรณ์ 12,134,680       8,859,209         10,903,555       7,319,124         
   ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย 50,698,529       (71,802,648)      50,698,529       (71,802,648)      
   แปลงสภำพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสำมญั -                        (19,455,975)      -                        (19,455,975)      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บำท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทั

มหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจาํหน่าย

เคร่ืองสําอางทุกประเภทและธุรกิจลงทุน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 600/4 หมู่ 11                           

ถนนสุขาภิบาล 8 ตาํบลหนองขาม  อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยมีสาํนกังานสาขา 4 สาขา ดงัน้ี 

สาขาท่ี  1 เลขท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

สาขาท่ี  2 เลขท่ี 19/43 หมู่ท่ี 7 บางนาตราด กม. 17 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี                                              

จงัหวดัสมุทรปราการ 

สาขาท่ี  3 เลขท่ี 789/159 หมู่ 1 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบุรี 

สาขาท่ี  4 เลขท่ี 600/23 - 24 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                                 

การบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     

บริษทั อี เอฟ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ไทย 100 100 

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสินคา้บรรจุภณัฑ ์ ไทย 50 50 

บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ไทย 100 100 

บริษทั โฟร์ดบัเบ้ิลยดีู วชิัน่ จาํกดั นาํเขา้ ส่งออก ซ้ือมาขายไป ผลิตภณัฑ์

ประเภทสารเคมี บรรจุภณัฑแ์ละ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 

ไทย 100 100 

บริษทั เอสเอเอเอส จาํกดั วจิยัและพฒันาสูตรการผลิต

เคร่ืองสาํอาง 

ไทย 100 100 

S&J International (UK) Limited จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางและ

ชุดของขวญั รวมถึงใหบ้ริการทาง

การตลาด 

องักฤษ 100 100 

บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดย S&J 

International (UK) Limited 

    

Guangzhou S&J Cosmetics Company 

Limited 

จดัจาํหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ จีน 100 100 

4WD Vision (HK) Limited จดัจาํหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ จีน 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักับของ

บริษทัฯ 
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จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธี                                   

ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน               

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน                         

การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน

สําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงิน                           

ท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้                     

ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์                                  

ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี                                 

ทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                  

ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี                  

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบั

ผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

หลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน                 

ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และ                   

แนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี  

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจด

ทะเบียน - กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั

จดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน หรือผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ีหากเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยติุธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนใดผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนแลว้จะไม่สามารถยกเลิกได ้

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษทั

มีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่จะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว 

(บางส่วน) เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลจากการจดั

ประเภทดงักล่าวส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีถูกจดั

ประเภทใหม่ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใตก้าํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภท

เป็นกาํไรสะสม 
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- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึน

ก่อน กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด

อายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม

นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม

นาํมาตรฐานน้ีมาถือปฏิบติั 

4.  นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ี

ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือ

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม                              

วธีิราคาทุน  

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั

ทาํการสุดทา้ยของปี 
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 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือ

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม                              

วธีิราคาทุน  

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั

ทาํการสุดทา้ยของปี 
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 กลุ่มบริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ

รายการ หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วนของอาคารให้เช่าคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธี

เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสม 

และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 20 - 25 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 10 ปี

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 - 10  ปี

ยานพาหนะ - 5 - 8 ปี

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะ

ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ

สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.8 สิทธิการเช่าและค่าตัดจําหน่าย 

สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ

สินทรัพยน์ั้น ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม

อายขุองสัญญาเช่า 

ค่าตดัจาํหน่ายจะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ

เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

สะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุาร

ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี

ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวธีิการตดั

จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัคือ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารให้ประโยชน์ 

10 ปี 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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4.12 เงินตราต่างประเทศ  

  บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น

การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย

สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผล                                      

การดาํเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนใน

การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยก

ออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงิน

รางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 

Unit Credit Method) โดยผู ้เ ช่ียวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and 

losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน

อดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

ไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นได้อย่าง

น่าเช่ือถือ  

4.16 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงาน

จดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรของ

ประเทศไทย 

 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของประเทศนั้น โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

ของประเทศนั้น 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมา

ใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญา       

จะถูกจดัจาํหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสญัญา 

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่าย                 

เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้

ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่ม

บริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 

และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรม

นั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน               

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี      

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                      

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและ                         

การประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณา

จากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนั

ส้ินรอบระยะเวลารายงานและฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยคาํนึงถึงอายุของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน

ขณะนั้น  

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน               

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี      

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                      

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและ                         

การประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณา

จากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนั

ส้ินรอบระยะเวลารายงานและฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยคาํนึงถึงอายุของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน

ขณะนั้น  

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี เ ก่ียวข้องกัน  รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ขายสินคา้ - - 166 50 

รายไดอ่ื้น - - 30 9 

ซ้ือสินคา้และบริการ - - 500 464 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 8 7 

ค่าเช่ารับ - - 1 1 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     

ขายสินคา้ 20 16 1 3 

รายไดอ่ื้น 1 3 1 3 

ค่าเช่ารับ 32 31 32 31 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั    

ขายสินคา้ 1,160 1,334 996 1,137 

รายไดอ่ื้น 5 6 5 6 

ซ้ือสินคา้และบริการ 40 41 40 41 

ค่าเช่าจ่าย 14 8 14 8 

ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ 131 126 60 62 

  

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น ราคาบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ค่าเช่ารับ ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาตลาด 

ค่าเช่าจ่าย ราคาตามสัญญา 

ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน ณ ว ันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561                                             

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

ลูกหน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย - - 53,073 2,886 

บริษทัร่วม 7,012 6,071 439 392 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 190,824 192,848 146,613 166,355 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 197,836 198,919 200,125 169,633 

ลูกหน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 23,507 6,143 

บริษทัร่วม 427 1,238 427 1,237 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 122 1,145 122 1,145 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 549 2,383 24,056 8,525 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 198,385 201,302 224,181 178,158 

     

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย - - 4,000 4,000 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย - - 4,000 4,000 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,106 5,036 5,748 4,492 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 7,106 5,036 5,748 4,492 
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นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น ราคาบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ค่าเช่ารับ ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาตลาด 

ค่าเช่าจ่าย ราคาตามสัญญา 

ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน ณ ว ันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561                                             

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

ลูกหน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย - - 53,073 2,886 

บริษทัร่วม 7,012 6,071 439 392 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 190,824 192,848 146,613 166,355 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 197,836 198,919 200,125 169,633 

ลูกหน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 23,507 6,143 

บริษทัร่วม 427 1,238 427 1,237 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 122 1,145 122 1,145 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 549 2,383 24,056 8,525 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 198,385 201,302 224,181 178,158 

     

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย - - 4,000 4,000 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย - - 4,000 4,000 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,106 5,036 5,748 4,492 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 7,106 5,036 5,748 4,492 
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ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

148

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมายเหต ุ19)    

เจา้หน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย - - 62,786 68,482 

บริษทัร่วม 2 - 2 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,127 12,510 1,127 12,522 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,129 12,510 63,915 81,004 

เจา้หน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 705 760 

บริษทัร่วม 196 - 185 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,240 8,927 3,925 3,742 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,436 8,927 4,815 4,502 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 10,565 21,437 68,730 85,506 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 

เพ่ิมข้ึน 

ในระหวา่งปี 

ลดลง 

ในระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 

บริษทัยอ่ย 4,000 - - 4,000 

รวม 4,000 - - 4,000 

เงินใหกู้ย้ืมขา้งตน้เป็นเงินกูย้ืมตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.0 ต่อปี (31 ธนัวาคม 

2561: อตัราร้อยละ 3.0 ต่อปี) มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั 

  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 70,271 56,230 65,418 51,882 

รวม 70,271 56,230 65,418 51,882 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด 732 650 450 450 

เงินฝากธนาคาร 125,388 47,227 51,192 7,617 

เช็คในมือ 1,069 5,138 - 308 

รวม 127,189 53,015 51,642 8,375 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 

ถึง 0.63 ต่อปี (เฉพาะของบริษทัฯ:ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี) (2561: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.63 ต่อปี และ

เฉพาะของบริษทัฯ: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 173,156 179,168 194,113 165,832 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  21,721 17,916 4,591 2,361 

 3 - 6 เดือน 585 449 213 83 

 6 - 12 เดือน 1,520 683 380 665 

 มากกวา่ 12 เดือน 854 703 828 692 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  197,836 198,919 200,125 169,633 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 70,271 56,230 65,418 51,882 

รวม 70,271 56,230 65,418 51,882 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด 732 650 450 450 

เงินฝากธนาคาร 125,388 47,227 51,192 7,617 

เช็คในมือ 1,069 5,138 - 308 

รวม 127,189 53,015 51,642 8,375 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 

ถึง 0.63 ต่อปี (เฉพาะของบริษทัฯ:ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี) (2561: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.63 ต่อปี และ

เฉพาะของบริษทัฯ: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 173,156 179,168 194,113 165,832 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  21,721 17,916 4,591 2,361 

 3 - 6 เดือน 585 449 213 83 

 6 - 12 เดือน 1,520 683 380 665 

 มากกวา่ 12 เดือน 854 703 828 692 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  197,836 198,919 200,125 169,633 



รายงานประจำปี 2562
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 431,009 522,344 314,988 420,827 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  190,307 142,140 137,547 98,853 

 3 - 6 เดือน 14,605 17,114 5,293 12,213 

 6 - 12 เดือน 3,600 7,197 1,038 5,173 

 มากกวา่ 12 เดือน 18,718 15,165 14,871 12,684 

รวม 658,239 703,960 473,737 549,750 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (14,719) (12,274) (11,995) (11,995) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  643,520 691,686 461,742 537,755 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 841,356 890,605 661,867 707,388 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 549 2,383 24,056 8,525 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,738 4,093 2,720 3,793 

ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 26,053 29,087 16,267 23,524 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,169 6,501 3,458 1,407 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 32,509 42,064 46,501 37,249 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 873,865 932,669 708,368 744,637 

9. สินค้าคงเหลือ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน        

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 302,036 243,098 (3,788) (6,384) 298,248 236,714 

งานระหวา่งทาํ 83,630 77,155 (4,828) (430) 78,802 76,725 

วตัถุดิบ 180,138 178,798 (10,475) (6,223) 169,663 172,575 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 182,970 186,692 (4,817) (6,943) 178,153 179,749 

