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 หน้าท่ี 1                                                                                                                                          

ส่วนที่  1 

การประกอบธุรกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

นโยบายคุณภาพ 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) มีนโยบายเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัคูค้่า 

และมุ่งมั่นจะสร้างความพอใจกับลูกค้า โดยส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพ ถูกต้องตามเวลาท่ีตกลง พร้อมให้บริการท่ีดี         

การดําเนินงานจะคํานึงถึงคุณภาพสงัคม และสิ่งแวดล้อม พนกังานทุกคนจะร่วมมือกันปฏิบตัิงานตามนโยบายและจะ

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้คูค้่าพอใจมากยิ่งขึน้ 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ตลอด 40 ปี S&J ได้ตอบรับทัง้เทรนด์การตลาดและความต้องการต่างๆ ของตลาดเคร่ืองสําอางและความงาม 

โดยบริษัทได้มอบการบริการแบบครบวงจรให้กับแบรนด์สินค้า และธุรกิจผู้ ค้าปลีก ด้วยนวตักรรมต่างๆ ของบริษัทได้

ก่อให้เกิดตลาดกลุ่มใหม่ บริษัทได้เป็นผู้ นําในธุรกิจ ท่ีให้ความสําคัญสูงสุดกับภาพลักษณ์ ทัง้ในเร่ืองของรูปแบบ            

และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โรงงานท่ีมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีของบริษัทมีคุณภาพในระดับสูง บริษัทได้รับ           

การยอมรับและมีช่ือเสียงในความชํานาญ  รวมทัง้ยงัได้รับการยอมรับในเครือข่ายโลจิสติกส์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ทัว่โลก     

อีกทัง้ยงัมีการสนบัสนนุทางการตลาดท่ีเป็นตวัสร้างมาตรฐานใหมใ่นอตุสาหกรรมนี ้
 

วิสัยทศัน์  พันธกจิ  ค่านิยม  

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้ นําในอุตสาหกรรมความงามครบวงจร ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย ท่ีสร้างแรงบันดาลใจด้วย

นวตักรรมในตวัสนิค้า และบริการ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงใจลกูค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค 

พันธกิจ 

บริษัทจะขยายฐานลกูค้าและตลาดทัง้ในและตา่งประเทศผ่านความเช่ียวชาญและเป็นท่ีรู้จกั ในฐานะบริษัทชัน้

นําในอุตสาหกรรมความงามครบวงจร ตลอดจนขยายโอกาสการการเติบโตจากธุรกิจใหม่ๆ ด้วยศกัยภาพการวิจัยและ

พฒันานวตักรรม  การยกระดบัขีดความสามารถการผลิต การบริหารจดัการตลอดซพัพลายเชน และการนําเทคโนโลยี

สมยัใหม่มาใช้ เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิมในสินค้าและบริการ และตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าและผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลง

ไป โดยบริษัทตระหนักและยึดมั่นต่อหลกัธรรมาภิบาลท่ีคํานึงถึงประโยชน์ของคู่ค้า ลูกค้า สงัคม และสิ่งแวดล้อมเป็น

สาํคญั และจะพฒันาองค์กรสูย่คุดจิิทลั เป็นองค์กรแหง่นวตักรรมควบคูก่บัการยกระดบัศกัยภาพและขีดความสามารถของ

บคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 
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ค่านิยม 

• มุง่เน้นเปา้หมาย  (Target Focus) 

• ท้าทายความคดิ  (Challenging ideas) 

• พิชิตผลงาน (Success) 

• ประสานพลงั  (Unity) 

• สร้างสรรค์คณุธรรม (Ethics) 

โครงการพัฒนาธุรกิจ 

• แผนการดาํเนินงานในระยะสัน้ 

พัฒนาการทํางานภายในบริษัทฯ ให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถปรับตัวได้อย่างทัน

เหตกุารณ์ต่อสภาพตลาด ต้นทนุสินค้า ความผนัผวนของค่าเงิน ความต้องการของลกูค้า พนกังาน และ

ข้อกําหนดของประเทศคูค้่า ท่ีจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลประกอบการของบริษัท 

• แผนการดาํเนินงานในระยะยาว 

บริษัทฯ จะนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาพฒันาระบบการผลิต และกระบวนการทํางานให้เกิดความรวดเร็ว 

แมน่ยํา สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถแขง่ขนัในตลาดได้ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

 กลยทุธ์และเปา้หมายในการสร้างความเติบโตและความเข้มแข็งของบริษัทมดีงันี ้

• รักษาฐานลกูค้าปัจจุบันและหาลูกค้าใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

-   บริษัทวางแผนและให้ความสําคัญในการรักษาความสมัพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าปัจจุบันทุกราย และจะ

ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยเน้นการผลิตสินค้าให้มีคณุภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ได้อย่าง

รวดเร็วและเป็นไปตามความต้องการของลกูค้า เพ่ือรักษายอดคําสัง่ผลิตให้มีระดบัท่ีต่อเน่ือง และ

สงูขึน้ในผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีต้องการใหม่ๆ  นอกจากนัน้ทางบริษัทจะได้หาลกูค้าใหม ่รายขนาดกลางถึง

ขนาดใหญ่ นอกเหนือจากลกูค้ารายปัจจุบนัในตลาดยโุรป อเมริกา เอเชีย และเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ เพ่ิมเติมจากฐานลกูค้าปัจจบุนัท่ีมีอยูแ่ล้วท่ีองักฤษ ออสเตรเลยี และญ่ีปุ่ น 

-   บริษัทดําเนินการวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมและทนัสมยั ตลอดจนติดตาม

ความเคลื่อนไหว แนวโน้มความต้องการของผู้ บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้พัฒนา

ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค ให้กบัลกูค้า

ปัจจบุนัและลกูค้าใหมไ่ด้อยา่งทนัทว่งที 
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• เพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนและการผลิต 

บริษัทวางแผนและให้ความสําคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพทัง้ด้านต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต 

และการส่งมอบสินค้าให้กับลกูค้าได้รวดเร็ว บริษัทจะได้ดําเนินการปรับปรุงขบวนการทํางานต่างๆ 

ตัง้แต่เร่ิมพฒันาสนิค้าตลอดจนการจดัซือ้จดัหา การผลติและการจดัสง่ตัง้แตต้่นจนถึงมือลกูค้าให้ได้

คุณภาพ รวดเร็ว และสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึน้ โดยจะได้พัฒนาระบบการ

ทํางานและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาเพ่ิมประสิทธิภาพตลอดซพัพลายเชน เพ่ือลด

ขัน้ตอนการดําเนินการตา่งๆ ท่ีทําให้ลา่ช้าหรือทําให้เกิดต้นทนุเพ่ิมขึน้ 

• เพิ่มการรับรู้และสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์บริษัท 

บริษัทวางแผนและมีนโยบายสง่เสริมภาพลกัษณ์และความแข็งแกร่งของแบรนด์องค์กร ให้ลกูค้า และ

ลกูค้าของลกูค้า หรือผู้บริโภคและสงัคมโดยทัว่ไปได้รู้จกั ตระหนกัและเข้าใจขีดความสามารถท่ีโดด

เด่น ประสบการณ์และความสําเร็จของบริษัท ในฐานะบริษัทผู้ วิจัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์สินค้า     

ความงามและผลติภณัฑ์ดแูลสขุภาพชัน้นําของประเทศไทยและภมูิภาคอาเซียน โดยบริษัทมีแลปวิจยั

พฒันาและโรงงานท่ีได้มาตรฐานสากล และมีประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ผลติเคร่ืองสําอางและ

ของใช้สว่นตวั ให้กบัแบรนด์ชัน้นําทัง้ในประเทศและทัว่โลก 

• เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 

บริษัทวางแผนจะยกระดบัขีดความสามารถในการวิจยัและพฒันาให้มากยิ่งขึน้ โดยจะได้พฒันากลุม่

ผลติภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคท่ีบริษัทยงัขาดประสบการณ์และความเข้มแข็ง โดยบริษัท

จะมุง่เน้นไปยงัการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีเปลีย่นไป

เช่น กลุ่มผลิตภณัฑ์สําหรับวยัเด็กและวยัรุ่น กลุ่มลกูค้าวยัทํางาน และกลุ่มวยัผู้ ใหญ่และผู้สูงอาย ุ     

มีความต้องการท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ดแูลสขุภาพมากขึน้ และสนใจสินค้าท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ และเป็น

มิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากขึน้ เป็นต้น 

• เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร 

บริษัทวางแผนและลงทนุยกระดบัการดําเนินการและการบริหารจดัการขององค์กรให้เป็น “องค์กรแห่ง

นวัตกรรม” และพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล โดยจะได้วางแผนปรับเปลี่ยนการทํางานและการนํา

เทคโนโลยีดิจิทลัต่างๆ มาใช้ทัง้การให้บริการลกูค้าในมิติต่างๆ และการดําเนินการและการทํางาน

ภายในบริษัทเอง ควบคู่ไปกับการพฒันาบุคลากรของบริษัทให้มีศกัยภาพและขีดความสามารถใน

การปฏิบตัิงานและใช้ประโยชน์กบัเทคโนโลยีดิจิทลัให้ได้มากท่ีสดุ 
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1.1 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

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

กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้นในเครือสหพฒัน์ฯ โดยบริษัทมีช่ือเดิม คือ บริษัท เอส แอนด์ เจ อาหารสําเร็จรูป 

จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์แรกเร่ิมเพ่ือผลิตอาหารสําเร็จรูป ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็นการดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิต

เคร่ืองสําอางโดยได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้ เช่ียวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท 

เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั ในปี 2526 และในปี 2531 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในนาม บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์

เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

ปี 2531 -   เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท 

ปี 2537 -   ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท  

ปี 2539 -   จัดตัง้บริษัท อีเอฟ จํากัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 49.96   

เพ่ือเป็นผู้จดัจําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค ประเภท Personal Care  

ปี 2544 -   บริษัท อีเอฟ จํากัด (บริษัทย่อย) เพ่ิมทนุ 3 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น

เพ่ิมเป็น ร้อยละ 99.99 

 - สร้างอาคารการผลติใหม ่บนพืน้ท่ี 10,000 ตารางเมตร สาํหรับผลติ Liquid Toiletry  

ปี 2546 - ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้       

ทนุจดทะเบียนเพ่ิมขึน้จากเดิม 12 ล้านหุ้น เป็น 120 ล้านหุ้น ทนุท่ีเรียกชําระแล้วเพ่ิมขึน้จากเดิม 8 ล้านหุ้น 

เป็น 80 ล้านหุ้น 

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

หุ้นร้อยละ 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 -  ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2548 ให้ทําโครงการ ESOP 

โดยได้ดําเนินการยื่นคําขอเสนอขายหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ต่อสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ได้รับการอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2548 

ปี 2549 -   ได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและ บริษัทยอ่ย ภายใต้

โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP) จํานวน 5 

ล้านหน่วย อตัราการ      ใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ 4 บาท รวม

เป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับ     การใช้ สิทธิตามโครงการ ESOP 5 ล้านหุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ 10 

มีนาคม 2549 - 9 มีนาคม 2552 

ปี 2552 -   จัดตัง้บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยูเค) จํากัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท         

โดยบริษัทฯเข้าถือหุ้นร้อยละ 100.00 เพ่ือดําเนินการให้บริการทางด้านการตลาดและจดัจําหน่ายวตัถดุิบ

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

สาํนกังาน, คลงัสนิค้า 

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

การถือหุ้น (Right Offering)  ราคาเสนอขายหุ้นละ 12 บาท กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืจากการจอง

ซือ้หุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ทัง้นีร้าคาเสนอขายดงักลา่ว

จะต้องไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลีย่ของหุ้น 

 - ก่อตัง้โรงงานการผลิตท่ีป่ินทอง 1 บนพืน้ท่ี 9,000 ตารางเมตร สําหรับผลิต ผลิตภณัฑ์ Liquid Toiletry, 

Skin Care 

ปี 2558 -   จดัตัง้บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยูดี วิชัน่ จํากัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้น

ร้อยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจซือ้มาขายไป 

 -   จดัตัง้บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 

99.99 เพ่ือประกอบกิจการวิจยัและพฒันาสตูรการผลติเคร่ืองสาํอาง 

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

มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านริงกิต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 35 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางท่ีได้รับ

เคร่ืองหมาย “ฮาลาล” 

 -  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท  ทนุชําระแล้วเป็นเงิน 149,930,828.00 บาท 

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

โดยเพ่ิมทนุจดทะเบียน 1 ล้านริงกิต รวมเป็นทนุจดทะเบียน 6 ล้านริงกิต ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 35 

ปี 2563  - บริษัทฯ เซ็นสญัญาร่วมลงทุนกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด จัดตัง้บริษัท ดีเคเอสเจ จํากัด                           

มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 50 เพ่ือดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายและทํา

การตลาดผลติภณัฑ์   ความงามและผลติภณัฑ์ดแูลร่างกายสาํหรับลกูค้าทัว่ทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการพฒันาด้านตา่งๆ ดงันี ้

ด้านบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม 

ปี 2550 -  จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจดัการความเสีย่งขององค์กร ให้มีประสทิธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

ปี 2551 -   จัดตัง้คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม เพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้านความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  โดยมุง่เน้นท่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยี    

ปี 2554 - ได้รับโล่รางวลั มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม ปี 2553 (CSR-DIW) 

จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม    

 - บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคณุ เพ่ือรับรองวา่เป็น อตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 ระบบสเีขียว (Green 

System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประมวลผลและทบทวนเพ่ือ            

การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง จากกระทรวงอตุสาหกรรม 
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ปี 2555 -   บริษัทฯ ได้ รับรางวัล   CSRI Recognition - Most  Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนท่ีมีนวัตกรรม          

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 -  บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคณุ จากจงัหวดัชลบรีุ ในสถานประกอบการท่ีดําเนินการตามพระราชบญัญัติ

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550 มาตรา 33 (ตอ่เน่ือง 2555 – 2558)   

 -  บริษัทฯ ได้รับโล่รางวลั คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสงัคม (Quality Award) จากสํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา     

 -  บริษัทฯ ได้รับรางวลัจากลกูค้า Body Shop : Best Supply Chain Improvement Award  

ปี 2556 -   บริษัทฯ ได้รับรางวลั SET Awards 2013 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่าหลกัทรัพย์ตาม

ราคาตลาดระหวา่ง 2,000 -10,000 ล้านบาท ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม บริษัทฯ ได้รับรางวลั “ดีเดน่”  

 -  บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSRI Recognition - Most  Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนท่ีมีนวัตกรรมด้าน                      

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม   

 -  บริษัทฯ ได้รับคะแนนอยู่ในระดบั “ดีเลศิ” ในการสํารวจการกํากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 

2556 จดัขึน้โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    

 -  บริษัทฯ ได้รับรางวลัจากลกูค้า Body Shop : Best Supplier Award 

ปี 2557 -   บริษัทฯ ได้รับรางวลั SET Awards 2014 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีมลคู่าหลกัทรัพย์ตํ่ากว่า

ราคาตลาดระหวา่ง 2,000 -10,000 ล้านบาท ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม บริษัทได้รับรางวลั “ดีเดน่”    

 - บริษัทฯ ได้ รับรางวัล  CSRI Recognition - Most  Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนท่ีมีนวัตกรรม        

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 - บริษัทฯ ได้รับรางวลั Investors’ Choice Award โดยได้รับคะแนน AGM  100 คะแนนเต็มเป็นระยะเวลา     

4  ปี ซ้อน  (2554 - 2557) จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

 -   บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2014 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลอืกจากสถาบนั

ไทยพัฒน์ ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 

(Environmental, Social and Governance : ESG100 )   

 - บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฎิบตัิงานท่ีใช้ในการประเมินศกัยภาพของบคุคลากร

ทัง้ทางด้านพฤติกรรมผ่านกระบวนการของ Competency Model และในด้านผลการปฎิบัติงานผ่าน

กระบวนการจดัทํา KPI เชิงกลยทุธ์   

ปี 2558 - จัดตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท      

ในด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ซึง่ช่วยสนบัสนนุการดําเนินงานตา่งๆ ให้บรรลคุวามสาํเร็จตาม

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ เป็นการสร้างมลูค่าเพ่ิม ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้

เสยีทกุภาคสว่น  

 - บริษัทฯ ได้รับรางวลั Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 -    บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2015 ซึง่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลือกจากสถาบนั

ไทยพัฒน์ ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 

(Environmental, Social and Governance : ESG100 ) 
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ปี 2559 -   บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2016 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลอืกจากสถาบนั

ไทยพัฒน์ ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 

(Environmental, Social and Governance : ESG100 ) 

 -   บริษัทฯ ได้รับโล่ห์สถานประกอบการนําร่องภายใต้โครงการ การจัดทําแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 

Practice) เพ่ือ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือการส่งออก จากกรมอุตสาหกรรม

พืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

 -   บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) จาก

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เมือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการดําเนินกิจการด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส และมีการควบคมุภายในท่ีดี

สามารถตรวจสอบได้ โดยคํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

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

แหง่ประเทศไทย 

 -   บริษัทฯ ได้รับรางวลั Thailand Sustainability Investment 2016 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

Awards) ผลงานนวตักรรมสมนุไพรเพ่ิมคณุค่าผลิตภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยีห่อหุ้ม จากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

 -   รางวลั “Outstanding SET Sustainability Awards 2017” หรือ รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน

ดีเด่น จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวลัสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นเป็น

ต้นแบบแหง่การดําเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  

 -    รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ หุ้นยัง่ยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 -   บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2017 ซึง่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลอืกจากสถาบนั

ไทยพัฒน์ ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 

(Environmental, Social and Governance : ESG100 ) 

 - รางวลั “อย.ควอลิตี ้อวอร์ด ปี 2560” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวลัท่ีเชิดช ู 