วสัดุส้ินเปลือง 1,677 1,314 - - 1,677 1,314 

สินคา้ระหวา่งทาง 37,751 30,971 - - 37,751 30,971 

รวม 788,202 718,028 (23,908) (19,980) 764,294 698,048 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน        

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 229,543 200,229 (143) (952) 229,400 199,277 

งานระหวา่งทาํ 72,360 66,381 (4,828) (430) 67,532 65,951 

วตัถุดิบ 145,573 137,423 (6,104) (3,044) 139,469 134,379 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 187,522 187,223 (4,816) (6,943) 182,706 180,280 

วสัดุส้ินเปลือง 1,091 1,314 - - 1,091 1,314 

สินคา้ระหวา่งทาง 31,008 28,549 - - 31,008 28,549 

รวม 667,097 621,119 (15,891) (11,369) 651,206 609,750 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ี

จะไดรั้บเป็นจาํนวน 34 ลา้นบาท (2561: 26 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 33 ลา้นบาท และ 2561: 22 ลา้นบาท) 

โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 

30 ลา้นบาท (2561: 42 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 28 ลา้นบาท 2561: 42 ลา้นบาท)โดยนาํไปหักจาก

มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด     

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 323,922 934,783 323,922 978,432 

 บริษทัอ่ืน 26,797 13,267 26,797 20,316 

 350,719 948,050 350,719 998,748 

บวก: ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน               

ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 597,331  648,029  

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือขาย 948,050  998,748  
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    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน        

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 229,543 200,229 (143) (952) 229,400 199,277 

งานระหวา่งทาํ 72,360 66,381 (4,828) (430) 67,532 65,951 

วตัถุดิบ 145,573 137,423 (6,104) (3,044) 139,469 134,379 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 187,522 187,223 (4,816) (6,943) 182,706 180,280 

วสัดุส้ินเปลือง 1,091 1,314 - - 1,091 1,314 

สินคา้ระหวา่งทาง 31,008 28,549 - - 31,008 28,549 

รวม 667,097 621,119 (15,891) (11,369) 651,206 609,750 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ี

จะไดรั้บเป็นจาํนวน 34 ลา้นบาท (2561: 26 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 33 ลา้นบาท และ 2561: 22 ลา้นบาท) 

โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 

30 ลา้นบาท (2561: 42 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 28 ลา้นบาท 2561: 42 ลา้นบาท)โดยนาํไปหักจาก

มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด     

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 323,922 934,783 323,922 978,432 

 บริษทัอ่ืน 26,797 13,267 26,797 20,316 

 350,719 948,050 350,719 998,748 

บวก: ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน               

ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 597,331  648,029  

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือขาย 948,050  998,748  
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ           

ในระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อี เอฟ จาํกดั 4.0 ลา้นบาท 4.0 ลา้นบาท 100 100 4,005 4,005 240 480 

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง 

จาํกดั 

120.0 ลา้นบาท 120.0 ลา้นบาท 50 50 124,825 124,825 9,000 7,200 

บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

1.0 ลา้นบาท 1.0 ลา้นบาท 100 100 1,000 1,000 - - 

บริษทั โฟร์ดบัเบ้ิลยดีู วิชัน่ จาํกดั 10.0 ลา้นบาท 10.0 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 2,000 500 

บริษทั เอสเอเอเอส จาํกดั 10.0 ลา้นบาท 10.0 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 - - 

S&J International (UK) Limited 0.1 ลา้นปอนด ์       

 สเตอร์ลิง 

0.1 ลา้นปอนด ์        

สเตอร์ลิง 

100 100 5,073 

 

5,073 

 

1,013 

 

2,527 

 

รวม     154,903 154,903 12,253 10,707 

11.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน

บริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั                       

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน               

ระหว่างปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนู

แฟคเจอร่ิง จาํกดั 

50 50 334,385 327,525 15,861 30,416 9,000 7,200 

11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการ

ตดัรายการระหวา่งกนั  

 บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 340 297 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 585 546 

หน้ีสินหมุนเวยีน 217 157 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 38 31 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

รายได ้ 1,024 1,135 

กาํไร  33 61 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1) - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 32 61 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 129 248 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (167) (182) 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 50 (57) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 12 9 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

รายได ้ 1,024 1,135 

กาํไร  33 61 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1) - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 32 61 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 129 248 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (167) (182) 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 50 (57) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 12 9 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

ลาํดบัที่ ชื่อบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

   2562 2561 2562 2561 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั  ผลิตภณัฑเ์กี่ยวกบัเสน้ผม 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 30 30 

2. บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกดั บริการเกี่ยวกบัการเดินเครื่อง

โรงไฟฟ้า 

30 ลา้นบาท 30 ลา้นบาท 30 30 

3. Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. ผลิตและจาํหน่ายเครื่องสาํอาง 6 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 5 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 35 35 

4. บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั ผลิตยา 600 ลา้นบาท 600 ลา้นบาท 33 33 

12.2 มูลค่าตามบัญชี ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ไดแ้สดงมูลค่าตามบญัชีวธิีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม และมูลค่าตามบญัชีวธิีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี้ 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลาํดบัที่ ชื่อบริษทั 

มูลค่าตามบญัชี                     

วธิีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

มูลค่าตามบญัชี                           

วธิีราคาทุน เงินปันผลระหวา่งปี 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

1. บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั  22,371 21,754 10,408 11,831 109 - 6,000 6,000 9,900 39,000 

2. บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั 62,219 62,085 51,270 42,551 (4,336) - 13,151 13,151 46,800 63,000 

3. Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. 7,065 8,342 (3,895) (2,957) (24) (18) 17,916 15,274 - - 

4. บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 187,233 186,891 (150) (9,043) 492 - 201,994 201,994 - - 

รวม  278,888 279,072 57,633 42,382 (3,759) (18) 239,061 236,419 56,700 102,000 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า       (22,800) (22,800)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       216,261 213,619   

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีม่ีสาระสําคัญ 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สินทรัพย ์

หมุนเวียน 

สินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียน 

หนี้สิน 

หมุนเวียน 

หนี้สิน 

ไม่หมุนเวียน สินทรัพย ์- สุทธิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนตาม 

ส่วนไดเ้สียของ

กิจการใน

สินทรัพย ์- สุทธิ 

การตดัรายการ

ระหวา่งกนัและอื่น ๆ  

มูลค่าตามบญัชี

ของส่วนไดเ้สีย

ของกิจการใน

บริษทัร่วม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั  184 246 191 99 268 263 20 10 87 72 30 30 26 22 (4) - 22 22 

บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั 235 150 161 193 59 56 128 80 209 207 30 30 62 62 - - 62 62 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. 12 11 21 22 14 10 - - 19 23 35 35 7 8 - - 7 8 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 294 230 382 401 175 135 11 8 490 488 33 33 163 162 24 25 187 187 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

บริษทั รายได ้ กาํไร (ขาดทุน) กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั 855 915 35 39 - - 35 39 

บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั 711 624 170 142 (14) - 156 142 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. 13 16 (11) (8) - - (11) (8) 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 472 418 - (27) 1 - 1 (27) 

ในระหวา่งไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษทั Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. (บริษทัร่วม) ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5.0 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (หุน้สามญั                                  

5.0 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.0 ริงกิตมาเลเซีย) เป็น 6.0 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (หุ้นสามญั 6.0 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.0 ริงกิตมาเลเซีย) โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทุน 1.0 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.0 ริงกิตมาเลเซีย บริษทัฯไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัร่วมเป็นจาํนวน 2.6 ลา้นบาทแลว้

ในเดือนมิถุนายน 2562
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12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีม่ีสาระสําคัญ 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สินทรัพย ์

หมุนเวียน 

สินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียน 

หนี้สิน 

หมุนเวียน 

หนี้สิน 

ไม่หมุนเวียน สินทรัพย ์- สุทธิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนตาม 

ส่วนไดเ้สียของ

กิจการใน

สินทรัพย ์- สุทธิ 

การตดัรายการ

ระหวา่งกนัและอื่น ๆ  

มูลค่าตามบญัชี

ของส่วนไดเ้สีย

ของกิจการใน

บริษทัร่วม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั  184 246 191 99 268 263 20 10 87 72 30 30 26 22 (4) - 22 22 

บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั 235 150 161 193 59 56 128 80 209 207 30 30 62 62 - - 62 62 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. 12 11 21 22 14 10 - - 19 23 35 35 7 8 - - 7 8 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 294 230 382 401 175 135 11 8 490 488 33 33 163 162 24 25 187 187 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

บริษทั รายได ้ กาํไร (ขาดทุน) กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั 855 915 35 39 - - 35 39 

บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั 711 624 170 142 (14) - 156 142 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. 13 16 (11) (8) - - (11) (8) 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 472 418 - (27) 1 - 1 (27) 

ในระหวา่งไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษทั Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. (บริษทัร่วม) ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5.0 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (หุน้สามญั                                  

5.0 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.0 ริงกิตมาเลเซีย) เป็น 6.0 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (หุ้นสามญั 6.0 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.0 ริงกิตมาเลเซีย) โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทุน 1.0 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.0 ริงกิตมาเลเซีย บริษทัฯไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัร่วมเป็นจาํนวน 2.6 ลา้นบาทแลว้

ในเดือนมิถุนายน 2562
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13. เงินลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

 เงินลงทุนในบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี้ 

     (หน่วย: พนับาท) 

    มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลที่บริษทัฯรับ 

ลาํดบัที่ ชื่อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                               ในระหวา่งปี 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

1. บริษทั ไทยลอตเต ้จาํกดั 3,013,000 3,013,000 0.27 0.27 8,000 8,000 8,000 8,000 - - 

2. บริษทั เอช แอนด ์บี กบินทร์บรุี จาํกดั 15,000 15,000 9.00 9.00 1,350 1,350 1,350 1,350 68 68 

3. บริษทั ไทยคิวบิคเทคโนโลย ีจาํกดั 40,000 40,000 5.00 5.00 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 

4. บริษทั เทรนไทมเ์ทสต ์จาํกดั 1,250 1,250 14.00 14.00 175 175 175 175 - - 

5. บริษทั บี.เค.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั 5,000 5,000 19.00 19.00 950 950 950 950 - - 

6. บริษทั ร่วมประโยชน์ จาํกดั 350,000 350,000 5.71 5.71 20,599 20,599 20,599 20,599 600 - 