สถานประกอบการท่ีตัง้ใจทําดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและปลอดภยัต่อ

ผู้บริโภค 

 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดบัประเทศด้านความปลอดภัย (ระดบัทอง) จาก กรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ปี 2561 -   รางวัล “SET Awards 2018” ประเภท รางวัลบริษัทดี เด่นด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative 

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

 -   รางวลั “Outstanding SET Sustainability Awards 2018” หรือ รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน

ดีเด่น จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวลัสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นเป็น

ต้นแบบแหง่การดําเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  
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ปี 2561 -    รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2018” หรือ หุ้นยั่งยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 -   บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2018 ซึง่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลอืกจากสถาบนั

ไทยพัฒน์ ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 

(Environmental, Social and Governance : ESG100 ) 

 - รางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” (TOP INNOVATIVE ORGANIZATION) ประจําปี  2561 โดย

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลยัมหิดล บริษัทฯ ได้รับการประเมินความสามารถให้อยู่ในระดบั 5 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ มีความ

โดดเด่นในการพฒันายทุธศาสตร์นวตักรรม และสร้างวฒันธรรมนวตักรรมขึน้ในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ 

รวมทัง้สามารถนําองค์กรสูค่วามเป็นเลศิทางนวตักรรมได้อยา่งยัง่ยืน 

 - รางวลั “อย.ควอลิตี ้อวอร์ด ปี 2561” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวลัท่ีเชิดชู

สถานประกอบการท่ีตัง้ใจทําดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและปลอดภยัต่อ

ผู้บริโภค 

 - รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัย จาก กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ปี 2562    -   รางวัล “SET Awards 2019” ประเภท Highly Commended Sustainability Excellence Awards 2019 

จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 -    รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2019” หรือ หุ้นยั่งยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 -   บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2019 ซึง่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคดัเลอืกจากสถาบนั

ไทยพัฒน์ ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 

(Environmental, Social and Governance : ESG100 ) 

 - รางวลั “อย.ควอลิตี ้อวอร์ด ปี 2562” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวลัท่ีเชิดชู

สถานประกอบการท่ีตัง้ใจทําดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและปลอดภยัต่อ

ผู้บริโภค 

 - รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัย จาก กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ปี 2563 -    รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2020” หรือ หุ้นยั่งยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 - รางวัล “อย.ควอลิตี ้อวอร์ด ปี 2563” ประเภทรางวัล Best of the Best  จากสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับผู้ ท่ีรักษาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด 
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ปี 2563 - รางวลัองค์กรท่ีสนบัสนนุงานด้านคนพิการระดบัดีเดน่ ประจําปี 2563 จาก กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ  ณ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

มาตรฐานด้านคุณภาพในระดับสากล 

ปี 2537 -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลติเคร่ืองสาํอางท่ีดี (GMP) โดยเป็น 1 ใน 9 บริษัทแรก ท่ีได้รับ       

การรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

ปี 2542  - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:1994 ด้าน Design & Manufacturing of Skin Care, 

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

Products. จาก RWTUV (Thailand) 

ปี 2545  - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ด้าน Design & Manufacturing of Skin Care, 

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

Products. จาก RWTUV (Thailand)  

ปี 2546  - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 สําหรับ Manufacturing 

of Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume 

and Baby Products จาก RWTUV (Thailand) 

ปี 2547  - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการทดสอบ  ISO/IEC 17025 : 1999  สําหรับการตรวจสอบ

หา Aerobic Bacteria ในเคร่ืองสําอางประเภทโลชั่น (Deternubation of aerobic bacteria (Spread 

plate)) จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสขุ 

ปี 2550  - บริษัทฯ ได้ปรับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการทดสอบเป็น ISO/IEC 17025 : 2005 

ปี 2551  -  ขยายขอบขา่ยการรับรองห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ด้านสารกนัแดด

ในผลติภณัฑ์แปง้และลปิสติก จากสาํนกัมาตรฐานห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  - บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยั BS OHSAS 18001 : 2007) ด้าน Manufacturing 

of Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume 

and Baby Products จาก RWTUV (Thailand) ซึง่ตอ่อายทุกุๆ 3 ปี 

ปี 2552  - ปรับมาตรฐาน GMP เป็น GMP ASEAN HARMONIZED 

ปี 2553  - บริษัทฯ ได้ปรับการรับรองมาตรฐานสากลเป็น ISO 9001 : 2008 ด้าน Design & Manufacturing of Skin 

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

Products. จาก TUV NORD (Thailand)  

  -  ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ด้าน การทดสอบ 

Preservative Efficacy Test ด้วยวิธี European Phamacopeia จากสาํนกัมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 

ปี 2555  -  ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ในด้านการ

ทดสอบ  Preservative Efficacy Test, Total Aerobic Plate Count, Yeasts and Molds Count, Gram 

Negative Bacteria, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Clostridium spp. และ Candida albicans ด้วย United States Pharmacopoeia จาก สํานักมาตรฐาน

ห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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ปี 2555  - บริษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก  TUV NORD 

(Thailand) 

ปี 2556  - โรงงานป่ินทอง ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเคร่ืองสําอางท่ีดี (GMP) จาก สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 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. จาก 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) จากกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 - บริษัทฯ ได้รับเคร่ืองหมายรับรอง ฮาลาล จากคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย 

ปี 2562 - โรงงานป่ินทอง ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก 

TUV NORD (Thailand) 

 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 ด้านการ

ทดสอบเคร่ืองสําอาง จาก สํานกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ  กระทรวงสาธารณสขุ 

ปี 2563 - บริษัทฯ ได้รับการต่ออายกุารรับรองมาตรฐาน HAS 23000 และเคร่ืองหมายรับรอง ฮาลาล จาก LPPOM 

MUI ประเทศอินโดนีเซีย 

 - บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิตตามมาตรฐานสากล (GMP) จาก

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 - บริษัทฯ ได้รับการตอ่อายกุารรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 จาก TUV NORD (Thailand) 

 - บริษัทฯ ได้รับการตอ่อายกุารรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก TUV 

NORD (Thailand) 

 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 : 2018 จาก 

TUV NORD (Thailand) 

 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลตินํา้มนัปาล์มอยา่งยัง่ยนื RSPO จาก TUV NORD (Thailand) 
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1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

       นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
 

บริษัท S & J 

หมายถึง บริษัทฯ ทําหน้าท่ี ออกแบบ วิจยัและพฒันา ทําการจดัหาวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ มีการวางแผนการ

ผลติ โดยประสานงานกบัลกูค้า โรงงานทําการผลติตามความต้องการของลกูค้า 
 

บริษัทย่อย 

 หมายถึงกลุม่บริษัทท่ีสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทและมีความสําคญัเป็นเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท  ซึ่ง

บริษัทเป็น     ผู้ลงทนุรายใหญ่ กลุม่บริษัทยอ่ยเป็นกลุม่ท่ีบริษัทดแูลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มีการดําเนินงานตามนโยบายของ

บริษัทในฐานะผู้ 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 (GZ S & J) 

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

• บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี  วิชัน่ จํากดั (4WD TH) 

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ ยโุรป บี.วี. จํากดั (4WD NL) 

• บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั (SAAS) 

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

จํากดั เป็นการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ ผา่น บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล (ยเูค) จํากดั  

การถือหุ้ นใน บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยูดี วิชั่น ยุโรป บี.วี. จํากัด เป็นการถือหุ้ นทางอ้อมของบริษัทฯ ผ่าน      

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้-ยดูี วิชัน่ จํากดั 
 

บริษัทร่วม 

หมายถึง กลุม่บริษัทท่ีมีสดัสว่นการลงทนุร่วมกบัพนัธมิตรเพ่ือเอือ้ประโยชน์กบับริษัทในเชิงกลยทุธ์ และเพ่ือ             

ความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ตา่งๆ นอกเหนือจากผลติภณัฑ์ของบริษัท บริษัทใน

กลุม่นีไ้ด้แก ่
 

• บริษัท ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) จํากดั (YHT) 

• บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จํากดั (OEG) 

• บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จํากดั (OSI) 

• Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (Atika) 

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม จะมีคณะกรรมการดแูลรับผิดชอบและบริหารงานแต่ละ

บริษัท โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมีความเป็นอิสระในการดูแลกํากับกิจกรรมของบริษัทภายใต้อํานาจหน้าท่ี            

ความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ 
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โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 
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การถอืหุ้นไขว้ระหว่างกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกนั แต่การถือหุ้นไขว้ระหว่างกนัท่ีขดัแย้งกบัหลกัเกณฑ์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ี ทจ.258/2551 เร่ือง “การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่” ข้อ 14 

บริษัทได้เข้าถือหุ้น เน่ืองจากเห็นว่าได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีดีในรูปเงินปันผลทกุปี และเป็นการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจ    

ตอ่กนั 

ชื่อบริษัท 

สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

S&J ถอืหุ้น

บริษัทอื่น 

บริษัทอื่น

ถอืหุ้น S&J 

1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%   

 1.1  บริษัทอ่ืนเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 50% 

       บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืน 

- - 

 1.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เกินกวา่ 50% 

       บริษัทอ่ืนต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ 

  

 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 โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วชิัน่ ยโุรป บี.วี. จํากดั  99.99 - 

 9. 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 จํากดั 30.00 - 

 3. บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จํากดั 33.19 - 

 4. Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 35.00 - 
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ชื่อบริษัท 

สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

S&J ถอืหุ้น

บริษัทอื่น 

บริษัทอื่น

ถอืหุ้น S&J 

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) 0.32 19.63 

 2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (ICC) 0.35 14.60 

 

1.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทฯ ได้มีการทําธุรกรรมร่วมกบับริษัทในกลุม่ของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท 

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยการทําธุรกรรมดงักลา่วสว่นใหญ่เป็น

การทําธุรกรรมปกติทางการค้า 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1  โครงสร้างรายได้                            

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของแต่ละบริษัท 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน         

  ผลิตเคร่ืองสาํอาง         

  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล                

  เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

ในประเทศ 
- 

1,336.4 24.8 1,612.6 28.6 1,837.2 32.0 

ตา่งประเทศ 1,947.2 36.1 2,174.4 38.6 1,974.8 34.3 

รวมผลิตเคร่ืองสาํอาง   3,283.6 60.9 3,787.0 67.2 3,812.0 66.3 

  ผลิตบรรจุภัณฑ์         

  บจก.ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง     

   

ในประเทศ 
50.00 

1,014.1 18.8 918.6 16.3 1,038.5 18.1 

ตา่งประเทศ 103.4 1.9 86.3 1.5 96.1 1.7 

  รวมผลิตบรรจุภัณฑ์   1,117.5 20.7 1,004.9 17.8 1,134.6 19.8 

  ธุรกิจอ่ืน         

  บจก.ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย)  
ในประเทศ 

99.99 
4.3 0.1 7.7 0.1 10.3 0.2 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  บจก.อีเอฟ  
ในประเทศ 

99.99 
21.7 0.4 21.9 0.4 20.2 0.3 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  บจก.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล        

  (ย.ูเค.)  

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ 472.5 8.7 373.0 6.6 264.4 4.6 

  บจก.กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเม-  

  ติกส์  

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  บจก.โฟรดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ (เอช.เค.)  
ในประเทศ 

100.00 
- - - - - - 

ตา่งประเทศ 126.8 2.4 82.0 1.5 59.0 1.0 

  บจก.โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ 
ในประเทศ 

99.99 
89.7 1.7 86.8 1.6 64.3 1.1 

ตา่งประเทศ - - - - 2.9 0.1 

บจก.โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ ยโุรป บี.วี. 
ในประเทศ 

99.99 
- - - - - - 

ตา่งประเทศ 7.0 0.1 - - - - 

  บจก.เอสเอเอเอส 
ในประเทศ 

99.99 
1.0 - 1.1 - 0.7 - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  รวมธุรกิจอ่ืนๆ   723.0 13.4 572.5 10.2 421.8 7.3 

รวมรายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน   5,124.1 95.0 5,364.4 95.2 5,368.4 93.4 
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รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของแต่ละบริษัท 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้อ่ืน   193.9 3.6 215.7 3.8 339.0 5.9 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   74.5 1.4 57.6 1.0 42.4 0.7 

รวมรายได้ทัง้สิน้   5,392.5 100.0 5,637.7 100.0 5,749.8 100.0 

หมายเหตุ : บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 หวัข้อ 28 ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกจิ  

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชัน้นําในอุตสาหกรรมความงามและเคร่ืองสําอางกว่า 40ปี ท่ีให้บริการผลิตทัง้ OEM/ODM 

อย่างครบวงจร ครอบคลุมตัง้แต่ขัน้ตอนการวิจัยและพัฒนา การวิจัยผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ  การออกแบบ

ผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ การพฒันาสินค้าตามความต้องการของลกูค้า การผลิตสินค้าด้วยเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีมี

ความทนัสมยัและมีมาตรฐาน ตลอดจนออกแบบแนวคิดทางธุรกิจ พร้อมทัง้กลยุทธ์ทางการตลาดให้กบัลกูค้าทัง้ในและ

ต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอัพ นอกจากนีบ้ริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ซึ่งจากใบรับรอง

มาตรฐานคณุภาพเหลา่นีส้ร้างความเช่ือมัน่ในคณุภาพของสนิค้าให้แก่ลกูค้ามากยิ่งขึน้  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 ประเภทโลชัน่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

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 

- ใบรับรองมาตรฐานการผลตินํา้มนัปาล์มอยา่งยัง่ยืน RSPO จาก TUV NORD (Thailand) 
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2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน 

ปัจจุบนัผู้บริโภคทกุเพศทกุวยันบัตัง้แต่กลุ่มวยัรุ่น นกัศึกษา ไปจนถึงวยัทํางาน หนัมาให้ความสําคญั

ต่อเคร่ืองสําอางเพ่ิมมากขึน้ จนกลายมาเป็นส่วนสําคญัในชีวิตประจําวนัและไม่เฉพาะแต่กลุ่มสภุาพสตรีเท่านัน้ แต่ยงั

รวมถึงกลุม่สภุาพบรุุษท่ีมีความต้องการใช้ผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอางเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้ผลติภณัฑ์ท่ีบํารุงผิว ผลติภณัฑ์ดแูล

เส้นผม ผลิตภณัฑ์เพ่ืออนามยัในช่องปาก หรือผลิตภณัฑ์ประทินผิว ซึ่งพบวา่ตลาดผลติภณัฑ์ดงักลา่วมีความหลากหลาย

ทัง้ในเร่ืองของราคาและคณุภาพท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้อย่างชดัเจน

นําไปสูภ่าวการณ์แขง่ขนัท่ีรุนแรงยิ่งขึน้  

อีกทัง้  ผู้บริโภคหนัมาให้ความสนใจกบัผลติภณัฑ์ท่ีสกดัจากธรรมชาติซึง่ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และ

ปลอดภยัเพ่ิมมากขึน้ สง่ผลให้เกิดการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ประเภทใหม่ ๆ ท่ีใช้สมนุไพรตามธรรมชาติเป็นวตัถดุิบใน

การผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางมีแนวโน้มเติบโตอยา่งรวดเร็วมากขึน้ บริษัทฯ  จึงเน้นกลยทุธ์ด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ด้านผลิตภัณฑ์   มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และส่วนผสมหรือสูตรท่ีสามารถตอบสนอง   

ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลกั  โดยมีแผนกวิจยัและพฒันาสินค้าเพ่ือทําหน้าท่ีค้นคว้าและวิจยัผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือ

เสนอแก่ลกูค้า  อีกทัง้มีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ของสินค้าให้มีความสวยงาม ทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งาน  รวมถึงการ

พฒันาคณุภาพสินค้าท่ีมีอยู่ให้ดีขึน้อยา่งไม่หยดุยัง้  เพ่ือสร้างความพึงพอใจในความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  บริษัทฯ 

ผลิตสินค้าด้วยเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าท่ีดี และมีระบบการตรวจสอบคณุภาพสินค้าทุก

ขัน้ตอน เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีมีมาตรฐานและคณุภาพสงู  ทําให้ได้รับความมัน่ใจจากลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ  อีกทัง้บริษัท

ยงัได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพระดบัโลก 

2. ด้านราคา การตัง้ราคาจะคํานงึถึงภาพลกัษณ์ของสนิค้า ต้นทนุการผลติ และต้นทนุการตลาดเป็น

พืน้ฐาน เน้นท่ีความเหมาะสมของคณุภาพกับราคาท่ีดึงดูดความสนใจของลกูค้า  โดยคํานึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของ

ลกูค้า 

3. สร้างสัมพันธ์  โดยสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ จําหน่ายสินค้า (Supplier) โดยมีการสั่งซือ้สินค้าใน

ปริมาณมากและตอ่เน่ือง รวมถึงมีการจ่ายชําระเงินตรงตามกําหนดเวลาเสมอ ทําให้ได้รับความเช่ือถือจาก Supplier จึงมี

อํานาจในการตอ่รองราคาสนิค้า  สง่ผลให้บริษัทฯ มีต้นทนุท่ีสามารถแขง่ขนักบับริษัทอ่ืนได้ 

4. การบริการ บริษัทฯ มีแผนกลูกค้าสมัพันธ์เพ่ือไปพบปะและสอบถามความต้องการของลูกค้า 

เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงและแก้ไขอย่างถกูต้อง  บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจกบัลกูค้า  โดยการส่งมอบ

สนิค้าท่ีมีคณุภาพถกูต้อง ตรงตามเวลาท่ีกําหนด  

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ใช้วัตถุดิบจากแหล่ง

ธรรมชาติและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม หรือแม้กระทัง่บรรจภุณัฑ์ท่ีสามารถนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ (Refill) ลดการใช้พลงังานให้

น้อยลง แตป่รับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลงังานให้มากขึน้ 

- ลักษณะลกูค้า  

บริษัทฯ มีลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายในประเทศ ซึ่งมีทัง้แบรนด์

ตา่งประเทศและในประเทศ ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นลกูค้าท่ีมีช่ือเสียงข้ามชาติหรือเป็นผู้ นําด้านการตลาดของประเทศ 
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และเป็นลกูค้าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษัทฯ มานานนบัสบิปี ในขณะท่ีบริษัทฯ ก็มีการขยายฐานลกูค้า

ใหมเ่พ่ิมขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ลกูค้าเหลา่นีม้ีประสทิธิภาพสงูฐานะการเงินดี 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการระดบักลางขึน้ไป ซึ่งเป็นลกูค้ากลุม่ใหญ่ท่ีสดุ โดยเน้นคณุภาพ

สนิค้าให้มีราคาดงึดดูความสนใจของลกูค้ากลุม่เปา้หมายนี ้

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทัง้ในและต่างประเทศ ลักษณะการขายจะเป็นแบบ Contract 

manufacturing ลูกค้าของบริษัทฯ มีทัง้ประเภทท่ีสั่งซื อ้สินค้าไปจําหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) และตาม

ห้างสรรพสนิค้า (Counter Sales)สดัสว่นการจําหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ เท่ากับ 43 : 57 

ประเทศท่ีบริษัทฯ สง่ผลติภณัฑ์ออกไปจําหนา่ย คือ องักฤษ ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลยี มาเลเซีย ฮ่องกง  อินโดนิเซีย และฟิลปิปินส์ 

อีกทัง้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ  โดยการเข้าร่วมในงานแสดงสนิค้า

ในประเทศ เช่น งานแสดงสินค้าของธุรกิจในเครือสหพฒัน์ฯ และงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ เช่น ฝร่ังเศส 

เป็นต้น เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึง่ในการหาลกูค้ารายใหม ่

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมจะเป็นการแข่งขันในเร่ืองคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และความ

หลากหลาย ราคาและการบริการท่ีลกูค้าพอใจ การตลาดท่ีบริษัทฯ แข่งขนัอยูจ่ึงมีลกัษณะแบบมีคณุภาพสงู คูแ่ข่งท่ีอยูใ่น

ตลาดเดียวกนักบับริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ถือวา่เป็นคูแ่ขง่มีอยู ่2 รายโดยท่ีมีขนาดของบริษัทท่ีใกล้เคียงกนั    

S&J เป็นโรงงานผลิตเคร่ืองสําอางชัน้นําท่ีมีผู้ บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน            

การบริหารและจัดการ ในขณะท่ีพนักงานก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการผลิตสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง            

บริษัทฯ มีแผนกวิจยัและพฒันาสินค้า เพ่ือทําหน้าท่ีค้นคว้าและวิจยัผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ เพ่ือนําออกสูต่ลาด อีกทัง้ยงัพฒันา

คณุภาพสนิค้าท่ีมีอยูแ่ล้วตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ เพ่ือท่ีจะสร้างความเช่ียวชาญในการผลติสนิค้าเคร่ืองสาํอางให้มากขึน้ โดย

ได้รับการสนบัสนนุความรู้เก่ียวกบัการผลติและการวิจยัจากบริษัทในอเมริกาท่ีมีเครือข่ายเทคโนโลยีทัว่โลก  มีการบริหาร

จดัการในเร่ืองการตอบสนองตอ่ลกูค้าให้รวดเร็วขึน้ (Quick Response) บริษัทฯ มีโรงงานท่ีสร้างภายในบริเวณท่ีเป็นท่ีดิน

ของตนเองท่ีสวนอุตสาหกรรมสหพฒัน์  อําเภอศรีราชา และโรงงานท่ีสวนอตุสาหกรรมป่ินทอง เพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ี

สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองให้ทนัต่อความต้องการของลกูค้าท่ีให้ความเช่ือมัน่ในการเลือกผลิตสินค้ากับ S&J  บริษัทฯ มีฐานะ

การเงินท่ีมัน่คงและมีผลประกอบการท่ีดีมาตัง้แตต้่น  ทําให้บริษัทฯ ได้รับความนา่เช่ือถือจากลกูค้าด้วยดีเสมอมา 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การขยายตัวในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศยังคงมีเพ่ิมขึน้  การแข่งขันทาง         

ด้านราคาและความรวดเร็วยงัเป็นความต้องการของตลาด  บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล การบริหารคณุภาพ    

ทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้างความพงึพอใจ และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในการขยายตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แหง่ ดงันี ้ 

  -  โรงงานแห่งแรก  ตัง้อยูท่ี่ 600/4  หมู ่ 11  ถนนสขุาภิบาล  8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ  20230  กําลงัการผลติปี 2563 เทา่กบั 92 ล้านชิน้ โดยทํางานประมาณ 1 กะ 
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  -  โรงงานแห่งที่สอง  ตัง้อยูท่ี่ 789/159 หมูท่ี่ 1 ถนนสายหนองค้อ – แหลมฉบงั ตําบลหนองขาม   

อําเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ  20230  กําลงัการผลติปี 2563 เทา่กบั 28 ล้านชิน้ โดยทํางานประมาณ 1 กะ   

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจะขึน้อยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทของบริษัทฯ โดยจะแหล่งท่ีมาทัง้จากในและ

ตา่งประเทศ ในการสัง่ซือ้วตัถดุิบในประเทศ  บริษัทฯ จะสัง่ซือ้จากผู้ผลิตและผู้ นําเข้าสินค้าโดยตรง  สว่นวตัถดุิบท่ีสัง่ซือ้

จากต่างประเทศนัน้ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากในประเทศก่อนว่ามีวตัถดุิบหรือไม่  บริษัทฯ จัดหาแหล่งวตัถุดิบจาก      

ทัว่โลก โดยผา่นตวัแทนจําหนา่ยในประเทศไทย หรือติดตอ่โดยตรงกบัผู้ผลติ หรือผา่นบริษัทฯ ท่ีได้ทําสญัญาช่วยเหลอืด้าน

เทคนิคและมีเครือข่ายทัว่โลก ปัจจุบนัตลาดวตัถดุิบมีผู้ จําหน่ายหลากหลายและมีการแข่งขนัสงู  จึงทําให้ผลกระทบจาก

การสญูเสียแหล่งซือ้วตัถุดิบต่อบริษัทมีตํ่ามาก  เน่ืองจากสามารถหาวัตถุดิบทดแทนได้โดยง่าย  ผู้ ผลิตวัตถุดิบต่างมี            

การพฒันาคณุภาพของสนิค้าอยา่งตอ่เน่ือง  ทําให้มีแหลง่วตัถดุิบเพ่ิมมากขึน้   

บริษัทฯ ไม่มีการใช้วตัถดุิบชนิดใด จากผู้จดัจําหน่ายท่ีมีสดัสว่นเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีท่ี

ผา่นมา การคดัเลือกและสัง่ซือ้วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์คํานงึถึงคณุภาพและราคาท่ีเหมาะสม  ปี 2563  มีจํานวนผู้ จําหนา่ย

วตัถดุิบมากกวา่ 413 ราย โดยมีสดัสว่นการซือ้วตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ เทา่กบั 70 : 30 

กระบวนการผลิต  บริษัทฯ ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักและป้องกันปัญหาท่ีส่ง  ผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อม  สง่เสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลติอยา่งประหยดั และมีประสทิธิภาพสงูสดุ มุง่เน้นการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและมาตรฐานสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด ซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเห็นได้จากนโยบายสิง่แวดล้อม  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ ี- 

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั   

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติกท่ีใช้กบัเคร่ืองสาํอาง อาหาร และยา เช่น หลอด, ขวด, กระปกุ, ตลบัแปง้,

แทง่ลปิสติก รวมถึงมีการจดัหาบรรจภุณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลติ อาทิ ฝาป๊ัม เพ่ือตอบรับความต้องการของลกูค้าอยา่ง

ครบวงจร 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน   

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นในการรักษาคณุภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้าเพ่ือ 

สร้างความเช่ือมัน่และพงึพอใจสงูสดุในสินค้าของบริษัท และสนิค้าสว่นใหญ่จะผลิตขึน้ตามการสัง่ซือ้ของลกูค้าแต่ละราย

ซึง่มีลกัษณะเฉพาะแตกต่าง จึงต้องมีการวางแผนการผลิตและระบบการจดัสง่ท่ีดีเพ่ือให้สามารถจดัสง่สินค้าได้ครบถ้วน

และได้คุณภาพตามท่ีลกูค้าต้องการทันเวลานัดหมาย  อีกทัง้บริษัทยังให้ความสําคญัและควบคุมขัน้ตอนการผลิตทุก

ขัน้ตอนอยา่งใกล้ชิดและมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพ   เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติ   ลดอตัราการสญูเสยี 

ระหว่างผลิต ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต รวมทัง้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพสงูขึน้  ยิ่งไปกว่านัน้  บริษัทฯยงัมุ่งเน้น  

เร่ืองการรักษาสมัพันธภาพท่ีดีกับลกูค้าและการให้บริการทางด้านเทคนิคเพ่ือให้ลกูค้า และลกูค้าปลายทางของลกูค้า         

มีความเข้าใจผลติภณัฑ์  
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• ลักษณะลกูค้า 

 บริษัทฯ มีลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ   โดยส่วนใหญ่ลกูค้าหลกัเป็นลกูค้าในประเทศท่ีมีการทําการ

ค้าขายกันมาเป็นเวลานานและเป็นลูกค้าท่ีมีความมั่นคง,  เป็นผู้ นําในตลาดและมีสมัพันธ์เชิง “เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ”           

กบับริษัทฯ มาเป็นเวลานาน 

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศโดยส่วนใหญ่จะขยายไปยังประเทศในกลุ่ม AFTA เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์         

จนเป็นท่ีรู้จกัเป็นอย่างดีในด้านความเป็นผู้ นําด้านผลิตบรรจุภณัฑ์โดยเฉพาะงานหลอด  ตลาดนีม้ีการขยายตวัขึน้ทุกปี 

และบริษัทมีแผนจะขยายตลาดไปภมูิภาคอ่ืน ๆ เช่น ออสเตรเลยี และประเทศในโซนยโุรป 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุม่เคร่ืองสาํอาง ซึง่เปา้หมายบริษัทมุง่จะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืนๆ เช่นกลุม่

เวชสาํอาง, อาหารและยา, ผลติภณัฑ์เส้นผม และอ่ืน ๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตอยา่งมัน่คง 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทมีการจดัจําหน่ายผ่านผู้ผลิต เช่นเคร่ืองสําอาง และผลิตภณัฑ์บํารุงผม ซึ่งผ่านไปยงัผู้บริโภคใน

ช่องทางต่างๆ เช่น ขายตรง  ขายผ่านเคาน์เตอร์ และขายใน Super Market  ใน discount store และจะขยายไปสู่ธุรกิจ

จดัหาสนิค้าตามความต้องการของลกูค้า 

(ข)   สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

 ในอตุสาหกรรมต้องแขง่ขนักนัสงูทัง้ในด้านคณุภาพของสนิค้า ราคาจําหนา่ยและรูปแบบของผลติภณัฑ์

เป็นหลกั  การสง่มอบท่ีครบถ้วน การติดตอ่ประสานงานและการบริการท่ีถกูต้องรวดเร็ว ผู้ นําตลาดหลกัๆในธุรกิจประเภทนี ้

มีประมาณ 7 ราย เมื่อเทียบกบัผู้ นําตลาด บริษัทฯ จดัอยู่ในระดบักลางท่ีมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง ผลประกอบการท่ีดี มีทีม

บริหารการจดัการท่ีมีประสทิธิภาพสงู มีความพร้อมในการแขง่ขนั 

(ค)   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การขยายตวัในอตุสาหกรรมผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติกภายในประเทศยงัคงมีเพ่ิมขึน้ การแขง่ขนัทางด้าน

ราคาและความรวดเร็วยงัเป็นความต้องการของตลาดบริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้

องค์กร เพ่ือสร้างความพงึพอใจ และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในการขยายตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท ฯ จะเป็นผู้จดัหาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า โดยลกูค้าจะเป็นผู้ กําหนดคณุภาพให้กับ

บริษัทฯ ในราคาท่ีแข่งขนัได้ในตลาด  รวมทัง้บริษัทฯ ยงัทําการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมในการตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ และการบริการ บริษัทฯตระหนกัดีในเร่ืองนี ้จึงได้มุง่เน้นให้การบริการลกูค้า 

ทัง้ก่อนการขายและหลงัการขาย เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สนิค้าท่ีบริษัทฯ สง่มอบมีคณุภาพตรงตามความต้องการของลกูค้า  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

        -ไมม่ี  - 
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บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกัด   

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 Wild Lives คือ ผลติภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ท่ีช่ืนชอบการพกัผอ่นในรูปแบบของการทอ่งเท่ียว

ตามธรรมชาติ และกิจกรรมกลางแจ้ง รวมทัง้ยงัสามารถใช้ในชีวติประจําวนัได้ โดยปัจจบุนัมกีลุม่ผลติภณัฑ์อยู ่2 กลุม่หลกั 

ได้แก่ กลุม่ผลติภณัฑ์ปอ้งกนัแดด และกลุม่ผลติภณัฑ์ปอ้งกนัยงุ 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษัทฯ  เป็นผู้บกุเบิกผลติภณัฑ์เพ่ือการทอ่งเท่ียว และกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเน้นกลยทุธ์การแขง่ขนัไป

ท่ีการสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ และสง่เสริมการขายโดยมุ่งไป   ยงักลุม่ลกูค้าในตลาดแหลง่ท่องเท่ียวเป็นหลกั 

รวมทัง้ใช้กลยทุธ์การตัง้ราคาสินค้าให้สงูกว่าคู่แข่งขนั เพ่ือเน้นถึงคณุภาพท่ีมีประสิทธิภาพสงูกว่า นอกจากนีย้งัคงรักษา

ฐานลกูค้าเดิมท่ีมีอยู่เพ่ือเน้นการบริหารลกูค้าให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยนําเคร่ืองมือทางการตลาดต่าง ๆ มาช่วย อาทิ

เช่น การลด แลก แจก แถม การสะสมยอดขาย เป็นต้น  รวมถึงการสร้างแบรนด์และสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ เป็น 

Life style Product ให้มากยิ่งขึน้ โดยมีการตบแต่งร้านค้าเป้าหมายด้วยอปุกรณ์สง่เสริมการขายต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา 

ชัน้โชว์  เป็นต้น และการสนบัสนนุกิจกรรมกลางแจ้ง กีฬาเอ้าท์ดอร์ โดยผา่นพรีเซนเตอร์ท่ีได้รับความนิยมหรือสนใจในกลุม่

กิจกรรมตา่งๆ  เพ่ือสร้างความจดจําในตราสนิค้าให้มากยิ่งขึน้ 

- ลักษณะลกูค้า  

ลกูค้าของบริษัทฯ เป็นลกูค้าภายในประเทศทัง้คนไทยและนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเข้ามาเท่ียวใน

ประเทศไทย ปัจจบุนัได้มีการจําหนา่ยในประเทศกมัพชูาแล้ว และมีเปา้หมายท่ีจะสง่ออกไปยงัตา่งประเทศในแถบอินโดจีน   

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายสว่นใหญ่เป็นนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ และนกักิจกรรมกลางแจ้ง 

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ มุ่งเน้นช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีจะอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวและ      

นกักิจกรรมกลางแจ้งผ่านช่องทาง Modern Trade, Super Market, Minimart, Drug Store ศนูย์กีฬาและร้านขายอปุกรณ์ 

กิจกรรมกลางแจ้ง  แตจ่ะเน้นช่องทางการจดัจําหนา่ยไปท่ี Drug Store เป็นหลกั 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ มีการขยายตลาดและเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย เพ่ือสร้างความสะดวกในการหาซือ้ผลิตภัณฑ์ 

โดยเฉพาะพืน้ท่ีซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวชายทะเลในภาคใต้ ภาคตะวนัออก รวมทัง้แหลง่ทอ่งเท่ียวทางภาคเหนือของประเทศ

ไทย เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น พร้อมทัง้ขยายตลาดไปยงัภมูิภาคอาเซียน เช่น กมัพูชา พม่า ลาว และ

มุง่เน้นไปท่ีร้านขายยาเป็นสําคญั รวมทัง้การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่และกลยทุธ์การตลาด เพ่ือท่ีจะแข่งขนัในตลาดได้ แต่

ยงัคงเน้นกลยทุธ์การตลาดท่ีทําให้บริษัทประสบความสาํเร็จเป็นหลกั 
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(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

ผลติภณัฑ์ Personal – Care สําหรับการเดินทางทอ่งเท่ียวและกิจกรรมกลางแจ้ง ยงัคงมีแนวโน้มเตบิโตไป

ตามสภาวการณ์เติบโตทางอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีได้รับการสง่เสริมอย่างมากในประเทศไทย ประกอบกบัพฤติกรรม

การใช้ผลติภณัฑ์ของผู้บริโภคภายในประเทศมีแนวโน้มท่ีจะใช้ผลติภณัฑ์กลุม่นีม้ากขึน้  ซึง่จะสง่ผลตอ่การแขง่ขนัท่ีรุนแรง

มากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนของประเทศไทย คือมาจากช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็นหลกัประมาณ 25% ซึ่ง

ในช่วงเวลาดงักลา่วจะมีการเติบโตสงูสดุด้วย 55% เมื่อเทียบกบัการขายโดยเฉลีย่ทัง้ปี 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 บริษัทฯ  มีสํานกังานตัง้อยู่ท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  และ

สํานกังานสาขา ตัง้อยู่ท่ี 600/4 หมู่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8  ตําบลหนองขาม  อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี  20230 โดยได้

มอบหมาย/วา่จ้างให้บริษัทในเครือท่ีได้รับการคดัเลอืกจํานวน 1 ราย และนอกเครือจํานวน 1 รายเป็นผู้ดําเนินการผลติ ทํา