7. บริษทั อีสเทิร์นรับเบอร์ จาํกดั 30,000 30,000 1.50 1.50 450 450 450 450 - - 

8. บริษทั แอดแวนเทจ ฟตุแวร์ จาํกดั 91,750 91,750 0.38 0.38 1,387 1,387 1,387 1,387 14 33 

9. บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จาํกดั 200,000 200,000 3.00* 3.00* 6,000 6,000 4,000 4,000 - - 

10. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จาํกดั 16,440 16,440 7.50 7.50 1,233 1,233 1,233 1,233 616 493 

11. บริษทั ทีเวย ์จาํกดั 160,000 160,000 16.00* 16.00* 25,608 25,608 19,208 19,208 - - 

12. บริษทั เค.คอมเมอร์เชียลแอนดค์อน

สตรัคชัน่ จาํกดั 50,000 50,000 2.20 2.20 3,278 3,278 3,278 3,278 - - 

13. บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั 3,900 3,900 18.00 18.00 702 702 702 702 - 959 

14. บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั 300,000 300,000 1.00 1.00 3,000 3,000 3,000 3,000 - - 
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     (หน่วย: พนับาท) 

    มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลที่บริษทัฯรับ 

ลาํดบัที่ ชื่อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                               ในระหวา่งปี 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

15. บริษทั อเมริกนัฟู้ด จาํกดั 140,000 140,000 3.00 3.00 4,200 4,200 4,200 4,200 - - 

16. บริษทั ทรัพยส์ินสหพฒัน ์จาํกดั 20,000 20,000 2.50 2.50 500 500 500 500 50 40 

17. บริษทั ธานรา จาํกดั 90,000 90,000 0.83 0.83 750 750 750 750 - - 

18. บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั 80,000 80,000 1.50 1.50 1,200 1,200 1,200 1,200 42 30 

19. บริษทั สหเซวา จาํกดั 103,000 103,000 3.48 3.48 3,587 3,587 3,587 3,587 179 179 

20. บริษทั ศรีราชา เอวิเอชัน่ จาํกดั 66,600 55,000 3.00 3.64 2,000 2,000 2,000 2,000 - 300 

21. บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 20,000 20,000 7.14 7.14 1,428 1,428 1,428 1,428 - - 

รวม     88,397 88,397 79,997 79,997 1,769 2,302 

หกั: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าเงินลงทุน    (25,501) (23,178) (20,646) (18,362)   

เงินลงทนุในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิ    62,896 65,219 59,351 61,635   

* กลุ่มบริษทัลงทุนในบริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จาํกดั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3 ในบริษทัดงักล่าว (เฉพาะของบริษทัฯ: คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2 ในบริษทัดงักล่าว) และลงทุนในบริษทั ทีเวย ์จาํกดั 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16 ในบริษทัดงักล่าว (เฉพาะของบริษทัฯ: คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 12 ในบริษทัดงักล่าว) 
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14. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงใหกู้ย้มื แก่ ELLA CORA, INC. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน

ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินแปลงสภาพท่ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั              

เป็นจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการกู้ยืม 3 ปี คิดอตัราดอกเบ้ียท่ีมากกว่า 

ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี กบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี

ทรัพยสิ์นของบริษทัผูกู้ย้ืมเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ในระหวา่งระยะเวลาการให้กูย้ืมจะไม่มีการรับ

ชําระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาให้กู ้ยืมตามข้อตกลงแล้ว สามารถขยาย

ระยะเวลาการกูย้ืมไดอี้กไม่เกิน 2 ปี และเงินตน้และดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมดงักล่าวจะแปลงสภาพ

เป็นหุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัผูกู้ย้มืดงักล่าว ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 16,142 

หกั: ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,154) 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (14,988) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 - 

15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินท่ีไม่ได้

ใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

ท่ีดินและ

อาคารใหเ้ช่า รวม 

ท่ีดินท่ีไม่ได้

ใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

ท่ีดินและ

อาคารใหเ้ช่า รวม 

31 ธนัวาคม 2562:       

ราคาทุน 120 142,842 142,962 - 142,842 142,842 

หกั:  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (54,282) (54,282) - (54,282) (54,282) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 120 88,560 88,680 - 88,560 88,560 

31 ธนัวาคม 2561:       

ราคาทุน 120 142,670 142,790 - 142,670 142,670 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (50,285) (50,285) - (50,285) (50,285) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 120 92,385 92,505 - 92,385 92,385 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2562 และ 2561                                                          

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 92,505 96,490 92,385 96,370 

ซ้ือเพิ่ม 172 - 172 - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (3,997) (3,985) (3,997) (3,985) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 88,680 92,505 88,560 92,385 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 120 120 - - 

ท่ีดินและอาคารใหเ้ช่า 189,759 148,521 189,759 148,521 

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์

ราคาตลาด ส่วนมูลค่ายติุธรรมสําหรับท่ีดินและอาคารให้เช่าประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้

เกณฑ์วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) และวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 

Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารให้เช่าดงักล่าว

ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาว

ของค่าเช่า 

บริษทัฯไดร่้วมลงทุนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่ารวมประมาณ 30 ลา้นบาท 

โดยมีสัดส่วนการลงทุนดงัน้ี  

 จาํนวนเงิน                     

(พนับาท) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

(ตารางวา) 

บริษทั วทิยาสิทธ์ิ จาํกดั 14,929 76.57 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล            

เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 9,953 51.05 

บริษทั เค. คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ 

จาํกดั 5,474 28.08 

รวม 30,356 155.70 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2562 และ 2561                                                          

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 92,505 96,490 92,385 96,370 

ซ้ือเพิ่ม 172 - 172 - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (3,997) (3,985) (3,997) (3,985) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 88,680 92,505 88,560 92,385 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 120 120 - - 

ท่ีดินและอาคารใหเ้ช่า 189,759 148,521 189,759 148,521 

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์

ราคาตลาด ส่วนมูลค่ายติุธรรมสําหรับท่ีดินและอาคารให้เช่าประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้

เกณฑ์วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) และวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 

Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารให้เช่าดงักล่าว

ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาว

ของค่าเช่า 

บริษทัฯไดร่้วมลงทุนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่ารวมประมาณ 30 ลา้นบาท 

โดยมีสัดส่วนการลงทุนดงัน้ี  

 จาํนวนเงิน                     

(พนับาท) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

(ตารางวา) 

บริษทั วทิยาสิทธ์ิ จาํกดั 14,929 76.57 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล            

เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 9,953 51.05 

บริษทั เค. คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ 

จาํกดั 5,474 28.08 

รวม 30,356 155.70 
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

       สินทรัพย ์  

 ท่ีดินและ อาคารและ     ระหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช ้ เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร และติดตั้ง สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

1 มกราคม 2561 301,906 1,165,731 370,436 159,962 2,485,504 39,140 42,260 4,564,939 

ซ้ือเพิ่ม - 9,764 996 7,714 113,743 - 90,863 223,080 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,214) (2,940) (22,269) (1,464) - (27,887) 

โอน - 1,175 2,502 195 76,875 - (80,747) - 

31 ธนัวาคม 2561 301,906 1,176,670 372,720 164,931 2,653,853 37,676 52,376 4,760,132 

ซ้ือเพิ่ม - 1,642 1,739 9,452 12,896 - 204,449 230,178 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (568) (25,114) (15,993) (2,763) - (44,438) 

โอน - 12,602 1,446 211 173,692 - (187,951) - 

31 ธนัวาคม 2562 301,906 1,190,914 375,337 149,480 2,824,448 34,913 68,874 4,945,872 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

1 มกราคม 2561 - 388,412 344,496 123,124 2,109,489 35,418 - 3,000,939 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 50,882 14,042 13,105 136,069 871 - 214,969 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,212) (2,939) (22,061) (1,464) - (27,676) 

31 ธนัวาคม 2561 - 439,294 357,326 133,290 2,223,497 34,825 - 3,188,232 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 51,521 7,595 12,258 150,774 671 - 222,819 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (490) (25,073) (14,469) (2,651) - (42,683) 

31 ธนัวาคม 2562 - 490,815 364,431 120,475 2,359,802 32,845 - 3,368,368 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         

1 มกราคม 2561 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 2,200 2,200 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

31 ธนัวาคม 2561 301,906 737,376 15,394 31,641 430,356 2,851 50,176 1,569,700 

31 ธนัวาคม 2562 301,906 700,099 10,906 29,005 464,646 2,068 66,674 1,575,304 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2561 (146 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  214,969 

2562 (161 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  222,819 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       สินทรัพย ์  

 ท่ีดินและ อาคารและ   เคร่ืองมือ  ระหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช ้ อุปกรณ์และ  ติดตั้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร และติดตั้ง สาํนกังาน เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

1 มกราคม 2561 200,750 973,835 199,980 132,714 1,246,331 21,669 15,114 2,790,393 

ซ้ือเพิ่ม - 9,097 973 6,159 12,669 - 5,078 33,976 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (220) (2,394) (3,305) (153) - (6,072) 

โอน - - - - 1,663 - (1,663) - 

31 ธนัวาคม 2561 200,750 982,932 200,733 136,479 1,257,358 21,516 18,529 2,818,297 

ซ้ือเพิ่ม - 1,642 1,515 8,035 10,573 - 41,907 63,672 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (131) (24,626) (3,809) (1,520) - (30,086) 

โอน - 9,737 232 181 16,798 - (26,948) - 

31 ธนัวาคม 2562 200,750 994,311 202,349 120,069 1,280,920 19,996 33,488 2,851,883 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

1 มกราคม 2561 - 316,909 182,461 98,636 1,085,758 18,537 - 1,702,301 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 41,697 9,963 11,752 58,239 871 - 122,522 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (220) (2,393) (3,143) (153) - (5,909) 

31 ธนัวาคม 2561 - 358,606 192,204 107,995 1,140,854 19,255 - 1,818,914 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 42,843 4,426 10,874 47,292 670 - 106,105 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (130) (24,604) (3,796) (1,520) - (30,050) 

31 ธนัวาคม 2562 - 401,449 196,500 94,265 1,184,350 18,405 - 1,894,969 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         

1 มกราคม 2561 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 2,200 2,200 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

31 ธนัวาคม 2561 200,750 624,326 8,529 28,484 116,504 2,261 16,329 997,183 

31 ธนัวาคม 2562 200,750 592,862 5,849 25,804 96,570 1,591 31,288 954,714 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2561 (63 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  122,522 

2562 (54 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  106,105 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่

ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 

2,648 ลา้นบาท (2561: 2,515 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 1,448 ลา้นบาท 2561: 1,346 ลา้นบาท) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       สินทรัพย ์  