การจดัหาวตัถดุิบและพฒันาสนิค้าตามความต้องการของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุม่เปา้หมายและสอดคล้องกบัทิศทางการตลาด 

รวมทัง้บริษัทเหลา่นีเ้ป็นผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลติ ISO 9001 และ GMP  ดงันัน้จึงไม่มีผลกระทบในเร่ือง

การจดัหาผลติภณัฑ์และคณุภาพทางสนิค้า 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

บริษัท อี เอฟ จาํกดั 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 บริษัทฯ เป็นผู้จดัจําหน่ายสินค้าอปุโภค และของใช้สิน้เปลืองในการผลติสําหรับโรงงานอตุสาหกรรม  รวมถึงการ

เป็นเจ้าของตราสนิค้า ได้แก่ EXFAC ในกลุม่ PERSONAL CARE และเคมีภณัฑ์ทําความสะอาดยี่ห้อ BIO EX  ยงัมีสินค้า

ซือ้มาขายไป กลุ่ม PERSONAL CARE และกลุม่สินค้าเก่ียวกบักระบวนการผลิตต่างๆท่ีใช้สําหรับสํานกังานและโรงงาน

อตุสาหกรรมจากบริษัท TRADER อ่ืน ๆ  

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้า และเป็นผู้ จําหน่ายสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ทัง้กลุ่มสินค้า 

PERSONAL CARE และ เคมีภัณฑ์ ทําความสะอาด รวมถึงอุปกรณ์ และ ของใช้ในกระบวนการผลิตสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม ให้แก่ลูกค้าทัง้กลุ่ม WHOLESALER  บริษัท CLEANING และ END USER กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและ

ธุรกิจบริการ  เน้นกลยทุธ์การแขง่ขนัด้านคณุภาพ ราคา ให้บริการแบบ เข้าพบ เข้าถึง เข้าใจ   ความต้องการของลกูค้าเพ่ือ

ลดการจัดเก็บ และต้องมีของใช้ให้ทันตามกําหนด นอกจากนีย้ังมีการจัดสินค้าให้ทดลองใช้ก่อนการตัดสินใจซือ้  

กระบวนการผลติท่ีคํานงึถึงการรักษาสิง่แวดล้อม 

- ลักษณะลกูค้า  

โรงงานอตุสาหกรรม สถานประกอบการ และตวัแทนขายเป็นหลกั 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่โรงงานอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก โรงพยาบาล สถานศกึษา ธุรกิจบริการ และ Trader 
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- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

จดัจําหนา่ยโดยตรงในกลุม่อตุสาหกรรม และสถานบริการ ด้วยพนกังานขายท่ีมีประสทิธิภาพ และ

ผา่นตวัแทนขายในบางพืน้ท่ีท่ีหา่งไกล เพ่ือขยายเขตการขายให้มากขึน้ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

มีการแข่งขันระดับสูงกับผู้ ผลิตรายใหญ่และรายย่อยในประเทศ แต่บริษัทยังมีขีดความสามารถใน          

การขยายตลาดได้อีก จากจุดเด่นด้านคณุภาพ การบริการและลกูค้าท่ีมัน่ใจในคณุภาพสินค้า และบริการของเรามาอย่าง

ตอ่เน่ืองเป็นเวลาหลายปี 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโน้มอตุสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัยงัคงมกีารแขง่ขนัระดบัความสงูในเร่ืองราคา  บริษัทฯ จึงเน้นใน

เร่ืองการเข้าพบแบบเข้าถึง และเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด  เพราะเราให้ความสําคัญแบบท่ี

ปรึกษามากกวา่สนิค้าท่ีเรานําเสนอ เพ่ือรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ  ได้มอบหมาย/วา่จ้างให้บริษัทฯ ซึง่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลติในระดบัสากล ทัง้ในเครือและนอก

เครือเป็นผู้พฒันาและผลิตสนิค้าให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคในกลุม่เปา้หมาย  บริษัทฯ จึงมีขีดความสามารถใน

การจดัหาให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งเพียงพอตอ่การขยายตวัของตลาดในอนาคต 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี - 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล - ยเูค จาํกดั   

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลกัของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจดัจําหนา่ยวตัถดุิบ และบรรจภุณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบั

กลุม่อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ 

มุ่งเน้นการจัดจําหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความ

รวดเร็วในการตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ี

ต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศองักฤษด้วย 

- ลักษณะลกูค้า  

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีลกูค้าในต่างประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสาํอางและ

ผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่และบริษัทในเครือของบริษัทแม ่ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมี

ช่ือเสยีงข้ามชาติหรือเป็นผู้ นําด้านการผลติเคร่ืองสาํอางของประเทศไทย  
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- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกค้าหลกัยังคงเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม                  

ซึง่เป้าหมายบริษัทมุ่งจะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืน ๆ เช่น กลุม่เวชสําอาง อาหารและยา และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาด

ให้เจริญเติบโตมากขึน้ 

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงตอ่ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย โดยเน้นคณุภาพ

และราคาของสนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

1.  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า การส่งมอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้ประเทศ

องักฤษยงัคงเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคญัสําหรับผลิตภณัฑ์ดูแลความงามและสขุภาพ  ดงันัน้ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะ

เป็นตัวกําหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือจัดหาและ

ตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

2. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การแขง่ขนัยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสนิค้า ราคา และการสง่มอบ ทัง้นี ้ประเทศองักฤษเป็นแหลง่ตลาดท่ีสาํคญั

สาํหรับผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบ

และการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทันต่อความตอบสนอง    

ความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลติท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศองักฤษ และประเทศใกล้เคียง  ทําให้บริษัทฯ 

สามารถคดัสรรวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสินค้าท่ีจะจําหน่ายได้ในตลาด

ทัว่โลก 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จาํกัด   

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลกัของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจดัจําหน่ายวตัถดุิบ และบรรจุภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบั

กลุม่อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ 

มุ่งเน้นการจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคัญ  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา             
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ความรวดเร็วในการตอบสนองให้ทนัต่อความต้องการของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ี

ต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศจีนด้วย 

- ลักษณะลกูค้า  

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีลกูค้าในต่างประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสาํอางและ

ผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่และบริษัทในเครือของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียง

ข้ามชาติหรือเป็นผู้ นําด้านการผลติเคร่ืองสาํอางของประเทศไทย  

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกค้าหลกัยังคงเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม                  

ซึ่งเป้าหมายบริษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มเวชสําอาง  อาหารและยา  และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาดให้

เจริญเติบโตมากขึน้ 

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงตอ่ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย โดยเน้นคณุภาพ

และราคาของสนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้ประเทศจีน

ยงัคงเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์ดูแลความงามและสขุภาพ ดังนัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็น

ตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนอง

ความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า ราคา และการสง่มอบ ทัง้นี ้ประเทศจีนเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคญั

สาํหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบ

และการออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความ

ต้องการได้อยา่งแท้จริง 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศจีน และประเทศใกล้เคียงทําให้บริษัทฯ 

สามารถคดัสรรวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสินค้าท่ีจะจําหน่ายได้ในตลาด

ทัว่โลก 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น (เอช.เค.) จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลกัของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจดัจําหนา่ยวตัถดุิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบั

กลุม่อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 
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2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ 

มุ่งเน้นการจัดจําหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความ

รวดเร็วในการตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ี

ต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศจีนด้วย 

- ลักษณะลกูค้า  

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีลกูค้าในต่างประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสาํอางและ

ผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่และบริษัทในเครือของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียง

ข้ามชาติหรือเป็นผู้ นําด้านการผลติเคร่ืองสาํอางของประเทศไทย  

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุม่อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดูแลความงาม ซึ่ง

เป้าหมายบริษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มเวชสําอาง  อาหารและยา  และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาดให้

เจริญเติบโตมากขึน้ 

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงตอ่ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย โดยเน้นคณุภาพ

และราคาของสนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข)  สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้ฮ่องกงยงัคง

เป็นแหลง่ตลาดท่ีสําคญัสําหรับผลติภณัฑ์ดแูลความงามและสขุภาพ  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนด

รูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือจัดหาและตอบสนองความ

ต้องการได้อยา่งแท้จริง 

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสนิค้า ราคา และการสง่มอบ ทัง้นี ้ฮ่องกงเป็นแหลง่ตลาดท่ีสาํคญัสาํหรับ

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดูแลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและ    

การออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทันต่อความตอบสนอง          

ความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลติท่ีหลากหลายและมากมายในฮ่องกง และประเทศใกล้เคียง  ทําให้บริษัทฯ สามารถ

คดัสรรวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 
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บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ จํากดั เป็นบริษัทฯ ท่ีทําธุรกิจซือ้มาขายไปท่ีให้บริการความงามครบวงจรโดยมุง่เน้นท่ี

การซือ้ขายวตัถดุิบ, บรรจุภณัฑ์และรายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความสวยความงามโดยจดัหาให้กบัตลาดในประเทศไทย

เป็นหลกัและตลาด AEC 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  

หวัใจหลกัของธุรกิจคือการพฒันาระบบการจดัหาท่ีมีประสิทธิภาพซึง่สามารถเพ่ิมธุรกิจของผู้ผลิต

และ  ผู้จดัจําหนา่ยเคร่ืองสาํอางในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ลักษณะลกูค้า  

ในฐานะท่ีเป็นธุรกิจใหม่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาฐานลูกค้าท่ีจะนําสินค้าและบริการมาจาก

เครือขา่ยในตา่งประเทศ 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในขณะท่ีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายสว่นใหญ่มาจากอตุสาหกรรมการดแูลความงามธุรกิจท่ีไม่ได้จํากดั

อยูเ่ฉพาะช่องทางนีแ้ละเป็นบริษัทฯ ท่ีทําการค้าครบวงจร โอกาสจะมองไปท่ีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ความหลากหลายช่องทางจะถูกมอง รวมทัง้เก่ียวข้องกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของโอกาส

ดิจิตอลและสือ่ใหม่ๆ  

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การนําเสนอบริการท่ีมีประสิทธิภาพ คา่ใช้จ่ายในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแตกตา่งจากนวตักรรม

และการออกแบบท่ีดีจะช่วยให้มัน่ใจธุรกิจจะได้รับการตอบรับอยา่งดีในวงการอตุสาหกรรม 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นกญุแจสาํคญัทางการค้าในภมูิภาคและการท่ีตลาดท่ีเก่ียวข้องขยายตวัเพ่ิมมากขึน้จะทําให้

การหมุนเวียนสินค้าระหว่างประเทศและการบริการทําได้ง่ายขึน้และเปิดโอกาสท่ีสําคญัสําหรับบริษัทฯ ของไทยท่ีจะเข้า

ร่วมในธุรกิจท่ีเติบโตใหม่ๆ  ซึ่งบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด์ เพ่ือจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง 

และชดุของขวญั รวมถึงให้บริการทางการตลาด 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ในขัน้ต้นบริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยูดี วิชั่น จํากัดจะทํางานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน S & J เพ่ือจัดหาแหล่ง

ผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบจากยโุรป เอเชียและอเมริกาเพ่ือสร้างห่วงโซ่อปุทาน การดําเนินงานท่ีมีศกัยภาพสําหรับธุรกิจของ 

AEC 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 
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บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น ยุโรป บี.วี. จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจซือ้มาขายไปท่ีให้บริการความงาม สขุภาพ และสขุอนามยัแบบครบวงจรโดยมุง่เน้นท่ีการซือ้

ขายวตัถดุิบ บรรจภุณัฑ์ และรายการอ่ืนๆ กบัเร่ืองดงักลา่วให้กบัลกูค้าหลกัๆ ในประเทศไทยและกลุม่ประเทศ AEC 

5. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ง) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  

หวัใจหลกัของธุรกิจคือการพฒันาระบบการจดัหาท่ีมีประสิทธิภาพซึง่สามารถเพ่ิมธุรกิจของผู้ผลิต

และผู้จดัจําหนา่ยเคร่ืองสาํอางในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ลักษณะลกูค้า  

ในฐานะท่ีเป็นธุรกิจใหม่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาฐานลูกค้าท่ีจะนําสินค้าและบริการมาจาก

เครือขา่ยในตา่งประเทศ 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในขณะท่ีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายสว่นใหญ่มาจากอตุสาหกรรมการดแูลความงามธุรกิจท่ีไม่ได้จํากดั

อยูเ่ฉพาะช่องทางนีแ้ละเป็นบริษัทฯ ท่ีทําการค้าครบวงจร โอกาสจะมองไปท่ีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ความหลากหลายช่องทางจะถูกมอง รวมทัง้เก่ียวข้องกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของโอกาส

ดิจิตอลและสือ่ใหม่ๆ  

(จ)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การนําเสนอบริการท่ีมีประสิทธิภาพ คา่ใช้จ่ายในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแตกตา่งจากนวตักรรม

เทคโนโลยี และการออกแบบท่ีดีจะช่วยให้มัน่ใจธุรกิจจะได้รับการตอบรับอยา่งดีในวงการอตุสาหกรรม 

(ฉ) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

บริษัทฯ จะส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมขึน้ นอกจากนีใ้นอนาคตจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในสินค้าเก่ียวกับ

สขุภาพ และสขุอนามยั เพ่ือช่วยขยายกลุม่สนิค้าและบริการของบริษัท 

6. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ได้ทํางานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทย่อยในกลุม่ของ S & J ท่ีทําหน้าท่ีจดัซือ้จดัหาแหลง่ผลิตภณัฑ์ 

และวตัถดุิบจากยโุรป เอเชีย และอเมริกา เพ่ือสร้างหว่งโซอ่ปุทานท่ีมีศกัยภาพสาํหรับธุรกิจในกลุม่ประเทศ AEC 

7. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด   

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

มุง่ให้บริการงานวิจยัและพฒันารวมทัง้การเตรียมวตัถดุิบ และสตูรของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ดแูลสขุภาพและความงาม 

โดยเน้นผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเป็นหลกั ตลอดจนการให้บริการตรวจวเิคราะห์ผลติภณัฑ์หลกันีด้้วยวิธีทางเคมี จลุชีววิทยา 
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และ ชีวกายภาพ นอกจากนี ้ยังให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสูตรพืน้ฐาน สูตรกึ่งสําเร็จรูป และสินค้าสําเร็จรูปของ

ผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางในปริมาณขนาดเลก็  รายการบริการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ สามารถดําเนินการให้ได้ตามการร้องขอท่ีทําได้ 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  

ในสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศในโลกการค้าเสรี การ

วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์นบัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอนัจะนําไปสูก่าร

ได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัท่ียัง่ยืน 

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลติเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม ซึง่ บริษัทฯ มุง่เน้น

วิจยัและพฒันาสตูรการผลติเคร่ืองสําอางเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานงึถึง คณุภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองให้ทนั

ตอ่ความต้องการของลกูค้า  

การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมเน้นเร่ืองนวตักรรมของสนิค้ากลุม่เคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม 

เพ่ือให้ลกูค้าพงึพอใจทัง้ทางด้านคณุภาพสนิค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ดงันัน้ ความพงึพอใจของผู้บริโภคจะเป็น

ตวักําหนดภาวะตลาด โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการ

ได้อยา่งแท้จริง 

- ลักษณะลกูค้า  

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ลกูค้าหลกั

ของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม ่บริษัทในเครือและบริษัทลกูค้าของบริษัทแม ่ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสยีงข้ามชาติหรือเป็นผู้ นําด้าน    

การผลติเคร่ืองสาํอางของประเทศไทย 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกค้าหลักยังคงเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ซึ่ง

เป้าหมายบริษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มเวชสําอาง  อาหารและยา  และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาดให้

เจริญเติบโตมากขึน้ 

 

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเน้นคณุภาพและ

ราคาของสนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเน้นเร่ืองนวตักรรมของสินค้ากลุ่มเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดูแลความงาม 

เพ่ือให้ลกูค้าพงึพอใจทัง้ทางด้านคณุภาพสนิค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ดงันัน้ ความพงึพอใจของผู้บริโภคจะเป็น

ตวักําหนด และมีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

จากการสนบัสนุนของรัฐบาลท่ีกลา่วถึง Thailand 4.0 คาดการณ์ได้ว่า กลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์

เพ่ือสุขภาพและความงาม จะตื่นตัวเร่ืองการทําวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีจะนํามาใช้เป็นองค์ประกอบใน



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   

  

 

 แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

………………   รับรองความถกูต้อง 

  หน้าท่ี 30 

ผลิตภณัฑ์ท่ีกลา่วถึงนีจ้ากผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทัง้

สถาบันการศึกษา และองค์กรวิจัยของรัฐจะหันมาสนใจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแหล่งธรรมชาติ ท่ีม ี            

ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึน้ โดยเฉพาะการเพ่ิมมลูค่าให้เป็นผลผลิตสดุท้ายท่ีจะสามารถนําไปสูก่ารใช้ประโยชน์

ทางธุรกิจมากขึน้ ทัง้นี ้แหลง่ทนุวิจยัของประเทศขณะนี ้หลายแหลง่ทนุเน้นให้ทนุการสนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีมีโอกาสหรือ

ศกัยภาพนําไปสูก่ารเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ และบางแหลง่ทนุเน้นต้องมีความร่วมมือกบัภาคธุรกิจเอกชน จึงมองวา่ภาวะ

งานวิจยัและพฒันาในกลุม่อตุสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะท่ีจะร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษา หรือองค์กรวิจยัของ

รัฐ ซึ่งภาวะดังกล่าวจะทําให้คู่แข่งของบริษัทมีมากขึน้ และสภาพการแข่งขันของบริษัทในอนาคตจะมีมากขึน้ ทัง้นี ้        

การสร้างพนัธมิตรมีโอกาสทําให้การแขง่ขนัดงักลา่วลดลงได้  

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

เน่ืองจากงานของบริษัทมุ่งให้บริการงานวิจัยและพฒันารวมทัง้การเตรียมวตัถดุิบ และสตูรของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้

ดแูลสขุภาพและความงาม โดยเน้นผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเป็นหลกั ในสว่นของงานท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและพฒันาหรือ

เตรียมวตัถดุิบท่ีใช้ในผลติภณัฑ์ท่ีมาจากแหลง่ธรรมชาติเพ่ือสร้างคณุค่าให้แก่ทรัพยากรของประเทศชาติเป็นสาํคญั อีกทัง้

มีความหลากหลาย และมีโอกาสให้ได้สิ่งท่ีมีคุณค่าตามท่ีต้องการ ทัง้นีก้ารดําเนินการเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีต้องการจากแหล่ง

ธรรมชาติ จําเป็นต้องมีสารเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการสกดัเอาสารท่ีต้องการออกมา ซึ่งการจัดหาสารเพ่ิมเติมเหลา่นีจ้ะมองท่ี

สามารถหาหรือผลิตได้ในประเทศไทย สําหรับสตูรของผลิตภณัฑ์ ถ้าลกูค้าให้โจทย์มาคิดค้นจากบริษัทเอง เป้าหมายจะ

เน้นไปท่ีมีองค์ประกอบหรือสว่นผสมท่ีใช้วตัถดุิบท่ีเป็นธรรมชาติและสามารถจดัหาหรือผลติได้ในประเทศไทยให้มากท่ีสดุ 

ทัง้นี ้เพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติมากท่ีสดุ อยา่งไรก็ดีหากมีความจําเป็นต้องใช้สว่นประกอบ

ท่ีไมส่ามารถจดัหาได้ในประเทศ อาจต้องมีการนําเข้าจากตา่งประเทศบ้างบางสว่น   

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป  จาํกดั 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเก่ียวกบัผลติ และบํารุงรักษาโรงไฟฟา้ในโครงการผู้ผลิตกระแสไฟฟา้เอกชน และโรงงาน

อตุสาหกรรม ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรผลติกระแสไฟฟา้ และประเมินคณุภาพทางเทคนิค

ของโรงไฟฟา้สาํหรับท่ีปรึกษาทางการเงิน  

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  

  ผู้ บ ริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทฯ ประกอบการภายใต้การรับรองคุณภาพ                    

ISO 9001:2000 จาก BSI Certification Services (Thailand) Ltd. ข้อกําหนดของผู้ รับรอง และได้รับ   การตรวจรับรอง

คณุภาพด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004 จาก  BSI Certification Services (Thailand) Ltd.เช่นเดียวกนั 

- ลักษณะลกูค้า  

ลกูค้าของบริษัทฯ ในสว่นการผลิตและบํารุงรักษา ได้แก่ เจ้าของ ผู้ลงทนุและได้รับการสง่เสริมให้เป็น

ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชน สว่นใหญ่เป็นบริษัทในประเทศไทยท่ีมีการร่วมทนุกบัตา่งชาติ ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุและ
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มีสญัญาผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ ใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง

โดยตรง ในบริเวณใกล้เคียงกบัโรงไฟฟา้  

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ แสวงหาลูกค้าจากกลุ่มผู้ ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน  โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีช่ือเสียงได้รับ

ความเช่ือถือจากตลาดท่ีกําลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับ

พลงังานซึง่มีวิสยัทศัน์ท่ีจะขยายความสามารถในการผลติของตนให้ทนัตอ่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานท่ีเป็นลูกค้าเป้าหมาย และ    

บริษัทฯ ยงัมุ่งรักษาคุณภาพและผลงานของการบริการให้แก่ลกูค้าในปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองตลอดไป พร้อมกับพยายาม

ขยายฐานลกูค้าไปยงัโครงการท่ีกําลงัก่อสร้าง  และโครงการท่ีกําลงัได้รับการสง่เสริมใหมเ่ช่นการผลติไฟฟา้จากผลติภณัฑ์

การเกษตร  พร้อมทัง้มุ่งขยายกิจการไปสูก่ารจําหน่ายวสัดท่ีุเก่ียวกบัอตุสาหกรรมโรงงาน และอตุสาหกรรมบริการท่ีกําลงั

เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

สภาพการแข่งขนัในตลาดของผู้ ให้บริการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าอยู่ในภาวการณ์แข่งขนัสงูมี

ผู้ประกอบการจากทัง้ในประเทศและผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศเข้ามาสูธุ่รกิจนี ้ แตเ่น่ืองจากภาวะกําลงัผลติไฟฟา้สาํรอง

อยู่ในภาวะทรงตวั และภาวะความต้องการใช้ไฟฟา้มีแนวโน้มสงูขึน้ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงเช่ือว่า

จะเป็นโอกาสให้สามารถขยายงานเพ่ือเพ่ิมจํานวนลกูค้าได้ 

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้มีผลต่อความมัน่ใจของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ ให้บริการ

ทัง้หลายให้มีการลงทุนหรือเพ่ิมกําลงัการผลิต  มีผลให้ต้องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้เป็นสดัส่วนกัน ทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้า       

ทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนขยายตวัเพ่ิมขึน้ เป็นโอกาสของบริษัทฯ ท่ีจะเร่งดําเนินการสร้างผลงานให้แก่ลกูค้าในปัจจุบนั     

ให้เป็นท่ีประจกัษ์โดยทัว่ไปซึง่สามารถนําไปใช้อ้างอิงในการพยายามเพ่ิมจํานวนลกูค้าให้มากขึน้ในอนาคต 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ มุ่งรักษาคุณภาพและผลงานของการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  โดยมีการประเมินผลงานของ               

ผู้ จําหน่ายสินค้า หรือผู้ ให้บริการต่อบริษัทฯ และแสวงหาผู้ จําหน่ายสินค้าหรือผู้ ให้บริการท่ีมีคุณภาพใหม่ๆ เพ่ือให้เกิด    

การพฒันาด้านการบริหารจดัการ 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

บริษัท ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม ผลิตภัณฑ์ดัดเส้นผม และเป็นผู้ ดําเนินการกระจายสินค้าประเภท

ผลติภณัฑ์ดแูลเส้นผม 
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2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทฯมีการพฒันาการผลิตสินค้าโดยการนําเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในบริษัทฯ ทําให้มี

ความสามารถในการผลิตสินค้าท่ีดีมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสมมากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัได้รับการรับรองมาตรฐาน

การผลติสนิค้าท่ีดี (GMP) อยา่งตอ่เน่ืองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)  

- ลักษณะลกูค้า 

บริษัทได้แบง่ลกูค้าเป็น 2 กลุม่ ได้แก ่

1. กลุม่ลกูค้าภายในประเทศ  

ผลิตภณัฑ์สําหรับสินค้ากลุม่นี ้เป็นสินค้าสําหรับกลุม่เป้าหมายผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์เป็นกลุ่มวยัทํางาน

และลกูค้าท่ีใช้บริการตามสถานเสริมความงาม 

2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 

 บริษัทมีกลุม่ลกูค้าในหลายประเทศได้แก่ ญ่ึปุ่ น จีน ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ เกาหล ีไต้หวนั สงิค์โปร์ 

มาเลเซีย อินเดีย ฟิลปิปินส์ เป็นต้น 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯได้มีการขยาย series สินค้า เพ่ือขายให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ในแถบเอเชีย และมีการปรับปรุง

ผลติภณัฑ์ใน brand เดิมเพ่ือรักษาฐานลกูค้าเก่าท่ีเคยใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ และ เพ่ิมเติมประเภทสินค้าให้ลกูค้าเก่ามี

ผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลายขึน้ 

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯยังคงใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายเดิม คือ ผ่านทางตัวแทนจําหน่ายทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยสดัส่วนของการจําหน่ายไปยังต่างประเทศมีเปอร์เซ็นต์ท่ีสูงขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดจําหน่าย

ภายในประเทศ ซึง่มีสดัสว่นเป็น 90 : 10 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

จากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน บริษัทยังคงรักษายอดขายให้มีการปรับตัวท่ีดีอย่างต่อเน่ือง แต่

อยา่งไรก็ตามการแขง่ขนัทัง้ภายในและต่างประเทศท่ีมีความรุนแรง มีการทําการตลาดเพ่ือให้ได้สว่นแบง่การตลาดมากขึน้ 

เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ บริษัทฯได้มีการปรับตวัโดยมีการใช้เคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือให้

ผลติภณัฑ์มีคณุภาพตามมาตรฐาน และให้มีการผลติท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ต้นทนุของสนิค้าอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ท่ีจะ

สนบัสนนุให้ราคาสามารถแขง่ขนัในตลาดได้ 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

บริษัทฯ ยังคงใช้การวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณท์ใหม่ทุกปี และออกสินค้าใหม่ทุกๆ 3 เดือน และ

ทางด้านสตูรของผลิตภณัฑจะมีการปรับสตูรท่ีมีคณุภาพและใช้วตัถุดิบท่ีไม่เฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละสตูรให้มากเกิน

ความจําเป็น เพ่ือให้บริษัทไมต้่องจดัซือ้วตัถดุิบท่ีหลากหลาย แตเ่ป็นการสัง่ซือ้วตัถดุิบน้อยรายการโดยได้ราคาท่ีตํ่า เพ่ือให้

ต้นทุนการผลิตสามารถแข่งขนัได้ในตลาด ปริมาณการสัง่ซือ้จากกลุ่มลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ในแถบเอเชีย สนบัสนุนให้บริษัท

สามารถบริหารจดัการการสัง่ซือ้ได้ดียิ่งขึน้ 
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3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทได้มีการจดัหาวตัถดุิบท่ีมีคุณภาพและมีราคาท่ีเหมาะสม ทัง้วตัถดุิบประเภทเคมีภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 

เพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตสินค้า โดยบริษัทฯมีการจดัซือ้จดัหาจากผู้ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการคดัสรร

เปรียบเทียบคณุภาพและราคากอ่นท่ีจะสรุปการสัง่ซือ้ นอกจากนีย้งัมีการเลอืกใช้วตัถดุิบท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภค และ

ตรวจสอบผู้ผลิตเก่ียวกบัมาตรฐานในการว่าจ้างแรงงาน ซึง่เป็นการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยบริษัทจะ

จดัซือ้จดัหาจากผู้ขายท่ีมีการวา่จ้างแรงงานท่ีถกูต้องมีการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเหมาะสม 

จากการจดัหาวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพ จะทําให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ของบริษัทเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของผู้บริโภค และ

บริษัทมีการพฒันาการจดัการด้าน Logistic เพ่ือให้การบริหารการผลติเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯมีการกําหนดขัน้ตอนวิธีการกําจดัของเสยี และกากอตุสาหกรรมอยา่งเหมาะสม โดยการวา่จ้างบริษัทท่ี

รับกําจดักากอุตสาหกรรม ซึ่งได้การรับรองจากภาครัฐ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนีบ้ริษัทได้ใช้บริการ

ของบ่อบําบัดนํา้เสียของโครงการฯ ในการกําจัดนํา้เสียของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม         

และการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของกระทรวงอตุสาหกรรม วา่ด้วยเร่ืองการกําจดักากอตุสาหกรรม 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี – 

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกัด 

1.    ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทเป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค รวมทัง้ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทเน้นกลยุทธ์การแข่งขนัไปท่ี การนําส่งสินค้าท่ีแตกต่างจากคู่แข่งด้วย การพฒันา สตูรการผลิต 

และขบวนการผลิต ท่ีเน้นมลูค่าเพ่ิม การสง่เสริมการขาย จะตรงไปท่ีแพทย์เฉพาะทางและบุคคลากรทางการแพทย์เป็น

หลกั เช่น เภสชักร พยาบาล ผู้ช่วย ฯลฯ  ใช้กลยทุธ์สินค้าราคายตุิธรรมและการเข้าถึง ทัง้ยงัมีฐานลกูค้าท่ีเป็นโรงพยาบาล

มหาวิทยาลยัท่ีผลติบคุคลากรสาธารณสขุเป็นสาํคญั 

- ลักษณะลกูค้า 

บริษัทได้แบง่ลกูค้าเป็น 2 กลุม่ ได้แก่  

1. กลุม่ลกูค้าภายในประเทศ 

กลุม่ลกูค้าของบริษัทเป็น โรงพยาบาลรัฐ  เอกชน  คลนิิก ร้านขายยา ทัว่ประเทศ 

2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ  

มีการสง่ออกสูป่ระเทศพมา่ กมัพชูา และมีเปา้หมายสูต่ลาดอาเซยีน 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  บริษัทฯ ต้องการขยายตลาดไปยงักลุม่ลกูเดิมท่ีมีอยู่  โดยพฒันาผลิตภณัฑ์เดิม

และคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในกลุ่มลกูค้าปัจจุบนั  รวมไปถึงการขยายตลาดสูต่ลาด

อาเซียน  
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- การจาํหน่ายและช่องทางจาํหน่าย 

บริษัทฯ มีทีมขายและการตลาดท่ีจัดจําหน่ายถึงลูกค้าเป้าหมายโดยตรง และเป็นผู้ นําส่งข้อมูล

ผลติภณัฑ์ เอกสารมาตรฐาน การบริการหลงัการขาย 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ด้วยเหตท่ีุการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตวั และนโยบายสขุภาพด้านยาจากภาครัฐ  ท่ีเน้นการ

ใช้ยาสามัญในประเทศ จึงส่งผลเชิงบวกกับ ผู้ผลิตเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรคท่ีเป็น ยาสามญั ประกอบกับ การรวมตัว

ประชาคมอาเซียน  ทําให้ความต้องการการใช้ยา สามญัในประเทศสงูขึน้ จึงนบัว่าเป็นโอกาสเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม

เวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค 

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

ด้วยเหตท่ีุการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตวั และนโยบายสขุภาพด้านยาจากภาครัฐ  ท่ีเน้นการ

ใช้ยาสามญัในประเทศ จึงส่งผลเชิงบวกกับ ผู้ผลิตเวชภัณฑ์เพ่ือการรักษาโรคท่ีเป็น ยาสามญั ประกอบกับการรวมตัว

ประชาคมอาเซียน ทําให้ความต้องการการใช้ยาสามญัในประเทศ สงูขึน้  จึงนบัว่าเป็นโอกาสเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม

เวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จํากดั มีสาํนกังานตัง้อยู่ท่ี 600/9 หมู่ท่ี 11 ถนนสขุาภิบาล 8 ตําบลหนอง

ขาม  อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  20230 และสาํนกังานสาขา ตัง้อยูเ่ลขท่ี 85, 87, 89 ถนนมไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐาน GMP จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยาขัน้สงู 2 ปีซ้อนต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั มาตรฐานการบริการ ISO 9001 version 2008 รวมทัง้อยู่ในระหว่างการรองรับ

มาตรฐานสิง่แวดล้อม ISO 14000  มาตรฐานห้องปฏิบตัิการ  ISO 17025   

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี – 

Atika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd. 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 ผลติภณัฑ์ของบริษัทภายใต้วตัถปุระสงค์หลกัของกิจการ คือ ผลิตเคร่ืองสาํอางประเภทเมคอพัท่ีได้รับการรับรอง

ภายใต้เคร่ืองหมาย “HALAL”อาทิเช่น แป้ง  ลิปสติก โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า       

ด้วยเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐาน  โดยบริษัทมีโรงงานท่ีจัดตัง้ในประเทศมาเลเซีย  และ

มุง่เน้นผู้บริโภคชาวมสุลมิในโซนเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้และตะวนัออกกลาง 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

 (ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

  - กลยุทธ์การแข่งขัน 

  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีได้รับการรับรองฮาลาลและมีความรู้ทางเทคนิค ซึ่งเป็นจุด

แข็งของบริษัทฯ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ และการพฒันาผลติภณัฑ์นีเ้ป็นสว่นสําคญัของการแขง่ขนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้

ริเร่ิมการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพอยูเ่สมอ โดยการนําระบบซอฟต์แวร์ของ SAP มามีบทบาทสาํคญัในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพการดําเนินงาน ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเคร่ืองสําอางฮาลาลชัน้นํา         
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  โดยบริษัทฯ ใช้กลยทุธ์การตลาด โดยเน้นคณุภาพของสนิค้าท่ีมาตรฐานสงู รวมถึงมีการออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์ของสินค้าให้มีความสวยงาม ทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งาน อีกทัง้เน้นความเหมาะสมของคณุภาพกบัราคาท่ีดึงดดู

ความสนใจของลกูค้า  โดยคํานงึถึงความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 

  - ลักษณะลกูค้า 

   ลกูค้าท่ีกําลงัมองหาโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางประเภทเมคอพัท่ีมีมาตรฐานสงู  คุณภาพดี 

และได้รับการรับรองเคร่ืองหมาย “ฮาลาล” 

  - กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

   กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัท ได้แก่ กลุม่บริษัทข้ามชาติ (MNC) รวมถึงลกูค้ารายอ่ืน ๆ ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ  ท่ี ต้องการเจาะตลาดเคร่ืองสําอางประเภทเมคอัพ ท่ีได้ รับการรับรองเคร่ืองหมาย “Halal” ทัง้

ภายในประเทศและทัว่โลก 

  - การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

   บริษัทฯ มีลกัษณะการขายแบบ Contract manufacturing โดยลกูค้าของบริษัทฯ สัง่ซือ้สนิค้าเพ่ือไป

จําหนา่ยตามห้างสรรพสนิค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต  

 (ข)  สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

  การเติบโตของประชากรมุสลิม และกําลังซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการในผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางประเภทเมคอพัเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย นอกจากนีส้ตรีมสุลิมมีความสนใจในผลิตภณัฑ์เมคอพัเพ่ิมขึน้อย่างมาก 

ทําให้ตลาดในอตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอางฮาลาลมีโอกาสเติบโตสงูขึน้  