 ท่ีดินและ อาคารและ   เคร่ืองมือ  ระหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช ้ อุปกรณ์และ  ติดตั้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร และติดตั้ง สาํนกังาน เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

1 มกราคม 2561 200,750 973,835 199,980 132,714 1,246,331 21,669 15,114 2,790,393 

ซ้ือเพิ่ม - 9,097 973 6,159 12,669 - 5,078 33,976 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (220) (2,394) (3,305) (153) - (6,072) 

โอน - - - - 1,663 - (1,663) - 

31 ธนัวาคม 2561 200,750 982,932 200,733 136,479 1,257,358 21,516 18,529 2,818,297 

ซ้ือเพิ่ม - 1,642 1,515 8,035 10,573 - 41,907 63,672 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (131) (24,626) (3,809) (1,520) - (30,086) 

โอน - 9,737 232 181 16,798 - (26,948) - 

31 ธนัวาคม 2562 200,750 994,311 202,349 120,069 1,280,920 19,996 33,488 2,851,883 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

1 มกราคม 2561 - 316,909 182,461 98,636 1,085,758 18,537 - 1,702,301 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 41,697 9,963 11,752 58,239 871 - 122,522 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (220) (2,393) (3,143) (153) - (5,909) 

31 ธนัวาคม 2561 - 358,606 192,204 107,995 1,140,854 19,255 - 1,818,914 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 42,843 4,426 10,874 47,292 670 - 106,105 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (130) (24,604) (3,796) (1,520) - (30,050) 

31 ธนัวาคม 2562 - 401,449 196,500 94,265 1,184,350 18,405 - 1,894,969 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         

1 มกราคม 2561 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 2,200 2,200 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

31 ธนัวาคม 2561 200,750 624,326 8,529 28,484 116,504 2,261 16,329 997,183 

31 ธนัวาคม 2562 200,750 592,862 5,849 25,804 96,570 1,591 31,288 954,714 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2561 (63 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  122,522 

2562 (54 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  106,105 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่

ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 

2,648 ลา้นบาท (2561: 2,515 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 1,448 ลา้นบาท 2561: 1,346 ลา้นบาท) 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตั้ง 

 

 

รวม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตั้ง 

 

 

รวม 

31 ธนัวาคม 2562       

ราคาทุน 96,523 4,875 101,398 71,133 1,530 72,663 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (68,428) - (68,428) (44,848) - (44,848) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 28,095 4,875 32,970 26,285 1,530 27,815 

31 ธนัวาคม 2561       

ราคาทุน 89,702 7,173 96,875 65,045 7,173 72,218 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (62,179) - (62,179) (38,952) - (38,952) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 27,523 7,173 34,696 26,093 7,173 33,266 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 34,696 29,115 33,266 26,975 

ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 4,780 11,917 445 11,845 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (6,506) (6,336) (5,896) (5,554) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 32,970 34,696 27,815 33,266 

18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 อตัราดอกเบ้ีย (หน่วย: พนับาท) 

 (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.50 - 2.73 1.85 - 2.82 180,073 137,104 - 60,000 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 6.87 - 7.13 - 1,639 - - 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 180,073 138,743 - 60,000 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นการกูย้มืโดยไม่มีหลกัประกนั 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,129 12,510 63,915 81,004 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 305,186 310,082 237,885 250,412 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,436 8,927 4,815 4,502 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 42,928 47,161 28,556 25,232 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  127,398 140,886 102,025 109,077 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 12,135 9,479 11,509 7,831 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 332 158 - 17 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 498,544 529,203 448,705 478,075 

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 โครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนกังาน 

 

รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 179,262 155,793 6,582 5,457 185,844 161,250 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:       

ตน้ทุนบริการในอดีต 3,232 - 214 - 3,446 - 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  15,673 25,605 148 1,283 15,821 26,888 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,517 3,897 59 139 2,576 4,036 

 ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั       

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ - - (59) - (59) - 

                ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - 182 - 182 - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - (703) - (703) - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       

 ขาดทุน (กาํไร)  จากการประมาณการตามหลกั       

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ (712) - - - (712) - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 11,963 - - - 11,963 - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (31,343) - - - (31,343) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (8,179) (6,033) (310) (297) (8,489) (6,330) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 172,413 179,262 6,113 6,582 178,526 185,844 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,129 12,510 63,915 81,004 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 305,186 310,082 237,885 250,412 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,436 8,927 4,815 4,502 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 42,928 47,161 28,556 25,232 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  127,398 140,886 102,025 109,077 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 12,135 9,479 11,509 7,831 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 332 158 - 17 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 498,544 529,203 448,705 478,075 

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 โครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนกังาน 

 

รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 179,262 155,793 6,582 5,457 185,844 161,250 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:       

ตน้ทุนบริการในอดีต 3,232 - 214 - 3,446 - 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  15,673 25,605 148 1,283 15,821 26,888 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,517 3,897 59 139 2,576 4,036 

 ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั       

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ - - (59) - (59) - 

                ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - 182 - 182 - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - (703) - (703) - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       

 ขาดทุน (กาํไร)  จากการประมาณการตามหลกั       

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ (712) - - - (712) - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 11,963 - - - 11,963 - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (31,343) - - - (31,343) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (8,179) (6,033) (310) (297) (8,489) (6,330) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 172,413 179,262 6,113 6,582 178,526 185,844 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบเฉพาะกิจการ 

 โครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนกังาน 

 

รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 148,850 130,433 5,674 4,899 154,524 135,332 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:       

ตน้ทุนบริการในอดีต 1,970 - - - 1,970 - 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  12,280 20,616 110 951 12,390 21,567 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,018 3,259 46 121 2,064 3,380 

 ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั       
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ - - (163) - (163) - 

                ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - 157 - 157  

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - (598) - (598) - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
 ขาดทุน (กาํไร)  จากการประมาณการตามหลกั       

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ (6,109) - - - (6,109) - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 11,450 - - - 11,450 - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (27,160) - - - (27,160) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (6,107) (5,458) (205) (297) (6,312) (5,755) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 137,192 148,850 5,021 5,674 142,213 154,524 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน            

ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย

ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็น

การแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมี

หน้ีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 3.2 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 2.0 ลา้นบาท) 

กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้าย

ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 

 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็น

จาํนวน 10 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ล้านบาท) (2561: 9 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 7 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 11 - 12 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2561: 13 - 15 ปี                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด 1.45 - 1.56 2.53 - 2.55 1.51 - 1.56 2.55 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  3.00 - 5.00 2.67 - 5.00 3.00 - 5.00 2.67 - 5.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (25) 28 (20) 22 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  29 (26) 23 (20) 
     

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด  (13) 14 (10) 12 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  15 (13) 12 (11) 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี               

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                 

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้

จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

  



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด 1.45 - 1.56 2.53 - 2.55 1.51 - 1.56 2.55 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  3.00 - 5.00 2.67 - 5.00 3.00 - 5.00 2.67 - 5.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (25) 28 (20) 22 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  29 (26) 23 (20) 
     

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด  (13) 14 (10) 12 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  15 (13) 12 (11) 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี               

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                 

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้

จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 1,099,175 1,059,576 743,194 698,747 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 233,850 226,033 115,998 132,062 

ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 68,702 31,189 54,864 26,568 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,926,224 2,198,372 2,247,541 2,323,291 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (65,413) 4,368 (35,293) (31,262) 

23. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 38,414 54,149 37,488 46,716 

รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 39 - 39 - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,116) 1,932 (7,810) 3,720 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี - (273) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 28,337 55,808 29,717 50,436 

  

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน 

 หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย                                          10,140 31,761 10,140 31,761 

 ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,019) - (4,364) - 

รวม 6,121 31,761 5,776 31,761 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 303,135 433,623 291,891 428,128 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0% - 20% 0% - 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 63,309 99,541 58,378 85,626 

รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 39 - 39 - 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี - (273) - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึก                   

ในปีก่อนแต่นาํมาบนัทึกในระหวา่งปี (1,711) (31) (1,711) - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (19,230) (29,198) (19,230) (29,198) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 863 1,424 88 146 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (16,564) (15,348) (7,847) (6,138) 

อ่ืน ๆ 1,631 (307) - - 

รวม (33,300) (43,429) (26,989) (35,190) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 28,337 55,808 29,717 50,436 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน 

 หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย                                          10,140 31,761 10,140 31,761 

 ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,019) - (4,364) - 

รวม 6,121 31,761 5,776 31,761 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 303,135 433,623 291,891 428,128 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0% - 20% 0% - 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 63,309 99,541 58,378 85,626 

รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 39 - 39 - 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี - (273) - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึก                   

ในปีก่อนแต่นาํมาบนัทึกในระหวา่งปี (1,711) (31) (1,711) - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (19,230) (29,198) (19,230) (29,198) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 863 1,424 88 146 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (16,564) (15,348) (7,847) (6,138) 

อ่ืน ๆ 1,631 (307) - - 

รวม (33,300) (43,429) (26,989) (35,190) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 28,337 55,808 29,717 50,436 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,938 740 2,399 688 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4,751 3,756 3,178 2,274 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 31,490 37,169 28,443 30,905 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน 9,660 4,636 8,689 8,232 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,698 977 - - 

อ่ืน ๆ 3,440 440 3,438 440 

รวม 53,977 47,718 46,147 42,539 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาการเปล่ียนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 119,466 129,606 119,466 129,606 

อ่ืน ๆ 255 93 255 93 

รวม 119,721 129,699 119,721 129,699 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จาํนวน 0.7 ล้านบาท 

(2561: 0.7 ล้านบาท) ท่ีบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจาก              

บริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุน

ทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวน 13.9 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์

ภายในปี 2566 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

  

25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1. ส่วนงานผลิตเคร่ืองสาํอาง 

2. ส่วนงานผลิตบรรจุภณัฑ ์

3. ส่วนงานอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดํา เ นินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจา กกัน                                      

เพื่อวตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน                       

กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจาก                                 

การดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน                       

ในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1. ส่วนงานผลิตเคร่ืองสาํอาง 

2. ส่วนงานผลิตบรรจุภณัฑ ์

3. ส่วนงานอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดํา เ นินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจา กกัน                                      

เพื่อวตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน                       

กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจาก                                 

การดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน                       

ในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี้ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส่วนงานเครื่องสาํอาง ส่วนงานบรรจุภณัฑ ์ ส่วนงานอื่น รวมส่วนงานที่รายงาน 

รายการปรับปรุงและ         

ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขาย 3,787 3,812 1,005 1,135 572 421 5,364 5,368 (730) (570) 4,634 4,798 