  ปัจจบุนัผู้บริโภคท่ีต้องการใช้ผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางท่ีเป็นชาวมสุลิมมีปริมาณเพ่ิมขึน้ทกุปี ในขณะท่ีผู้ผลิต

ท่ีได้รับเคร่ืองหมาย “Halal”  มีเพียง  5  ราย  ทําให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถมีส่วนแบ่งในการตลาดเพ่ือตอบโจทย์

ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้ 

 (ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

 อตุสาหกรรมเคร่ืองสําอางฮาลาลเป็นอตุสาหกรรมท่ีกําลงัเติบโต นบัจากนีเ้ป็นต้นไปผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ อาจ

เข้ามามีสว่นร่วมในอตุสาหกรรมนี ้และอตุสาหกรรมนีจ้ะมีความสามารถในการแขง่ขนัสงูขึน้ในอนาคต อยา่งไรก็ตามด้วย

กลยทุธ์การเติบโตของ   บริษัทฯ เช่ือวา่สามารถรักษาระดบัการเตบิโตของธุรกิจและปรับปรุงผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอางฮาลาลประเภทเมคอพัได้อยา่งแนน่อน 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทมีการจดัหาวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์จากโรงงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่ล้วนมีความเช่ียวชาญใน

การผลติเฉพาะอยา่ง มีเทคโนโลยีการผลติและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั มีระบบการควบคมุคณุภาพท่ีมีมาตรฐาน 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี – 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กําหนดหวัข้อปัจจยัเสี่ยงเพ่ือการบริหารจดัการภายในองค์กรโดยการวิเคราะห์

ร่วมกับ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดได้ โดยปัจจัยเสี่ยงทัง้หมดได้ถูก

พิจารณาอยา่งเป็นระบบ โดยสามารถจําแนกปัจจยัเสีย่งได้ทัง้หมด 7 ปัจจยัเสีย่ง ดงันี ้

ความเสี่ยงในการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

บริษัทมีการดําเนินธุรกิจผลติเคร่ืองสําอางและมีการจําหนา่ยสนิค้าไปต่างประเทศโดยได้ดําเนินการผา่นไปท่ีบริษัท 

เอส แอนด์ เจ ประเทศองักฤษ และบริษัท 4WD ประเทศจีน ซึ่งมียอดขายรวมอยู่ท่ีร้อยละ 59 ต่อปี ซึ่งจากสถานการณ์    

การระบาดของ COVID ทัว่โลก และสถานการณ์ BREXIT ท่ีประเทศองักฤษ อาจส่งผลให้ยอดขายของลกูค้าต่างประเทศ

ลดลง ดงันัน้ทางบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ และวิธีการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาความต้องการสินค้าจําเป็นในตลาดยุโรป     

เพ่ือจะได้ นําเสนอแก่ลกูค้าทนัทว่งที รวมถึงบริษัทได้บริหารจดัการเร่ืองการสง่มอบให้มีระยะเวลาสัน้ลง เพ่ือช่วยให้ลกูค้า

สามารถขายสนิค้าได้ทนัตอ่ความต้องการของตลาดจากการบริหารจดัการดงักลา่วทําให้บริษัทสามารถลดความเสีย่ง และ

ยงัสามารถสร้างยอดขายได้อยา่งตอ่เน่ือง 

ความเสี่ยงในการดาํเนินธุรกิจในประเทศ 

 จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ทางภาครัฐมีการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ มีผลให้

นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศหดตัวลง ส่งผลให้กระทบกับลูกค้าของบริษัทในประเทศท่ีมีการพึ่งพายอดขายสินค้า 

เค ร่ืองสําอางและอ่ืนๆ  ให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างประเทศ และเมื่อประกอบกับกลุ่มลูกค้าภายในประเทศม ี                     

การลดค่าใช้จ่าย สนิค้าในหมวดสนิค้าเคร่ืองสาํอางซึง่จดัอยูใ่นสินค้าฟุ่ มเฟือย ทําให้ลกูค้าบริษัทมียอดขายสนิค้าในหมวด

นีล้ดลง ทางบริษัทได้มีการปรับการทํางานมามุง่เน้นสนิค้าในกลุม่ดแูลสขุภาพสว่นบคุคล และสนิค้าท่ีมีความจําเป็นในช่วง

สถานการณ์ COVID มากขึน้ เพ่ือเพ่ิมให้ลูกค้ามีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนีนํ้าสู่ตลาดได้ทันกับความต้องการของผู้ บริโภค            

เพ่ือรองรับสถานการณ์ ได้ทนัทว่งที 

ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจในปีท่ีผา่นมามีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยั ท่ีสง่ผลตอ่อปุสงค์ของประชากรทัว่โลก ท่ีเปลีย่นไปตาม

วิธี New normal มีผลกระทบต่อธุรกิจในหลายๆ อตุสาหกรรม ทัง้ในด้านต้นทุนวตัถุดิบ ต้นทุนการขนส่งท่ีสงูขึน้ ทําให้

ผู้ผลติต้องแบกรับภาระ ต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ ในสว่นของบริษัทจึงได้ทําการบริหารจดัการต้นทนุ ตลอดทัง้ supply chain ตัง้แต่

ต้นนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ รวมถึงการสร้างกลยทุธ์การขายท่ีรวดเร็วเพ่ือสร้างรายได้อย่างต่อเน่ืองและการบริหารสินค้า

คงคลงั อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทําให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตท่ีสามารถลดการผันผวน และตอบสนองการ

แขง่ขนัท่ีเปลีย่นไปได้ 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทมีการนําเข้าวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์จากตา่งประเทศ และขายสนิค้าเคร่ืองสาํอางไปยงัตา่งประเทศ โดยมีการ

ซือ้ขายสกลุเงินหลกัคือสกุลดอลลา่ร์สหรัฐ ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และ

ได้ทําการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทําสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency 

Hedging Contract) รวมทัง้การทําการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ Natural Hedge และเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงิน

ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) ทําให้ความเสี่ยงต่างๆ จากอตัราแลกเปลี่ยนสามารถบริหารจดัการได้ดี และ   

ลดผลกระทบลงไปได้มาก 

ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาฐานลูกค้าเดิมเพ่ือคงไว้ซึ่งรายได้ของบริษัท บริษัทจึงมุ่งเน้น          

การสร้างความพงึพอใจในสนิค้าและบริการให้กบัลกูค้าอยา่งใกล้ชิด พร้อมทัง้ร่วมมือกบัลกูค้าในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่

ท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดและผู้บริโภคอยา่งตอ่เน่ือง และเน้นการตอบสนองลกูค้าในสนิค้าปัจจบุนัท่ีมีอยูด้่วยความรวดเร็ว 

ให้มีกระบวนการท่ีสัน้ลงสามารถสง่มอบสนิค้าได้รวดเร็วขึน้ 

 นอกเหนือจากนี ้บริษัทยงัได้จดัทําการสาํรวจความพึงพอใจของลกูค้าประจําปี เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ว่าบริษัทให้

ความสาํคญั กบัความพงึพอใจของลกูค้า รวมถึงการวิเคราะห์หาแนวทางในการเพ่ิมความพงึพอใจให้กบัลกูค้า และจดัเป็น

แผนการทํางานร่วมกนั 

 บริษัทได้ปรับวิธีการติดต่อสื่อสารกับลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศด้วยการวางระบบเทคโนโลยีการสื่อสารโดยใช้

ระบบการ ประชุมผ่านระบบ Online เช่น ผ่านระบบ Zoom เป็นต้น ในการติดต่อกับลกูค้าเพ่ือให้ลกูค้ามั่นใจว่าบริษัท

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ในเร่ืองการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ การรับคําสัง่ซือ้ รวมไปถึงสื่อสารตาม

กระบวนการตามข้อกําหนดของลกูค้า เช่นตรวจสอบผลติภณัฑ์ผา่นระบบ Online เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไป

อยา่งตอ่เน่ือง 

ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อธุรกิจ 

 การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การออกกฎหมาย หรือข้อบงัคบัต่างๆ อาจสง่ผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท บริษัทจึง ได้ให้ความสําคญักับกฎหมายหรือกฎต่างๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในทนัที ในปัจจุบนัภาครัฐได้ออก

กฎหมาย คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลโดยไม่ได้มี

การยินยอม บริษัทจึงได้พิจารณาจดัทําร่างนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และร่างหนงัสอืขอความยินยอมเพ่ือนํามาใช้

กับลูกค้า และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก โดยบริษัทให้ความร่วมมือรวมถึงการกําหนดขัน้ตอนใน       

การปฏิบตัิเพ่ือให้สอดคล้อง กบักฎหมาย และสือ่สารการปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร 

 

 

 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   

  

 

 แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

………………   รับรองความถกูต้อง 

  หน้าท่ี 38 

 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

 เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้ ผลิตเคร่ืองสําอางมีโรงงานตัง้อยู่ท่ี  สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ จ.ชลบุรี ซึ่งมีระบบ

สาธารณูปโภคทางด้านนํา้ใช้และการกําจัดนํา้เสียท่ีจะต้องได้มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ดงันัน้ทางบริษัทจึง

ตระหนกัเร่ืองนีเ้ป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ากระบวนการผลติของบริษัทจะเป็นระบบปิด และมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตํ่าก็

ตาม โดยทางบริษัทได้บริหารจดัการความเสี่ยงด้วยการจดัตัง้หนว่ยงานท่ีดแูลด้านอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้

บริษัทยังได้บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง เป็นระบบและได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม                   

ISO 14001:2015 จากสถาบนั RW TUV NORD อยา่งตอ่เน่ือง 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1  ที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักร  มีไว้เพ่ือประกอบธุรกิจ มิได้มีไว้เพ่ือขาย 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของและไม่ติดภาระจํานอง/

จํานํา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีดงันี ้

                                                                                     (หนว่ย :  ล้านบาท) 

รายการ บริษัทฯ 
บริษัทฯ  และบริษัท

ย่อย 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุง 200.8 301.9 

อาคารและสว่นปรับปรุง 1,014.1 1,211.1 

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 196.5 371.9 

เคร่ืองใช้สาํนกังาน 128.3 158.9 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1,296.4 2,939.9 

ยานพาหนะ 18.3 33.2 

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ 8.9      51.0 

     รวม 2,863.3 5,067.9 

หกั คา่เสือ่มราคาสะสม 1,975.2 3,580.6 

หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์       2.2        2.2 

     มูลค่าสุทธิ 885.9 1,485.1 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี งบการเงนิประจําปี  2563  หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 18  “ท่ีดิน อาคาร

และอปุกรณ์ “  หรือ เว็บไซด์บริษัท  www.snjinter.com  “หวัข้องบการเงิน” 

ทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจาํหน่าย 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน รวมเนือ้ท่ี 94 ไร่ 3 งาน  34.6 ตร.ว. 

ท่ีตัง้ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ, จ.สมทุรปราการ 
บริษัทเป็นเจ้าของ 301.9 

ไมม่ีภาระ

ผกูพนั 

2. อาคารโรงงานและสาํนกังาน  

ท่ีตัง้ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 
บริษัทเป็นเจ้าของ 1,190.9 

ไมม่ีภาระ

ผกูพนั 

3. เคร่ืองจกัร ประเภท เคร่ืองผสม เคร่ืองกรอก เคร่ือง

บรรจ ุเคร่ืองทําหลอด เคร่ืองเป่า เคร่ืองฉีด 
บริษัทเป็นเจ้าของ 2,824.4 

ไมม่ีภาระ

ผกูพนั 
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทฯ   มีการลงทนุในบริษัทย่อย 6 บริษัทและบริษัทร่วม 4 บริษัท  ในธุรกิจตา่งๆ คือ 

ธุรกิจบรรจุภณัฑ์ อปุโภคบริโภค จดัจําหนา่ยผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางและชุดของขวญั รวมถึงให้บริการทางการตลาด และ

วิจยัและพฒันาสตูรเคร่ืองสําอาง  มลูค่ารวม 153.9 ล้านบาท  และธุรกิจผลิตภณัฑ์เส้นผม  บริการเก่ียวกบัการเดินเคร่ือง

โรงไฟฟา้ รวมถึงเป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค  มลูคา่รวม 216.3 ล้านบาท  โดยมีสดัสว่นเงินลงทนุ

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 7.2 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นีใ้นอนาคต นโยบายการเพ่ิมการลงทุนของ

บริษัท ขึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกิจและการตลาดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ  ไม่มีอํานาจควบคมุในบริษัท

ท่ีลงทนุ  ทัง้นีก้ารดําเนินการของบริษัทท่ีลงทนุเป็นอํานาจอิสระของคณะกรรมการบริษัทนัน้ๆ  โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจ

ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัหรือเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั    

4.3  การประเมินราคาทรัพย์สิน 

บริษัทได้ประเมินราคาทรัพย์สิน ปี 2562 ประเมินโดย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด และ          

บริษัท ลีดดิง้ แอพไพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ซึ่งราคาประเมินมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชี  บริษัทไม่ได้นํามูลค่า

ประเมินท่ีเพ่ิมขึน้ของทรัพย์สนิมารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

อย่างไรก็ตาม  ทุก ๆ  3 ปี  บริษัทจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ตามมาตรฐานการบญัชี  และบริษัทมีนโยบายการบญัชีแสดงรายการสินทรัพย์ในราคาทนุหกัด้วยค่าเสื่อมราคา

สะสม   
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 5.1  คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ท่ีมจํีานวนสงูกวา่ร้อยละ 5  ของสว่นของ

      ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

   - ไมม่ี –  

 5.2  คดีท่ีกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย อยา่งมีนยัสาํคญั แตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบ

      เป็นตวัเลขได้   

   - ไมม่ี – 

 5.3  คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย   

   - ไมม่ี - 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

6.1  ข้อมูลท่ัวไป 

    6.1.1 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 

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

     ออกจาํหน่าย      

     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 
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6.1.2  การลงทุนในบริษัทอื่ นตั ้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจํานวนหุ้นที่ ออกจําหน่ายแล้ว ณ  วันที่                   

 31 ธันวาคม 2563 
 

ช่ือบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัท 

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 

จดัจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอาง และชดุ

ของขวญั รวมถึง

ให้บริการทาง

การตลาด 

หุ้นสามญั 100,000 100,000 100.00 

 

2. 
 

บริษัท อี เอฟ จาํกัด 

600/4  หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภบิาล 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 โฟร์ดับเบิล้ยูดี วิช่ัน จาํกัด 

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์   

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726 

 

นําเข้า สง่ออก 

ซือ้มา ขายไป

ผลิตภณัฑ์ประเภท

สารเคมี บรรจภุณัฑ์ 

และผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอาง 

 

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 

 

วิจยัและพฒันาสตูร

ผลิตเคร่ืองสําอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

200,000 
 

199,997 
 

99.99 
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ช่ือบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัท 

จาํนวนหุ้น % 

บริษัทย่อย (ต่อ)      
 6. บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง 

จาํกัด            

334 หมูท่ี่ 1 สวนอตุสาหกรรมศรีราชา  

ถนนสขุาภบิาล 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. 

 

ผลิตและ

จําหน่าย

ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

6,000,000 
 

2,100,000 
 

35.00 

 

8. 

 

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จาํกัด 

600/9  หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภบิาล 8 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์  (038) 480-766-7 

โทรสาร  (038) 480-828 

 

ผลิตยา 
 

หุ้นสามญั 
 

6,000,000 
 

1,991,440 
 

33.19 

 

9. 
 

บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอร์ยี่ 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 ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จํากัด 

600/48 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภบิาล 8  

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา   

จงัหวดัชลบรีุ  20230 

โทรศพัท์  (038) 320-100 

โทรสาร  (038) 320-111 

 

ผลิตภณัฑ์ 

เส้นผม 

 

หุ้นสามญั 
 

2,000,000 
 

599,995 
 

30.00 
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ช่ือบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัท 

จาํนวนหุ้น % 

บริษัทร่วมค้า      
 

11. 
 

บริษัท ดีเคเอสเจ จาํกัด            

2535 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท์ (02) 790-8000 

จดัจําหน่าย

เคร่ืองสําอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

1,000 
 

499 
 

49.99 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 
     

 

12. 

 

บริษัท บี.เค.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล      

มาร์เก็ตติง้  จาํกัด            

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 

 

13. 
 

บริษัท อี.พี.เอฟ. จาํกัด 

549/2 ซอยแสงสขุ  ถนนสาธปุระดษิฐ์     

แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร  10120  

โทรศพัท์ (02) 294-0091-4 

โทรสาร (02) 294-4479 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

65,000 
 

11,700 
 

18.00 

 

14. 
 

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกัด (มหาชน) 

636 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภบิาล 8 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์ (02) 481-552-5 

โทรสาร (02) 481-551 

 

ผลิต จําหนา่ย 

กระแสไฟฟา้ 

 

หุ้นสามญั 
 

955,000,000 
 

142,255,960 
 

14.90 

 

15. 
 

บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จาํกัด 

530 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ (02) 293-9000 

 

อบรมสมัมนา 
 

หุ้นสามญั 
 

200,000 
 

28,000 
 

14.00 

 

16. 
 