รายไดอ้ื่น 217 339 19 17 9 5 245 361 (108) (126) 137 235 

รวมรายได้ 4,004 4,151 1,024 1,152 581 426 5,609 5,729 (838) (696) 4,771 5,033 

ตน้ทุนขาย (2,730) (2,787) (779) (903) (479) (351) (3,988) (4,041) 731 572 (3,257) (3,469) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย (109) (104) (23) (20) (23) (17) (155) (141) - - (155) (141) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (755) (696) (73) (76) (85) (45) (913) (817) 39 17 (874) (800) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (116) (132) (113) (89) (5) (5) (234) (226) - - (234) (226) 

รวมค่าใช้จ่าย (3,710) (3,719) (988) (1,088) (592) (418) (5,290) (5,225) 770 589 (4,520) (4,636) 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

 ภาษีเงินได้ 294 432 36 64 (11) 8 319 504 (68) (107) 251 397 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - - - - - 58 42 58 42 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (2) (4) (2) (1) (1) (1) (5) (6) - - (5) (6) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (30) (50) 2 (4) (1) (1) (29) (55) - - (29) (55) 

กาํไรสําหรับปี 262 378 36 59 (13) 6 285 443 (10) (65) 275 378 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากลูกคา้ภายนอกแบ่งเป็นการขายในประเทศและต่างประเทศในงบการเงินรวมสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 

รายไดจ้ากการขาย   

  - ในประเทศ 2,363,782 2,716,708 

  - ต่างประเทศ 2,270,248 2,081,613 

รวม 4,634,030 4,798,321 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,017 ลา้นบาท 

ซ่ึงมาจากส่วนงานเคร่ืองสาํอาง (2561: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงิน 2,116 

ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานเคร่ืองสาํอาง) 

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญัติกองทุน                  

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา

ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี 

พรินซิเพิล จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน

ของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 11 ลา้นบาท 

(2561: 11 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 9 ลา้นบาท 2561: 9 ลา้นบาท) 

27. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 

24 เมษายน 2561 180 1.20 

เงินปันผลประจาํปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 

23 เมษายน 2562 189 1.26 
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28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 14 ลา้นบาท (เฉพาะของ

บริษทัฯ: 6 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัร  

28.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าอาคาร อุปกรณ์และรถยนต์                            

และสัญญาบริการอ่ืน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็น

สัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายชาํระในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา

บริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 32 41 27 28 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 53 20 50 17 

รวม 85 61 77 45 

28.3 การคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยูด่งัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อ     

 คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 14.6 14.9 6.3 6.5 

 คํ้าประกนัการขอคืนภาษี 4.6 4.5 4.6 4.5 

 คํ้าประกนัอ่ืน ๆ 8.1 7.3 8.1 7.3 

 การคํ้าประกนัดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

  

29. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

ตราสารทุน 948,050 - - 948,050 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,878 156,001 189,879 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

ตราสารทุน 998,748 - - 998,748 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 71,422 77,219 148,641 

     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

ตราสารทุน 948,050 - - 948,050 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,758 156,001 189,759 
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29. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

ตราสารทุน 948,050 - - 948,050 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,878 156,001 189,879 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

ตราสารทุน 998,748 - - 998,748 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 71,422 77,219 148,641 

     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

ตราสารทุน 948,050 - - 948,050 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,758 156,001 189,759 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

ตราสารทุน 998,748 - - 998,748 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 71,302 77,219 148,521 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107                 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อย เงินลงทุน

ระยะยาวอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นและเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน กลุ่มบริษทัมี

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีอ่ืน         

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี

เหมาะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ 

นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก กลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ี

หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ

คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม                

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่มี

อตัราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบกาํหนดหรือวนัที่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนัที่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี้ 

  (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง    

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 2 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี้ย รวม อตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

           (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 125,273 47,227 1,916 5,788 127,189 53,015 0.05 - 0.63 0.05 - 0.63 

เงินลงทุนชัว่คราว 4,000 8,000 3,000 - - - - - 7,000 8,000 1.50 - 2.00 2.00 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - 873,865 932,669 873,865 932,669 - - 

เงินลงทุนในบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - - - 62,896 65,219 62,896 65,219 - - 

เงินลงทุนในบริษทัอื่น - - - - - - 5,000 5,000 5,000 5,000 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื่น - - - - - 16,142 - - - 16,142 3.00 3.00 

 4,000 8,000 3,000 - 125,273 63,369 943,677 1,008,676 1,075,950 1,080,045   

หนี้สินทางการเงิน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื         

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 180,073 87,104 - - - 1,639 - 50,000 180,073 138,743 1.50 - 2.73 1.85 - 7.13 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - 498,544 529,203 498,544 529,203 - - 

 180,073 87,104 - - - 1,639 498,544 579,203 678,617 667,946   
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  (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง    

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 2 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี้ย รวม อตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

           (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 51,192 7,617 450 758 51,642 8,375 0.05 - 0.50 0.05 - 0.50 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - 708,368 744,637 708,368 744,637 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4,000 4,000 - - - - - - 4,000 4,000 3.00 3.00 

เงินลงทุนในบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - - - 59,351 61,635 59,351 61,635 - - 

เงินลงทุนในบริษทัอื่น - - - - - - 5,000 5,000 5,000 5,000 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื่น - - - - - 16,142 - - - 16,142 3.00 3.00 

 4,000 4,000 - - 51,192 23,759 773,169 812,030 828,361 839,789   

หนี้สินทางการเงิน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื              

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 60,000 - - - - - - - 60,000 - 1.85 - 2.82 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - 448,705 478,075 448,705 478,075 - - 

 - 60,000 - - - - 448,705 478,075 448,705 538,075   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้ และการ

ใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

บริษทัฯ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 7.11 7.98 0.77 1.59 30.15 32.45 

ปอนดส์เตอร์ลิง 1.42 0.49 0.01 0.37 39.52 41.07 

เยน 5.87 5.32 11.39 25.80 0.28 0.29 

ยโูร - 0.02 0.02 0.52 33.73 37.13 

บริษทัยอ่ย       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.16 0.10 0.35 0.07 30.15 32.45 

ปอนดส์เตอร์ลิง - 0.46 - - 39.52 41.07 

ยโูร - - - 0.02 - 37.13 

หยวน 0.35 - 0.60 0.67 4.31 4.72 

30.2 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปี 

เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีสําคญั

คงเหลือ ดงัน้ี 

สกลุเงิน 

จาํนวนเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ตามสัญญา วนัท่ีครบกาํหนดตามสัญญา อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ลา้น) (ลา้น)   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

จาํนวนท่ีขาย       

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 2 - มิถุนายน 2562 - - 32.1148 - 32.2001 

    ธนัวาคม 2562   

ปอนดส์เตอร์ลิง 1 - มิถุนายน 2563 - - 40.2290 - 40.5725 - 

   ธนัวาคม 2563    

เยน  5 215 เมษายน 2563 มีนาคม 2562 -  0.27633 0.2922 - 0.3000 

    ธนัวาคม 2562   
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30.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

31. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี

เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.3:1 (2561: 0.3:1)                

และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2561: 0.3:1) 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2563 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นจาก

กาํไรของปี 2562 และกาํไรสะสมของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 164.92 ลา้นบาท 

เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ 

 

  งบการเงนิรวม 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   2.60   2.46   1.85 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว   1.35   1.31   0.95 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด   0.52   0.58   0.38 เทา่ 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า   5.27   5.38   5.21 เทา่ 

 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่      68      67      69 วนั 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื 12.78 16.28 15.44 เทา่ 

 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่     28     22     23 วนั 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ 10.87 11.46 11.61 เทา่ 

 ระยะเวลาชําระหนี ้      33      32      31 วนั 

 รอบเวลาเงินสด      63      57      61 วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

 อตัรากําไรขัน้ต้น  26.21  24.68  23.25 % 

 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน    2.47    3.39    2.67 % 

 อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร 328.28 300.83 353.39 % 

 อตัรากําไรสทุธิ    5.41    6.90    5.37 % 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น    7.23    9.82    7.30 % 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   5.23   6.96   5.24 % 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร      28.97      33.87      30.70 % 

 อตัราหมนุของสนิทรัพย์   0.97   1.01   0.98 เทา่ 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   0.26   0.27   0.32 เทา่ 

 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ 83.58 86.97 40.78 เทา่ 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 62.91 50.02 55.36 % 

 

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต   

-ไมม่-ี 
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ภาพรวมในการดาํเนินธุรกจิ 

                 ในปี 2562 ธุรกิจเคร่ืองสําอางมีสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง ประกอบกับช่องทางการจําหน่ายมีทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ 

และมีสตารท์อพัเกิดขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทลั นอกจากนีค้่าเงินบาทท่ีแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อ

มลูคา่การสง่ออก รวมถงึผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และตา่งประเทศท่ีชะลอตวั ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงสร้างมลูคา่เพ่ิมของ

สินค้าพร้อมบริการ โดยสร้างนวตักรรมใหม่ๆ สตูรการผลิต การเลือกสรรวตัถุดิบ และบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง 

กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคณุภาพ ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้หาโอกาสทางธุรกิจกบัลกูค้ารายใหม่ๆ  ทัง้ในและ

ตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ เพ่ือเป็นการกระจายฐานของลกูค้า เพ่ิมยอดขาย และ กําไรให้แก่ธุรกิจ 

ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 4,634  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 164 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.4 

เน่ืองจากรายได้จากการขายในประเทศลดลง 353 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.9   เน่ืองจากส่วนแบ่งการตลาดในสินค้ากลุ่ม

เคร่ืองสาํอาง และกลุม่บรรจภุณัฑ์ลดลง ในขณะท่ี รายได้จากการขายตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ 189 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.1 เน่ืองจาก

ได้รับสว่นแบง่การตลาดในสนิค้ากลุม่เคร่ืองสาํอางในตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ 

กาํไรขัน้ต้น 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรขัน้ต้น คิดเป็นร้อยละ 26.2 ของรายได้จากการขาย เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 1.5 

เน่ืองจากการทํากําไรในกลุม่สนิค้าเคร่ืองสาํอาง และกลุม่สนิค้าบรรจภุณัฑ์สามารถทํากําไรได้ดีขึน้  

รายได้อื่น (รวมเงนิปันผลรับและกาํไรจากการขายเงนิลงทุน) 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อ่ืน 136 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 98 ล้านบาท เน่ืองจากในปีก่อนนัน้มีกําไรจาก

การจําหนา่ยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2562  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร  945  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

7.3  เน่ืองจากคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุคลากร และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึน้ 
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กาํไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

ในงบการเงินรวมปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 258  ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อนลดลง  

89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.7  สบืเน่ืองจาก รายได้จากการขายลดลง ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

ในงบการเงินรวมปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เท่ากบัร้อยละ 7.2 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 

2.6 เน่ืองจากมีกําไรสาํหรับปีท่ีลดลง  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20-80  ของกําไรสาํหรับปีจากงบการเงิน

เฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทนุ)  แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสาํหรับ

ปี 262.1 ล้านบาท  และเมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทฯ ได้มีมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2563 เสนอขออนมุตัิ    

ต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 เพ่ือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.10  บาท

รวมเป็นเงินทัง้สิน้    164.9    ล้านบาท   คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบั

ร้อยละ 62.9 และมีกําหนดการจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
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ฐานะการเงนิ 
 

            สินทรัพย์รวม  ในปี 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 4,946 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 0.43  โดยมีการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ 74 ล้านบาท เน่ืองจากการรับชําระจากลกูหนีไ้ด้ในช่วงปลายปี  

2. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นลดลง 59 ล้านบาท เน่ืองจากการจ่ายชําระเงินจากลกูหนี ้ 

3. สนิค้าคงเหลอืเพ่ิมขึน้ 66 ล้านบาท เน่ืองจากเตรียมสนิค้าเพ่ือรองรับการขายในปีถดัไป 

4. เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลง 51 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการปรับมลูคา่ของเงินลงทนุ 

5. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ 6 ล้านบาท มีการซือ้เพ่ิมเติมระหวา่งปี 

หนีส้นิรวม ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมจํานวน 1,021 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 19 ล้านบาท คดิเป็น

ร้อยละ 1.8  โดยมีการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้  

1. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 41 ล้านบาท เน่ืองจากการกู้ยมืของบริษัทยอ่ย

เพ่ือเสริมสภาพคลอ่ง  

2. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลง 31 ล้านบาท เน่ืองจากการจ่ายชําระเจ้าหนีก้ารค้า 

3. ภาษีเงินได้ค้างจา่ยลดลง 19 ล้านบาท ตามผลประกอบการของบริษัท 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น  ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 3,925  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 40 

ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1  โดยมีการเปลีย่นแปลงของสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

1. กําไรสาํหรับปี 274 ล้านบาท  และมีการจ่ายเงินปันผล 189 ล้านบาท 

2. ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (สทุธิจากภาษี) 40 ล้านบาท  

สภาพคล่อง  

1.  กระแสเงินสด ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 74 ล้านบาท โดยแยก

เป็นรายละเอียดของกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรม มีดงันี ้

                     (หนว่ย : ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 366.6 486.5   466.5 

 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ (135.8)   13.1     48.9 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน     (156.6)   (488.8)  (593.9) 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ        74.2       10.8    (78.5) 

 

โดยมีการเปลีย่นแปลงของกระแสเงินสดท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทียบกับปีก่อนลดลง  120 ล้านบาท เน่ืองจากมีสินค้าคงเหลือ

เพ่ิมขึน้ และจ่ายชําระเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนเทียบกับปีก่อนเพ่ิมขึน้ 149 ล้านบาท เน่ืองจากเงินปันผลรับจากเงิน

ลงทนุในบริษัทตา่งๆลดลง และในปีนีไ้มม่ีเงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ เช่นปีก่อน 

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเทียบกับปีก่อนลดลง 332 ล้านบาท เน่ืองจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินลดลงจากสภาพคลอ่งท่ีดีขึน้  

2.  ความเพียงพอของสภาพคลอ่ง 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 2.60 2.46 1.85 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 1.35 1.31 0.95 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.52 0.58 0.38 เทา่ 

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.26 0.27 0.32 เทา่ 

 ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสภาพคลอ่งท่ีดีขึน้โดยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 2.60 เทา่ อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

หมนุเร็ว และ อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็วท่ีดีขึน้ ทัง้นีเ้กิดจาก มีลกูค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้าท่ีดีและมีการชําระเงินตรงตามกําหนด    

ทําให้มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินลดลงตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ในขณะท่ีอตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.26 เท่า ซึ่ง

ลดลงจากปีก่อน เป็นการแสดงถึงความเพียงพอของสภาพคลอ่งของธุรกิจ   
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ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

1.นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 
   - ประธานกรรมการบริษัท 

   - ประธานกรรมการสรรหา 
   - ประธานกรรมการกําหนด     

     คา่ตอบแทน 
    วนัที่ 22 เมษายน 2523 

72 -ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์

คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

-ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 

สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
-ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์  
วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
-B.S.Engineering - Worcester 

Polyteching Institute, Massachusets, 

U.S.A. 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 
-Director Certification Program (DCP)    
รุ่น 41/2004 

8.69% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   5 แหง่ 

- ประธานกรรมการบริษัท                         

  ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ 

  พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา : 

       บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
- ประธานกรรมการ : 
       บมจ. ประชาอาภรณ์ 

       บมจ. แพนเอเชียฟตุแวร์ 

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนด 

  ค่าตอบแทน : 
        บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ) 

- กรรมการ 

        บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 59 แหง่ 

2.นางทพิาภรณ์  โชควัฒนา 
   - รองประธานกรรมการบริษัท 

 
     วนัที่ 24 เมษายน 2538 

73 -ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์   

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง          
-เลขานกุาร จาก Pitman London 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 

-Director Certification Program (DCP)    

รุ่น 68/2005 

8.69% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  1 แหง่ 
- กรรมการ : 
       บมจ. โอ.ซี.ซี. 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  24 แหง่ 

3.นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์ 
   - กรรมการผู้จดัการ 

   - ประธานกรรมการบริหาร 
   - กรรมการสรรหา  
   - กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
     วนัที่ 30 เมษายน 2528 

68 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Clark University 

Worcester, Massachusetts, U.S.A. 
-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี, Worcester 

Polytechnic Institute, Massachusetts, 

U.S.A. 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 

-Director Certification Program (DCP)    

รุ่น 68/2005 

1.77% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   1 แหง่ 

- กรรมการ : 
       บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  19 แหง่ 

 

 

 

 

 
ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

4.ดร.อัตถกร  กล่ันความดี 
   - กรรมการรองผู้จดัการ 
   - ประธานกรรมการ 
     บริหารความเสี่ยง     

   - กรรมการบริหาร  
   - กรรมการสรรหา 
     วนัที่ 22 เมษายน 2534 

71 -ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองกล   

วิชาโท Operations Research-University of 

Illinois @ Urbaha U.S.A. 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 

-Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 68/2005 

0.31% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   1 แหง่ 

- กรรมการ : 
        บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  9  แหง่ 

5.นางแก้วตา  องค์สรณะคม      
   - กรรมการบริษัท 

   - กรรมการบริหาร 
   - กรรมการสรรหา  
   - กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

   - กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
     วนัที่ 22 มิถนุายน 2530 

63 -ปริญญาตรี วิชาเอกรัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ

วิชาโท ภาษาองักฤษ คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 27/2003  

-Role of the Compensation Committee 

(RCC) รุ่น 10/2010 

0.67% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 10 แหง่ 

6.ศ.ดร.ภญ.มาลิน  อังสุรังษี 

   - กรรมการบริษัท  

   - ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กร 

     เพ่ือสงัคม 

   - กรรมการบริหาร 

     วนัที่ 26 เมษายน 2547 

69 -ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์                

(จลุชีววิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล 

-ปริญญาตรี คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-Certificate in Management of Higher 

Education from Galilee College, Israel 

and Harvard University Extension 

School, USA. 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 17/2004 

0.12% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  4 แหง่ 

7.นางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์ 
   - กรรมการบริษัท 
   - กรรมการบริหาร 

  - กรรมการสรรหา 

     วนัที่ 23 เมษายน 2550 

68 -ปริญญาโท สาขาวิชา Early Childhood 

Education จาก Worcester College, U.S.A.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 66/2007 

1.77% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  6 แหง่ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

4.ดร.อัตถกร  กล่ันความดี 
   - กรรมการรองผู้จดัการ 
   - ประธานกรรมการ 
     บริหารความเสี่ยง     

   - กรรมการบริหาร  
   - กรรมการสรรหา 
     วนัที่ 22 เมษายน 2534 

71 -ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองกล   

วิชาโท Operations Research-University of 

Illinois @ Urbaha U.S.A. 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 

-Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 68/2005 

0.31% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   1 แหง่ 

- กรรมการ : 
        บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  9  แหง่ 

5.นางแก้วตา  องค์สรณะคม      
   - กรรมการบริษัท 

   - กรรมการบริหาร 
   - กรรมการสรรหา  
   - กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

   - กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
     วนัที่ 22 มิถนุายน 2530 

63 -ปริญญาตรี วิชาเอกรัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ

วิชาโท ภาษาองักฤษ คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 27/2003  

-Role of the Compensation Committee 

(RCC) รุ่น 10/2010 

0.67% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 10 แหง่ 

6.ศ.ดร.ภญ.มาลิน  อังสุรังษี 

   - กรรมการบริษัท  

   - ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กร 

     เพ่ือสงัคม 

   - กรรมการบริหาร 

     วนัที่ 26 เมษายน 2547 

69 -ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์                

(จลุชีววิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล 

-ปริญญาตรี คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-Certificate in Management of Higher 

Education from Galilee College, Israel 

and Harvard University Extension 

School, USA. 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 17/2004 

0.12% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  4 แหง่ 

7.นางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์ 
   - กรรมการบริษัท 
   - กรรมการบริหาร 

  - กรรมการสรรหา 

     วนัที่ 23 เมษายน 2550 

68 -ปริญญาโท สาขาวิชา Early Childhood 

Education จาก Worcester College, U.S.A.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 66/2007 

1.77% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  6 แหง่ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

8.นางธีรดา  อาํพันวงษ์ 
   - กรรมการบริษัท      
     วนัที่ 26 เมษายน 2541 

49 -ปริญญาโท วิชาเอกการตลาด                

คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบนับริหารธุรกิจศศนิทร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 

- Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 51/2004 

0.58% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   2 แหง่ 
- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ 

  ผู้บริหาร : 
       บมจ.โอซีซี 
- กรรมการ : 

       บมจ.ประชาอาภรณ์ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 16  แหง่ 

9.นายสุเทพ  ด่านศิริวิโรจน์        

   - กรรมการบริษัท 

     วนัที่ 22 เมษายน 2557 

71 -ปริญญาตรี(การบญัชี) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Risk Management Committee Program 

(RMP) รุ่นที่ 5/2014 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 32/2005 

-Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 60/2005 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   1 แหง่ 

-ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและ 

 กรรมการ,กรรมการบริหาร : 

      บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  1 แหง่ 

10.พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง 
   - กรรมการอิสระ      
   - กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือ  

     สงัคม 
     วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2552 

70 -ปริญญาโท  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

สาขาป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 

รุ่นที่ 15 

-ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ 

สาขาวิทยาศาสตร์บณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟา้) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2016 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 82/2010 

0.06% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  3 แหง่ 
- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ : 
       บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ : 
       บมจ.ที.เอ.ซี คอนซเูมอร์ 

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ   

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการอิสระ : 
       บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:   ไมมี่ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

11.นางพิศมัย  จันทรุเบกษา      
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
     วนัที่ 28 เมษายน 2552 

71 -Cambridgeshire College of  Arts & 

Technology, 

Catering Diploma England Cambrideg, 

Hotel & Restaurant Management  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 82/2010 

0.06% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :   ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไมมี่ 

12.นายอมร  อัศวานันท์ 
   - กรรมการอิสระ  

   - ประธานกรรมการ 

     ตรวจสอบ 

     วนัที่ 24 เมษายน 2560 

71 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green 

State University, Ohio, U.S.A. 