บริษัท ที-เวย์ จาํกัด 

549/2 ซอยแสงสขุ ถนนสาธุประดษิฐ์  

แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา   

กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ (02) 294-0091-4 

โทรสาร (02) 294-4479 

 

บริการนําเที่ยว 

ธุรกิจโรงแรม 

และซือ้ขาย

สินค้า 

 

หุ้นสามญั 
 

16,000,000 
 

1,920,000 
 

12.00 
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    6.1.3  บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

 

      นายทะเบียนหลักทรัพย์ 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 ี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้  

   สัญญาจัดการ ไมม่ ี

ผู้สอบบัญช ี นางสาวฝน     อินทร์แก้ว       เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 4434 

 นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ       เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 4501 

 นางพนูนารถ   เผา่เจริญ        เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 5238 

 นางสาวสนีินารถ  จิระไชยเขื่อนขนัธ์ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 6287 

 บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 

 เลขท่ี  193/136-137  อาคารเลครัชดา  ออฟฟิศคอมเพลก็ซ์  ชัน้ 33   

 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคอลงเตย  กรุงเทพฯ  10110 

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

  

6.2  ข้อมูลสาํคัญอ่ืน   

 - ไม่มี -   
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ส่วนที่  2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในปี  2537  โดยใช้ช่ือว่า  บริษัท เอส แอนด์ เจ 

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

Company Limited  ใช้ช่ือยอ่บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์วา่  S & J 

• หุ้นสามัญ 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาท) 

ประกอบด้วยหุ้ นสามัญ จํานวน  200,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1.- บาท และมีทุนชําระแล้วเป็นจํานวน 

149,930,828.00 บาท โดยเป็นหุ้นสามญัทัง้หมดจํานวน 149,930,828 หุ้น     

• หุ้นบุริมสทิธ์ิ  

- ไมม่-ี 

• หุ้นกู้ 

- ไมม่-ี 

• ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ (Warrant) 

- ไมม่-ี 
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7.2  ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 (ก)  ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท  วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น            % 

  1.  บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)* 29,435,192 19.63 

  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.  นายบณุยสทิธ์ิ      โชควฒันา 3,452,374 2.30 

  8.  นางทิพาภรณ์       โชควฒันา 2,725,652 1.82 

  9.  น.ส.รติพร            พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,8000,000 1.20 

10.  น.ส.ภาวิณี          พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,8000,000 1.20 

      รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 108,148,800 72.13 

           รวมผู้ถอืหุ้นทัง้หมด 149,930,828 100.00 

หมายเหตุ  :  *  บริษัทในกลุม่สหพฒัน์ 

การกระจายการถอืหุ้นจาํแนกตามประเภทของบุคคลที่ถอื (ณ วันที่  31 ธันวาคม  2563) 

ประเภทผู้ถอืหุ้น จาํนวนราย            จาํนวนหุ้น          % 

นิติบุคคล    

     สญัชาติไทย 30 87,592,105 58.43 

     สญัชาติตา่งด้าว  4 410,728 0.27 

               รวมนิติบุคคล 34 88,002,833 58.70 

บุคคลธรรมดา    

     สญัชาติไทย       774 61,477,002 41.00 

     สญัชาติตา่งด้าว 14 450,993 0.30 

             รวมบุคคลธรรมดา      788 61,927,995 41.30 

             รวมทัง้สิน้      822  149,930,828 100.00 

 

 

 

 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   

  

 

 แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

………………   รับรองความถกูต้อง 

  หน้าท่ี 49 

 

การกระจายการถือหุ้นจาํแนกตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2563) 

ประเภทผู้ถือหุ้น จาํนวนราย            จาํนวนหุ้น          % 

นิตบุิคคล    

     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5%  9 86,010,885 57.37 

     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ํ่ากวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย 23 1,991,898 1.33 

     ถือหุ้นต่ํากวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย  2 50 0.00 

               รวมนิตบุิคคล 34 88,002,833 58.70 

บุคคลธรรมดา    

     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5%         16 40,420,991 26.96 

     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ํ่ากวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย       658 21,505,136 14.34 

     ถือหุ้นต่ํากวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย       114 1,868 0.00 

             รวมบุคคลธรรมดา      788 61,927,995 41.30 

             รวมทัง้สิน้      822 149,930,828 100.00 

 

 ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) 

 ณ วนัท่ี 25  มิถุนายน 2563 วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น         

ครัง้ท่ี 41 วนัท่ี  4 สงิหาคม  2563 ซึง่บริษัทมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยร้อยละ 36.68 

(ข)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการ

ดาํเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาํคัญ            

 -  ไมม่ี - 

7.2.2  ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไมม่ีข้อตกลงระหวา่งกนั (Shareholders agreement) หรือกบับริษัทในเร่ืองท่ี

มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์  หรือการบริหารงานของบริษัท 

7.3   การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

  - ไมมี่ – 
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7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายของบริษัทใหญ่ 

บริษัทฯ มนีโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ แตท่ัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นหลกั ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงิน

ปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55-58  ซึ่งสรุปสาระสําคัญ คือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน

นอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ มียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละ

เท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ่ง 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทํา

เช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 สาํหรับการจา่ยเงินปันผลจากการดําเนินงานสาํหรับ 5 รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  ดงันี ้

 

หมายเหตุ  :  สําหรับปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564  มีมติให้

นําเสนอต่อท่ี  ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ซึ่งกําหนดให้มีขึน้ในวันท่ี  27 เมษายน 2564  เพ่ืออนุมตัิการ

จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.00 บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

นโยบายของบริษัทย่อย 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  บริษัทไม่ได้กําหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท 

ขึน้อยู่กับผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษัทย่อย หากบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้ตัง้

สาํรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป  แต่ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผล

จะต้องไมเ่กินกวา่กําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรของบริษัทยอ่ย 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล      2562      2561      2560      2559      2558 

1.  กําไรสาํหรับปี (ล้านบาท) 262.17 377.69 324.98 315.84 237.46 

2.  จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 149.93 149.93 149.93 149.93 149.93 

3.  กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 1.75 2.52 2.17 2.11 1.58 

4.  อตัราเงินปันผลระหวา่งกาลตอ่หุ้น (บาท) 1.10          -           -           -           - 

5.  อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท)         - 1.26 1.20 1.20 1.00 

6.  เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 164.92 188.91 179.92 179.92 149.93 

7.  อตัราเงินปันผลตอ่กําไรสาํหรับปี (%) 62.91 50.02 55.36 56.96 63.14 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 8 ชดุ ได้แก ่

1.  คณะกรรมการบริษัท 

2.  คณะกรรมการบริหาร 

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.  คณะกรรมการสรรหา 

5.  คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   

6.  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

7.  คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

8.  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจํานวน      15   คน     ประกอบด้วย 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน              5    คน 

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน      10    คน     (ซึง่เป็นกรรมการอิสระ 6 คน) 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ : คณุสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท  เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

 

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 - - - - 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 - - ประธาน - - -

รายชื่อกรรมการ
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กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการท่ีมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการสองในเก้าท่านนี ้ ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อม

ประทบัตราสาํคญัของบริษัท ได้แก่ 

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 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา         

ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่น หากไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการ

บริษัท ซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการเลอืกตัง้ใหมอี่กได้ 

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ 

รายละเอียดข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการอยู่ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอํานาจ

ควบคมุ และเลขานกุารบริษัท” 
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 จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2563 คณะกรรมการแตล่ะชดุมีการประชมุตามวาระปกต ิ โดยมีรายละเอียดเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะคน ดงันี ้

หมายเหตุ  :   * ดํารงตําแหน่งเม่ือ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

** สิน้สดุวาระเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
 

บริษัท ตรวจสอบ สรรหา กําหนด

ค่าตอบแทน

บริหาร

ความเสี่ยง

กิจกรรม

องค์กร

เพื่อสังคม

กํากับดูแล

กิจการ

บริหาร

รวม 10 ครั้ง/ปี รวม 5 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 5 ครั้ง/ปี รวม 4 ครั้ง/ปี รวม 4 ครั้ง/ปี รวม 25 ครั้ง/ปี รวม 1 ครั้ง/ปี

1    นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 10/10 ̵ 2/2 2/2 ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

2    นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา 10/10 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

3    นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ 10/10 ̵ 2/2 2/2 ̵ ̵ ̵ 22/25 1/1

4    ดร.อัตถกร กลั่นความดี 9/10 ̵ 0/2 ̵   2/5** ̵ ̵ 21/25 1/1

5    นางแก้วตา องค์สรณะคม 10/10 ̵ 2/2 2/2 ̵ ̵ 4/4 22/25 1/1

6    ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี 9/10 ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ 23/25 1/1

7    นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 10/10 ̵ 1/2 ̵ ̵ ̵ ̵ 23/25 1/1

8    นางธีรดา อําพันวงษ์ 9/10 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

9    นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ 10/10 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

10 พล.ร.อ.อภิชาตกิ เพ็งศรีทอง 9/10 ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵ 1/1

11 นางพิศมัย จันทรุเบกษา 7/10 ̵ ̵ 1/2 ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

12 นายอมร อัศวานันท์ 10/10 5/5 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

13 นางประดิษฐา จงวัฒนา 10/10 5/5 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

14 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี 10/10 5/5 ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ 1/1

15 ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล 10/10 5/5 ̵ ̵  3/5* ̵ ̵ ̵ ̵

16 รศ.นเรศร์ เกษะประกร ̵ ̵ ̵ ̵ 3/5 ̵ ̵ ̵ ̵

17 นางพรทิพย์ ภูติภัทร์ ̵ ̵ ̵ ̵  3/5* ̵ ̵ ̵ ̵

18 นายวาฤทธิ์  ตรีตราพันธ์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

19 นางทองสุข  อุปถัมภากุล ̵ ̵ ̵ ̵  3/5*   1/4** ̵ 24/25 ̵

20 นางพัชรา  พงษ์วิจารณ์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 25/25 ̵

21 นางดารณี  อรรจนียกุล ̵ ̵ ̵ ̵ 5/5 ̵ ̵ 23/25 ̵

22 นางสุธัญญา  สุมะนา ̵ ̵ ̵ ̵    2/5** ̵ ̵ 25/25 ̵

23 นายสุมิตร  ขอไพบูลย์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 25/25 ̵

24 น.ส.กฤษณรัฐ รัศมีสุริเยนทร์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 24/25 ̵

25 น.ส.ญารินทร์ อารยะธนิตกุล ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 25/25 ̵

26 นางรุจาภา  ศรีสุรางค์ ̵ ̵ ̵ ̵    2/5** 4/4 ̵ ̵ ̵

27 นางธัญนันทน์  ตันติโกวิท ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵ ̵

28 น.ส.วราลักษณ์ พันธุ์ไพโรจน์ ̵ ̵ ̵ ̵   3/5* ̵ ̵ ̵ ̵

29 น.ส.ทัดทรวง  แสงวิเชียร ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵ ̵

30 นางวรวรรณ  ตันตระเศรษฐี ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵

31 น.ส.พรพนาวัล บุญรมย์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵  3/4* ̵ ̵ ̵

32 น.ส.พัชพรวรรณ ธนเวชพงศ์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵  3/4* ̵ ̵ ̵

33 รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ̵ ̵ ̵ ̵    2/5** ̵ ̵ ̵ ̵

34 นายภัทร  วิกิตเศรษฐ์ ̵ ̵ ̵ ̵    0/5** ̵ ̵ ̵ ̵

35 น.ส.เยาวลักษณ์  โพธินิมิตร์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵   1/4** ̵ ̵ ̵

  สามัญ   

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายช่ือ 
หุ้นสามัญ 

2562 

เพิ่ม (ลด) 

ระหว่างปี 

หุ้นสามัญ 

2563 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ปี 2563 

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 กลัน่ความดี    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.มาลิน 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 ดา่นศิริวโิรจน์ - - - - - - 

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. นางประดิษฐา จงวฒันา    168,548 -     168,548 0.11    167,857 691 

14. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัด ี - - - - - - 

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

16. Mr.Bo Nystrup Nielsen - - - - - - 

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

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

19. นายปรัชญ์ ศรีจนัทร์ - - - - - - 

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 2,142      82,141 0.05      82,141 - 

23. ดร.อรุชา บษุกรภินนัท์       3,892 1,500        5,392 -        5,392 - 

หมายเหตุ : บริษัทมีทนุจดทะเบียนท่ีออกและชําระแล้ว 149,930,828 หุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งรวม

การถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ คิดเป็นร้อยละ 12.83 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้ว  

ผู้มีอาํนวจควบคุม       

บริษัทฯ ไม่มีผู้ มีอํานาจควบคุมท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือดําเนินงานของบริษัท อย่างมี

นยัสาํคญั 
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8.2  ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ)   

ปัจจุบันผู้ บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ บริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                     

ตลาดหลกัทรัพย์ มีจํานวน 14 คน ซึง่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้ดําเนินงานภายใต้นโยบายท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ 

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

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 ผู้จดัการฝ่าย Strategy and Coporate Development 

7.  Mr.Simon  Rhoderick  Knight    ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจตา่งประเทศ 

8.  นางทองสขุ อปุถมัภากลุ ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจในประเทศ 

9.  นายปรัชญ์ ศรีจนัทร์ ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน 

10. นายวาฤทธ์ิ    ตรีตราพนัธ์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสาํนกังาน (บญัชีและการเงิน) 

11. นางพชัรา   พงษ์วิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

12. นางดารณี   อรรจนียกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 

13. ดร.อรุชา บษุกรภินนัท์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย Automation and Digital Technology 

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร 

       รายละเอียดข้อมลูสว่นบคุคลของผู้บริหารอยู่ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอํานาจ

ควบคมุ  และเลขานกุารบริษัท” 

8.3  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ นายสุมิตร  ขอไพบูลย์  ซึ่งเป็นผู้ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็น

ผู้ รับผิดชอบทําหน้าท่ีเลขานุการบริษัทตัง้แต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559  โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ี

กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการบริษัทเก่ียวข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของบริษัทฯ และติดตาม

ให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ่าเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงท่ีมีนยัสาํคญั 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ต่างๆ        

ท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ดําเนินการให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท 
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3.   จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 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) 

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสําเนารายงานให้

ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับทราบ

รายงาน 

8. จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํแนะนําแก่กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

9. ติดต่อและสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ

และครบถ้วน 

10. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

บริษัท 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 8.4.1  หลักเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าท่ีพิจารณากําหนดวงเงินและหลกัเกณฑ์    

การกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึง่พิจารณาจากบริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั การขยายตวัของธุรกิจ การเติบโตและ     

ผลการดําเนินงานของบริษัท อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ สภาพคลอ่งทางธุรกิจ ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัท หรือ

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ  โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม และค่าตอบแทน

ประจําปี  แล้วนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

วงเงินคา่ตอบแทนดงักลา่วทกุปี 

 สําหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัการท่ีบริษัทกําหนดไว้ โดย

พิจารณาจาก  ผลการดําเนินงานของบริษัท  ภาระหน้าท่ี ระดบัความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบตัิงาน

ของผู้บริหารระดบัสงูและบริหารเป็นรายบคุคล ซึง่ผู้บริหารระดบัสงูจะได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบเดียวกบัท่ีผู้บริหารได้รับ 
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8.4.2   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

   ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทเท่ากับ       

ปีก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งการพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดงักลา่วต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  และได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจากท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและได้เปรียบเทียบกบับริษัทในกลุม่ธุรกิจระดบัเดียวกนั  ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ี

กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 
 

• คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี ค่าตอบแทนประจําปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนไปพิจารณาจดัสรรตามหลกัเกณฑ์และผลการปฏิบตัิงาน และ

เสนอคณะกรรมการบริษัท 

• ค่าเบีย้ประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า        

1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุไมเ่กิน 1 ครัง้ 

• สาํหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ขึน้ กําหนดให้อยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  โดยนําเสนอตามความเหมาะสมและ

สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท  

รายละเอียดการจ่ายค่าเบีย้ประชุม มีดังนี ้

 ปี 2563 (บาท/ครัง้) ปี 2562 (บาท/ครัง้) 

 ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 
12,000 10,000 12,000 9,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 

10,000 9,000 10,000 8,000 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายคา่เบีย้ประชมุ 1,743,000 บาท และคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 12,300,000 

บาท รวมทัง้สิน้ 14,043,000 บาท 
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รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย  :  บาท) 

(ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร   หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 5 คน และ

ผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จํานวน 8 คน รวมเป็นทัง้สิน้        

13 คน โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอดุหนนุ เบีย้เลีย้ง เบีย้ประชมุ ซึง่ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะพนกังาน 

  รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน 
ปี 2563 ปี 2562 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ(บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ(บาท) 

    เงนิเดือนและเงนิอุดหนุน 13 54,042,696 14 51,610,590 

     ค่าเบีย้ประชุม 13      678,000 14      531,000 

     รวม   54,720,696  52,141,590 

 

 

 

 

บริษัท ตรวจสอบ สรรหา กําหนด

ค่าตอบแทน

บริหารความ

เสี่ยง

กิจกรรม

องค์กรเพื่อ

สังคม

กํากับดูแล

กิจการ

1    นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 1,200,000.00        108,000.00      -            20,000.00    20,000.00   -          -          -          1,348,000.00          

2    นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา 1,100,000.00        84,000.00        -            -                 -        -          -          -          1,184,000.00          

3    นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์          2,800,000.00 84,000.00        -            16,000.00    16,000.00   -          -          -          2,916,000.00          

4    ดร.อัตถกร กลั่นความดี             400,000.00 75,000.00        -            -         -        20,000.00      -          -          495,000.00             

5    นางแก้วตา องค์สรณะคม 1,000,000.00        84,000.00        -            16,000.00    16,000.00   -          -          35,000.00      1,151,000.00          

6    ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี 1,000,000.00        75,000.00        -            -         -        -          40,000.00     -          1,115,000.00          

7    นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 1,000,000.00        84,000.00        -            8,000.00       -        -          -          -          1,092,000.00          

8    นางธีรดา อําพันวงษ์ 400,000.00           75,000.00        -            -         -        -          -          -          475,000.00             

9    นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ 500,000.00           84,000.00        -            -         -        -          -          -          584,000.00             

10 พล.ร.อ.อภิชาตกิ เพ็งศรีทอง 400,000.00           74,000.00        -            -         -        -          34,000.00     -          508,000.00             

11 นางพิศมัย จันทรุเบกษา 400,000.00           57,000.00        -            -         8,000.00     -          -          -          465,000.00             

12 นายอมร อัศวานันท์ 600,000.00           84,000.00        60,000.00        -         -        -          -          -          744,000.00             

13 นางประดิษฐา จงวัฒนา 400,000.00           84,000.00        48,000.00        -         -        -          -          -          532,000.00             