-บญัชีบญัฑิต  

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
- Director Accreditation  Program 

  (DAP)  รุ่น 4/2003 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  4 แหง่ 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร 

  ความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ : 

        บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ : 

        บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

          บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบ ี

- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง  

  และประธานกรรมการสรรหา 

  และกาํหนดค่าตอบแทน : 

        บมจ.กรุงเทพโสภณ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  1 แหง่ 

13.นางประดิษฐา  จงวัฒนา 
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการตรวจสอบ      

      วนัที่ 22 เมษายน 2545 

70 -ปริญญาตรี วิชานิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-โครงการ MINI MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 5/2001 

-หลกัสตูร Management Construction 

6 เดือน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.11% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  : ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  2  แหง่ 

 

 

 

 



รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

รายงานประจำปี 2562
ัชนเ์รอตเนิอ จเ ์ดนอแ สอเ ทัษิรบ ่ )นชาหม( ดักำจ ์สรพไ์รอตเนอเ ลนแน

188

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

14.พลตาํรวจเอกสมชาย  ประภัสภักดี 
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการตรวจสอบ    

   - ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล 

     กิจการ 
     วนัที่ 28 เมษายน 2558 

77 -ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

-ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (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  

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           

:  1 แหง่ 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: 

        บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไมมี่ 

15.ผศ.ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล 
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการตรวจสอบ    

   วนัที่ 23 เมษายน 2561 

49 -ปริญญาเอก Industrial Engineering 

Iowa State University, USA. 

-ปริญญาโท Industrial Engineering 

Iowa State University, USA. 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่น 162/2019     

-Director Certification Program (DCP)   

รุ่น 283/2019 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           

:  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไมมี่ 

16. นายไซม่อน โรเดอริค ไนท์ 
     - ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจตา่งประเทศ 

        

65 -ปริญญาตรี  สาขา Economics & 

Mathematics Sheffield University 

 

0.08% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 4  แหง่ 

17. นางสาวสุเมธ  สุรชาติชัยฤทธ์ิ      
   - กรรมการบริหาร 

   - ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน 

64 -ปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมเคมี 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

0.14% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 4 แหง่ 

18. นางทองสุข  อุปถัมภากุล 

   - กรรมการบริหาร 

   - กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

   - ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจในประเทศ 

60 -ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.09% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  2 แหง่ 

19. Mr.Bo Nystrup Nielsen 

  - ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

49 -ปริญญาโท สาขา Economic 

 Institute University of Aarhus, Institute of   

 Management 

-ปริญญาตรี สาขา Senior Executive 

Program, London Business School 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: ไมมี่ 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

20. นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพันธ์ 

   - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายสํานกังาน     

     (บญัชีและการเงิน) 

   - ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและ 

     การเงิน (CFO) 

75 -ปริญญาโท  สาขา Managerial Economic 

University of Wisconsin, USA. 

 

0.16% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  4 แหง่ 

21. นางพัชรา  พงษ์วิจารณ์ 

   - กรรมการบริหาร 

   - กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

   - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

60 -ปริญญาตรี  สาขาศิลปะศาสตร์(จิตวทิยา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.08% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน      

: 1 แหง่ 

22. นางดารณี  อรรจนียกุล 

  - กรรมการบริหาร 

  - กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 

52 -ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 

0.05% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน      

: 1 แหง่ 

23.นายอรุชา  บุษกรภินันท์ 
   - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่าย Automation  

     and Digital Technology 

    
 

41 -ปริญญาเอก  Doktor der 

Ingenieurwissenschaften Ph.D. in 

Engineering (Dr. Ing.) 

MechatronicsUniversity of Erlangen-

Nuremberg Erlangen. Germany 

0.00% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           

:  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไมมี่ 

24. นางสาวพัชรี  อริยชาญศิลป์ 
  - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายประกนั 

    คณุภาพ 

        

43 -ปริญญาโท  สาขา Technology 

Management  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: ไมมี่ 

หมายเหต ุ:  * รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

 

ประวัตกิารถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการกระทําความผิดตาม

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ.2546 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

14.พลตาํรวจเอกสมชาย  ประภัสภักดี 
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการตรวจสอบ    

   - ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล 

     กิจการ 
     วนัที่ 28 เมษายน 2558 

77 -ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

-ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (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  

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           

:  1 แหง่ 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: 

        บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไมมี่ 

15.ผศ.ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล 
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการตรวจสอบ    

   วนัที่ 23 เมษายน 2561 

49 -ปริญญาเอก Industrial Engineering 

Iowa State University, USA. 

-ปริญญาโท Industrial Engineering 

Iowa State University, USA. 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่น 162/2019     

-Director Certification Program (DCP)   

รุ่น 283/2019 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           

:  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไมมี่ 

16. นายไซม่อน โรเดอริค ไนท์ 
     - ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจตา่งประเทศ 

        

65 -ปริญญาตรี  สาขา Economics & 

Mathematics Sheffield University 

 

0.08% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 4  แหง่ 

17. นางสาวสุเมธ  สุรชาติชัยฤทธ์ิ      
   - กรรมการบริหาร 

   - ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน 

64 -ปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมเคมี 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

0.14% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 4 แหง่ 

18. นางทองสุข  อุปถัมภากุล 

   - กรรมการบริหาร 

   - กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

   - ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจในประเทศ 

60 -ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.09% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  2 แหง่ 

19. Mr.Bo Nystrup Nielsen 

  - ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

49 -ปริญญาโท สาขา Economic 

 Institute University of Aarhus, Institute of   

 Management 

-ปริญญาตรี สาขา Senior Executive 

Program, London Business School 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: ไมมี่ 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

20. นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพันธ์ 

   - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายสํานกังาน     

     (บญัชีและการเงิน) 

   - ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและ 

     การเงิน (CFO) 

75 -ปริญญาโท  สาขา Managerial Economic 

University of Wisconsin, USA. 

 

0.16% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  4 แหง่ 

21. นางพัชรา  พงษ์วิจารณ์ 

   - กรรมการบริหาร 

   - กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

   - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

60 -ปริญญาตรี  สาขาศิลปะศาสตร์(จิตวทิยา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.08% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน      

: 1 แหง่ 

22. นางดารณี  อรรจนียกุล 

  - กรรมการบริหาร 

  - กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 

52 -ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 

0.05% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน      

: 1 แหง่ 

23.นายอรุชา  บุษกรภินันท์ 
   - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่าย Automation  

     and Digital Technology 

    
 

41 -ปริญญาเอก  Doktor der 

Ingenieurwissenschaften Ph.D. in 

Engineering (Dr. Ing.) 

MechatronicsUniversity of Erlangen-

Nuremberg Erlangen. Germany 

0.00% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           

:  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไมมี่ 

24. นางสาวพัชรี  อริยชาญศิลป์ 
  - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายประกนั 

    คณุภาพ 

        

43 -ปริญญาโท  สาขา Technology 

Management  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: ไมมี่ 

หมายเหต ุ:  * รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

 

ประวัตกิารถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการกระทําความผิดตาม

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ.2546 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รายชื่อ 

หุ้นสามัญ 

2561 

เพิ่ม (ลด) 

ระหว่างปี 

หุ้นสามัญ 

2562 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%) 

ปี 2562 

กรรมการ คู่สมรส 

1. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา 13,024,060 - 13,024,060 8.69 10,298,408 2,725,652 

2. นางทิพาภรณ์ โชควฒันา 13,024,060 - 13,024,060 8.69 2,725,652 10,298,408 

3. นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ 2,661,174 - 2,661,174 1.77 1,701,051    960,123 

4. ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี    470,774 -    470,774 0.31    470,774 - 

5. นางแก้วตา องค์สรณะคม    1,004,709 -    1,004,709 0.67    771,149    233,560 

6. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี    177,284 -    177,284 0.12    177,284 - 

7. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 2,661,174 - 2,661,174 1.77    960,123 1,701,051 

8. นางธีรดา อําพนัวงษ์    867,857 -    867,857 0.58    867,857 - 

9. นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ - - - - - - 

10. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง      85,714 -      85,714 0.06      85,714 - 

11. นางพิศมยั จนัทรุเบกษา     84,285 -     84,285 0.06      84,285 - 

12. นายอมร อศัวานนัท์ - - - - - - 

13. นางประดษิฐา จงวฒันา    168,548 -    168,548 0.11    167,857 691 

14. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี - - - - - - 

15. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ - - - - - - 

16. Mr.Simon Rhoderick Knight   116,142 -    116,142 0.08    116,142 - 

17. น.ส.สเุมธ สรุชาติชยัฤทธ์ิ    203,212 -    203,212 0.14    203,212 - 

18. นางทองสขุ อปุถมัภากลุ    136,178 -    136,178 0.09    136,178 - 

19. Mr.Bo Nystrup Nielsen - - - - - - 

20. นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพนัธ์    245,383 -    245,383 0.16    245,383 - 

21. นางพชัรา พงษ์วิจารณ์    120,178 -    120,178 0.08    120,178 - 

22. นางดารณี อรรจนียกลุ 79,999 - 79,999 0.05 79,999 - 

23. นายอรุชา บษุกรภินนัท์ - 3,892 3,892 - 3,892 - 

24. น.ส.พชัรี อริยชาญศิลป์ - - - - - - 

            

หมายเหตุ : บริษัทมีทนุจดทะเบียนท่ีออกและชําระแล้ว 149,930,828 หุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งรวมการถือหุ้น

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ คิดเป็นร้อยละ 12.97 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้ว  

รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
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กำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำรในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัททีเ่กีย่วข้อง
การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

กรรมการและผู้บริหาร 
บมจ.เอส แอนด์ เจ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอนเตอร์ไพรส์ 

บริษัทย่อย 

บจก.ท้อป

เทร็นด์ แมนู

แฟคเจอริ่ง 

บจก.

อีเอฟ 

บจก.      

ไวลด์ไลฟส์ 

(ประเทศไทย) 

S & J 

International 

(UK) Ltd. 

Guangzhou 

S&J Cosmetics 

Ltd. 

4WD Vision 

(HK) Ltd. 

บจก.   โฟร์

ดับเบิล้ยูดี 

วชิั่น 

บจก.        

เอสเอ

เอเอส 

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา XXX XXX XXX XXX / XX  XX XXX 

นางทพิาภรณ์ โชควัฒนา XX    XX     

นายธีระศักดิ์ วกิิตเศรษฐ์ / / / / XXX XXX XXX XXX / 

ดร.อัตถกร กลั่นความดี / / /       

นางแก้วตา องค์สรณะคม /  / /      

ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี /    /    / 

นางจติราภรณ์ วกิิตเศรษฐ์ / /  /      

นางธีรดา อําพันวงษ์ /         

นายสุเทพ ด่านศริิวิโรจน์ /         

พล.ร.อ.อภชิาต ิ เพง็ศรีทอง /         

นางพศิมัย จันทรุเบกษา /         

นายอมร อัศวานันท์ /         

นางประดิษฐา จงวัฒนา /         

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี /         

ผศ.ดร.พงษ์ชัย        อธิคมรัตนกุล /         

Mr.Bo Nystrup Nielsen     XX  XX XX  

Mr.Simon Rhoderick Knight     / / / /  

น.ส.สุเมธ สุรชาตชิัยฤทธิ์      /    

นางทองสุข อุปถัมภากุล  /        

นายวาฤทธิ์ ตรีตราพันธ์  /        

นางพัชรา พงษ์วิจารณ์  /        

นางดารณี                อรรจนียกุล         / 

นายอรุชา บุษกรภนิันท์          

น.ส.พัชรี อริยชาญศลิป์          

XXX  =  ประธาน     XX  =  รองประธาน     /  =  กรรมการบริษัท  
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กรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บจก.         

ยามาฮัทสึ 

(ประเทศไทย) 

บจก.        

ออปอเรชั่น

นอล เอ็น

เนอร์ยี่ กรุ๊ป 

บจก.   โอสถ

อินเตอร์ แลบ

บอราทอรีส์ 

Atika Beauty 

Manufacturing 

Sdn.Bhd 

บจก.เอช

แอนด์บี 

กบินทร์บุรี 

บจก.ไทย 

คิวบิค

เทคโนโลยี 

บจก.        

เทรนไทม์

เทสต์ 

บจก.บี.เค.ซี. 

อินเตอร์

เนชั่นแนล 

มาร์เก็ตติง้ 

บจก.ร่วม

ประโยชน์ 

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา   /  XXX XXX /  XXX 

นางทพิาภรณ์ โชควัฒนา     /  / XXX  

นายธีระศักดิ์ วกิิตเศรษฐ์ XX / XX /      
ดร.อัตถกร กลั่นความดี          
นางแก้วตา องค์สรณะคม     /  / /  
ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี   /       
นางจติราภรณ์ วกิิตเศรษฐ์ /       /  
นางธีรดา อําพันวงษ์       /   
นายสุเทพ ด่านศริิวิโรจน์          
พล.ร.อ.อภชิาต ิ เพง็ศรีทอง          
นางพศิมัย จันทรุเบกษา          
นายอมร อัศวานันท์          
นางประดิษฐา จงวัฒนา        /  
พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี          
ผศ.ดร.พงษ์ชัย        อธิคมรัตนกุล          
Mr.Bo Nystrup Nielsen          
Mr.Simon Rhoderick Knight          

น.ส.สุเมธ สุรชาตชิัยฤทธิ์ /  / /      

นางทองสุข อุปถัมภากุล          

นายวาฤทธิ์ ตรีตราพันธ์          

นางพัชรา พงษ์วิจารณ์          

นางดารณี                อรรจนียกุล          

นายอรุชา บุษกรภนิันท์          

น.ส.พัชรี อริยชาญศลิป์          

XXX  =  ประธาน     XX  =  รองประธาน     /  =  กรรมการบริษัท  
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กรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บจก.        

อีสเทริ์นรับ

เบอร์  

บจก.      

แอดแวนเทจ 

ฟุตแวร์ 

บจก.     

เทรช

เชอร์ฮลิล์ 

บจก.       

ทพิย์วาริน

วัฒนา 

บจก.      

ทีเวย์ 

บจก.เค.คอมเมอร์

เชียลแอนด์คอน

สตรัคชั่น 

บจก.            

อี.พี.เอฟ 

บจก.

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไทย 

บมจ. ฟาร์อีสท์ 

เฟมไลน์ ดีดีบี 

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  XXX /  / XXX    

นางทพิาภรณ์ โชควัฒนา /    XXX / XXX   

นายธีระศักดิ์ วกิิตเศรษฐ์ /   /  /    

ดร.อัตถกร กลั่นความดี          

นางแก้วตา องค์สรณะคม     /     

ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี        /  

นางจติราภรณ์ วกิิตเศรษฐ์          

นางธีรดา อําพันวงษ์          

นายสุเทพ ด่านศริิวิโรจน์          

พล.ร.อ.อภชิาต ิ เพง็ศรีทอง          

นางพศิมัย จันทรุเบกษา          

นายอมร อัศวานันท์         / 

นางประดิษฐา จงวัฒนา      /    

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี          

ผศ.ดร.พงษ์ชัย        อธิคมรัตนกุล          

Mr.Bo Nystrup Nielsen          

Mr.Simon Rhoderick Knight          

น.ส.สุเมธ สุรชาตชิัยฤทธิ์          

นางทองสุข อุปถัมภากุล          

นายวาฤทธิ์ ตรีตราพันธ์          

นางพัชรา พงษ์วิจารณ์          

นางดารณี                อรรจนียกุล          

นายอรุชา บุษกรภนิันท์          

น.ส.พัชรี อริยชาญศลิป์          

XXX  =  ประธาน     XX  =  รองประธาน     /  =  กรรมการบริษัท  
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กรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บมจ. ไอ.ซี.ซี. 

อินเตอร์เนชั่น

แนล 

บมจ.สหโคเจน 

(ชลบุรี) 

บมจ. สหพัฒนา

อินเตอร์ โฮลดิง้ 

บมจ. 

ประชาอาภรณ์ 

บมจ.    

โอ.ซี.ซี 

บจก.เบทเตอร์เวย์

(ประเทศไทย) 

บจก. อินเตอร์

เนชั่นแนล แลบ

บอราทอรีส์ 

บจก.    

วทิยาสิทธิ์ 

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา XXX / / XXX  XXX   

นางทพิาภรณ์ โชควัฒนา     / / XX XXX 

นายธีระศักดิ์ วกิิตเศรษฐ์  /       

ดร.อัตถกร กลั่นความดี  /       

นางแก้วตา องค์สรณะคม       /  

ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี         

นางจติราภรณ์ วกิิตเศรษฐ์         

นางธีรดา อําพันวงษ์    / /  /  

นายสุเทพ ด่านศริิวิโรจน์  /       

พล.ร.อ.อภชิาต ิ เพง็ศรีทอง         

นางพศิมัย จันทรุเบกษา         

นายอมร อัศวานันท์ / /       

นางประดิษฐา จงวัฒนา         

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี  /       

ผศ.ดร.พงษ์ชัย        อธิคมรัตนกุล         

Mr.Bo Nystrup Nielsen         

Mr.Simon Rhoderick Knight         

น.ส.สุเมธ สุรชาตชิัยฤทธิ์         

นางทองสุข อุปถัมภากุล         

นายวาฤทธิ์ ตรีตราพันธ์         

นางพัชรา พงษ์วิจารณ์         

นางดารณี                อรรจนียกุล         

นายอรุชา บุษกรภนิันท์         

น.ส.พัชรี อริยชาญศลิป์         

XXX  =  ประธาน     XX  =  รองประธาน     /  =  กรรมการบริษัท  
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กรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

   บจก.                

โอเรียลเตล็     

ซาลอนบิสซเินส 

บจก. เอช

แอนด์บี 

อินเตอร์เทก็ซ์ 

บจก.               

ช้อปโกลบอล

(ประเทศไทย) 

บจก.เมคอัพ

เทคนิคอินเตอร์

เนชั่นแนล 

บจก.           

ไอ.เอส.บี.

เอ็ม    

บจก.        

ชาล์ดอง 

(ประเทศไทย) 

บจก.       

เค้ก แอนด์    

เบเกอรี่ 

บจก.          

เบทเตอร์     

ลีสซิ่ง 

นายบุญเกียรต ิ โชควัฒนา  XXX XXX XXX   XXX XXX 

นางทพิาภรณ์ โชควัฒนา  /  XX   / / 

นายธีระศักดิ์ วิกติเศรษฐ์     /    

ดร.อัตถกร กลั่นความด ี      /   

นางแก้วตา องค์สรณะคม  /  /   /  

ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี         

นางจติราภรณ์ วิกติเศรษฐ์       /  

นางธีรดา อาํพันวงษ์ /        

นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์         

พล.ร.อ.อภชิาต ิ เพ็งศรีทอง         

นางพิศมัย จันทรุเบกษา         

นายอมร อัศวานันท์         

นางประดิษฐา จงวัฒนา         

พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัด ี         

ผศ.ดร.พงษ์ชัย        อธิคมรัตนกุล         

Mr.Bo Nystrup Nielsen         

Mr.Simon Rhoderick Knight         

น.ส.สุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์         

นางทองสุข อุปถมัภากุล     /    

นายวาฤทธิ์ ตรีตราพันธ์    /     

นางพชัรา พงษ์วิจารณ์         

นางดารณี                อรรจนียกุล         

นายอรุชา บุษกรภนิันท์         

น.ส.พัชรี อริยชาญศลิป์         

XXX  =  ประธาน     XX  =  รองประธาน     /  =  กรรมการบริษัท 
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