14 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี 500,000.00           84,000.00        48,000.00        -         -        -          -          40,000.00      672,000.00             

15 ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล 600,000.00           84,000.00        48,000.00        -         -        30,000.00      -          -                  762,000.00             

12,300,000.00    1,220,000.00 204,000.00    60,000.00   60,000.00  50,000.00    74,000.00    75,000.00    14,043,000.00     

รายชื่อกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รวมค่าตอบแทน

กรรมการ
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ประจําปี

รวมทั้งสิ้น
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8.4.3   ค่าตอบแทนอื่น 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนกังานซึ่งได้รับจาก

บริษัทตามปกติ ไมม่ีการให้หุ้น หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท 

 -ไมม่-ี 

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

 บริษัทฯ ได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยการสมคัรเป็นสมาชิกกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  

โดยบริษัทได้สมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

  รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนอื่น 
ปี 2563 ปี 2562 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ(บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ(บาท) 

    เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 13 156,312 14 126,500 

     รวม  156,312  126,500 
 

   

8.5   บุคลากร 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การพิจารณาจดัสรรกําลงัคนให้เหมาะสมกบัขนาดของหนว่ยงาน และเพ่ือเตรียมความ

พร้อมของกําลงัคนตอ่แผนงานในอนาคตด้วย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 1,675 

และ 1,898  คนตามลาํดบั แบง่ตามสายงานหลกัเป็น 10 ฝ่าย ได้ดงันี ้

 

สายงานหลัก ปี 2563 (คน) ปี 2562 (คน) 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 123 121 

ฝ่ายสาํนกังาน 98 92 

ฝ่ายจดัซือ้จดัหา 47 45 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 127 132 

ฝ่ายเทคนิค 222 308 

ฝ่ายโรงงาน 872 1,064 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 160 106 

ฝ่าย Automation and Digital Technology 19 25 

ฝ่าย Strategy and Corporate Development 4 2 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 3 

รวมทัง้สิน้ 1,675 1,898 
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8.5.1  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลของบริษัทให้ความสําคญัตัง้แต่กระบวนการสรรหา คดัเลอืก และพฒันา เพ่ือตอบโจทย์

บริบทขององค์กรในการสร้างคนดีและคนเก่งให้กบัสงัคม ซึ่งกระบวนการสรรหา คดัเลือกคนดี และพฒันาให้คนในองค์กร

เป็นคนเก่งนัน้ จะช่วยสง่เสริมให้องค์กรมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั ทา่มกลางสภาวะการเปลีย่นแปลงของการดําเนินธุรกิจ

ในปัจจบุนั 

  ทัง้นีใ้นปี 2563 จากนโยบายขององค์กรท่ีมุ่งเน้นการเจริญเติบโตด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ๆ และการสร้าง

นวตักรรมใหม่ๆ     ทัง้ในด้านผลติภณัฑ์และบริการ ทรัพยากรบคุคลจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษัทให้ความสาํคญัในลาํดบัต้นๆ เพ่ือ

เป็นการตอบสนองตอ่โจทย์ทางธุรกิจดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการกําหนดทิศทางในการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล โดยเร่ิม

จากการปรับโครงสร้างองค์กรให้ชดัเจนขึน้ มีการสรรหาคดัเลอืกบคุลากรรุ่นใหมใ่นระดบับริหารเข้ามาร่วมงานในตําแหน่ง

ตา่งๆ มากขึน้ ดงันัน้กระบวนการพฒันาทรัพยากรบคุลากร จึงเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง

กบันโยบายและกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยมีหวัข้อการพฒันาหลกัๆ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างทศันคติและแนวคิดการสร้างนวตักรรม

ใหม่ๆ  ในองค์กร การพฒันาหวัหน้างานให้เป็นผู้ นําในการสร้างคน สร้างงาน อยา่งมืออาชีพ ตลอดจนการสอดแทรกแนวคดิ

การสร้างคณุธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีจําเป็นตอ่องค์กร ผา่นกิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือเป็นการสร้างฐานการ

รองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

8.5.2 การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน 

 การบริหารคา่ตอบแทนท่ีดีและเป็นมาตรฐานจะช่วยสนบัสนนุให้พนกังานท่ีมีความสามารถร่วมกนัขบัเคลือ่น

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรักษาให้พนักงานท่ีเก่งและดีอยู่กับบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการจ่าย

ค่าตอบแทนในการทํางานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ

ทํางาน โดยเงินเดือนขัน้ตํ่าของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขัน้ตํ่าตามท่ีรัฐบาลกําหนด รวมทัง้มีการกําหนดโครงสร้าง

เงินเดือนเพ่ือให้สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานอีกด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯ กําหนดให้มี

การพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือนประจําปีและโบนสั ให้แก่พนักงานปีละ 1 ครัง้ โดยประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรผ่านกระบวนการ Competency Model และ Key Performance Indicator (KPI) บริษัทฯ ยังมีการศึกษา 

เปรียบเทียบ และปรับปรุงการบริหารคา่จ้างผลตอบแทนกบับริษัทชัน้นําเป็นประจําทกุปี 

ผลตอบแทนรวมที่ให้กับพนักงาน ปี 2563 (ล้านบาท) ปี 2562 (ล้านบาท) 

คา่ใช้จา่ยพนกังาน 728.8 734.0 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ   10.0    9.2 

รวม 738.8 743.2 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนของพนกังาน เช่น เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานใน

ทกุระดบั โดยบริษัทได้สมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินบําเหน็จเกษียณอาย ุรวมถึง

การให้รางวลัสําหรับพนกังานปฏิบตัิงานครบ 30 ปี 20 ปี 10 ปี รางวลัเกียรติคณุสําหรับพนกังานท่ีมีความวิริยะ ไม่มีสถิติ 

ขาด  ลา  มาสาย เป็นต้น 
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บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคญัของทุนมนุษย์ในองค์กร ท่ีเป็นผู้ขบัเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนและ  

ก้าวกระโดด ทัง้นีค้วามรู้ ความสามารถของบคุคลากรจึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีองค์กรต้องมีการดแูลและพฒันาอย่างเป็นระบบ

รวมไปถึงการปลกูฝังทศันคติท่ีดีในการทํางานตัง้แต่เร่ิมต้นการเข้ามาเป็นพนกังานผา่นการทํากิจกรรมและกระบวนการให้

ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ในห้องและนอกห้องเรียนอาทิเช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมาย Project งาน     

การส่งไปดูงาน ฯลฯ  ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนกังานหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน  

อยา่งมีนยัสาํคญั 

8.5.3  การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการพฒันาบคุลากรทกุระดบัในองค์กร ทัง้นีบ้ริษัทได้มุ่งเน้นในกระบวนการสร้าง

คุณค่าของการพัฒนาและการฝึกอบรมโดยมีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาธุรกิจและ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต ทัง้นีใ้นปี 2563 บริษัทได้

มุง่เน้นการพฒันาเพ่ือยกระดบัทกัษะของทรัพยากรบคุคลากรท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกบัเป้าหมายทางธุรกิจ โดยเฉพาะ

ทกัษะการใช้เทคโนโลยีในการทํางาน ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทกัษะการสือ่สารอย่างมีประสทิธิภาพ ซึง่ทกัษะเหลา่นีม้ี

ความจําเป็นสาํหรับพนกังานและผู้บริหารทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ท่ีต้องมีการวางแผนพฒันาอย่างต่อเน่ือง แม้วา่ในปีนี ้

บริษัทได้ประสบกบัภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ก็ได้มีการพฒันาบคุลากรในหวัข้อท่ี

จําเป็นตามหมวดตา่งๆให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด โดยเปลีย่นแปลงวิธีการในการพฒันาบคุลากรโดยการใช้เทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในการฝึกอบรม ประเมินผล ติดตามผล ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

ประจําปี 2563  หวัข้อ  การพฒันาทรัพยากรบคุคล” 

8.5.4 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 

 ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นของผู้ บริหารระดับสูงท่ีจะขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นองค์กรนวัตกรรมอย่าง

สมบรูณ์แบบ ซึ่งจะสง่ผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจอย่างยัง่ยืน เคร่ืองมือสําคญัท่ีเป็นพืน้ฐานในการต่อ

ยอดสูก่ารเป็นองค์กรนวตักรรมคือการจดัองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ซึง่ทางบริษัทได้มีการดําเนินการ

มาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2560 จนถึงปัจจบุนั 

8.5.5 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน 

 บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง     

เป็นธรรม โดยไมค่ํานงึถึงความแตกตา่งในเร่ือง อาย ุเพศ เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา ชนชัน้ ความพิการ รวมไปถึงการไม่

ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั 

 บริษัทฯ กําหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดบัตามกรอบของจรรยาบรรณและ

จริยธรรมการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีการเลือกตัง้และแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สวสัดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภยั เพ่ือเป็นตวัแทนของพนกังานร่วมปรึกษาหารือ และเสนอ

ความคิดเห็นต่อ     คณะกรรมการบริหารของบริษัท และเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ 

เช่น การประชมุ กลอ่งรับความคิดเห็น แบบประเมินความพงึพอใจตอ่กิจกรรมเพ่ือนํามาปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   

  

 

 แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

………………   รับรองความถกูต้อง 

  หน้าท่ี 63 

 การจ้างงานคนพิการ 

      บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัความเสมอภาคและนโยบายไม่เลอืกปฏิบตัิกบับคุคลในทกุๆ ด้าน โดยสง่เสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 แหง่พระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ อนัเป็น

การส่งเสริมให้คนพิการทัว่ประเทศสามารถเข้าถึงโอกาสพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติ โดยดําเนินงานภายใต้โครงการ        

“S & J (Care You)” ท่ีดําเนินโครงการมาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2560 จนถึงปัจจบุนั 

 

หมายเหตุ  :  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี 2563  หวัข้อ  คนดี” 
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9.  การกาํกับดูแลกิจการ 

9.1   นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ  

 คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมัน่วา่การมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมี         การ

ถ่วงดลุอํานาจและระบบการควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกบัการเคารพสทิธิและความเทา่เทียม

กนัของผู้ ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี และสร้าง

ความเจริญเติบโตอยา่งสมดลุและยัง่ยืนในระยะยาว 

 ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และ

พนกังานทกุคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มุ่งมัน่ท่ีจะนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไปปฏิบตัิในการดําเนินงานของบริษัท  

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต 

โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

3. ดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการแตล่ะคณะ และผู้บริหารอยา่งชดัเจน      

4. ดําเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงการมี   

ระบบบญัชี  และรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้ 

5. ดําเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอ  เช่ือถือได้ และทนัเวลา  ตราบเทา่ท่ีไม่กระทบต่อ

ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท 

6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

7. ดําเนินการโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการรับฟังและ

ทบทวนตนเอง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิง่ท่ีดีท่ีสดุอยูเ่สมอ 

9. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกอนัดีงาม ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมัน่ใน

การพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 

10. ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชัน่ ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมายและสทิธิมนษุยชน 

11. ดําเนินการกับความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท 

เป็นท่ีตัง้ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้กบัพนกังาน ผู้ ถือหุ้น และบคุคลทัว่ไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้

หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ :  การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” 
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการ บริษัท  เอส  แอนด์  เจ  อินเตอร์เนชัน่แนล  เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)    มีมติอนมุตัิ

การลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต  เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 

2557 ดงันัน้เพ่ือให้สอดคล้องกับท่ีได้กําหนดไว้ในหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตาม 

เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน่โดยห้าม

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานยอมรับ หรือสนบัสนนุการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยกําหนด

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1.  บริษัทฯ ไม่กระทํา และ/หรือ ไม่สนบัสนนุการให้สินบน หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรค

การเมือง รวมถึงการให้ของขวญัทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดําเนินการด้วยความโปร่งใส ชีแ้จงและตรวจสอบได้   

2.  สง่เสริมการสร้างจิตสาํนึก และคา่นิยมในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน

ให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยจดัทําเอกสารเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิ 

3.  ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทําการใด หรือเป็นตวักลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพ่ือจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตําแหน่ง

หน้าท่ีและ/หรือ นําข้อมลูของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

4.  จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้อง มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ

และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อํานาจให้เหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทจุริตหรือมีสว่นเก่ียวข้อง

กบัการทจุริต    การคอร์รัปชัน่   

5.  กําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนการทบทวน

แนวทาง         การปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และ

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

6.  จดัให้มีช่องทางในการสือ่สารเพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั โดยให้ความมัน่ใจวา่

ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง  

 

นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้ได้ผา่นมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  1  เมื่อวนัท่ี  24 กุมภาพนัธ์ 

2558 และมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2558 

             
                                           

             (นายบญุเกียรติ โชควฒันา) 

                    ประธานกรรมการ 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   
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การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ไม่มีการกระทําใดๆ อันเป็น       

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่        

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สทิธิของตน ทัง้สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น และสทิธิอ่ืนๆ นอกเหนือสทิธิ         

ขัน้พืน้ฐาน เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตดัสนิใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัตอ่บริษัท ดงันี ้

1.1   สิทธิขัน้พืน้ฐาน 

 ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีสว่นแบ่งในกําไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สทิธิ

ในการรับทราบข้อมลูขา่วสารของกิจการท่ีเพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออก

เสียงลงคะแนนสิทธิในการเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

1.2  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาํคัญ   

 ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) เพ่ือให้          

ผู้ ถือหุ้ นมีช่องทางท่ีจะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึน้ เช่น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน         

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุม และการซือ้ขายสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัท 

ตลอดจนข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น 

1.3  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทกําหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

โดยกําหนดวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตาม    

ดแูลผลการดําเนินงานของบริษัท และในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกระทบ

หรือเก่ียวกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัท่ีต้องได้รับการอนมุตัิจาก

ผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ 

และไมม่ีการเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียดดงันี ้  

• ก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

  ในปี 2563 บริษัทได้กําหนดการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 41 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 แต่

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีกําลงัแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี 2563 ประกอบกับ

ประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจําเป็นในการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะของการรวมกลุม่คน

เป็นจํานวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะทําให้การแพร่ระบาดได้ง่าย จึงทําให้บริษัทมีมติเลื่อนการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  

ครัง้ท่ี 41 มาเป็นวนัองัคารท่ี 4 สงิหาคม 2563 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจําปีตามท่ีจะเสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งมติท่ีประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านระบบข่าวของ         

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงมีการลงพิมพ์โฆษณาใน

หนงัสอืพิมพ์รายวนัเป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนั คือ ในวนัท่ี 27 - 29 เมษายน 2563 

(1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ได้ตัง้แต่วันท่ี               

15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทําหลกัเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  พร้อมทัง้ได้แจ้งให้      

ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 

2562  ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

(2) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 41 ให้ทราบล่วงหน้า 60 วนัก่อน     

วนัประชุม คือ ในวนัท่ี 4 มิถนุายน 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท  

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัสรรเวลาในการเข้าร่วมประชมุ 

(3) เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมีข้อมูลเดียวกันกับท่ี

บริษัทส่งให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 เป็นการลว่งหน้า   

36 วนัก่อนวนัประชมุ 

(4) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษัทเป็นผู้จดัส่งเอกสารเชิญประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นการลว่งหน้าในวนัท่ี 10 กรกฏาคม 2563 ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 

24 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ 

(5) หนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์รายวนัเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และ

เป็นเวลาก่อนวนัประชมุ 20 วนั คือ ในวนัท่ี 13 – 15 กรกฏาคม 2563 

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าก่อนวนั

ประชุมผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 ถึง 31 กรกฏาคม 2563 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และ

นําส่งขัน้ตอนการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวพร้อมเอกสารเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยในปี 2563 ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งคําถาม

ลว่งหน้ามาท่ีบริษัทก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

(7) เอกสารท่ีจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระ    

การประชุมท่ีมีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบ     

การประชุมท่ีใช้ประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจําปี ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการ   

เสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ     

ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบตัิ

ในการประชมุ ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุม แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
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ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใด     

แบบหนึง่ก็ได้ ซึง่สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจําปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิน้สุดรอบบัญชี (31 ธันวาคม)         

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (วันท่ี 20 มีนาคม 2563) และจัดส่งรายงานประจําปีในรูปแบบQR Code ให้กับผู้ ถือหุ้นทาง

ไปรษณีย์ (วนัท่ี 10 กรกฏาคม 2563) 

•  วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

(1) กําหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุมท่ีสะดวกและเหมาะสมต่อการเข้าร่วมประชุม ในปี 

2563 บริษัทฯ  จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัองัคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอวานี พลสั ริ

เวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยเร่ิมรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.00 น.  

(2) เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ลว่งหน้าก่อนการประชุมไมน้่อยกว่า 

2 ชัว่โมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอ

สําหรับการลงทะเบียน   เข้าประชุม  พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนหรือ   

กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน  อีกทัง้มีการแจกป้ายคะแนนและบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้ในการ

ลงคะแนนเสยีง 

ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบัผู้ อ่ืนมาประชุมผู้ ถือหุ้นแทน บริษัทฯ ได้ให้สทิธิและปฏิบตัิต่อ

ผู้ รับมอบฉนัทะเสมือนกบัเป็นผู้ ถือหุ้น  

(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการประชุมผู้ ถือหุ้ น  โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องเข้าร่วม

ประชมุทกุครัง้หากไมต่ิดภารกิจสาํคญัหรือเจ็บป่วย 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทัง้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้กรรมการ

ผู้จดัการ ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จดัให้มี Inspector  โดยเชิญตวัแทนจากสํานกังานสอบบญัชี บริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด จํากัด และสํานักงานท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จํากัด เป็นสักขีพยานใน           

การนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ  เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท 

(4) ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม  รวมถึงอธิบายวิธีการ

ลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแตล่ะวาระตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณี  

ผู้ ถือหุ้นรายใดเข้ามา ภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี

เหลอือยูท่ี่ยงัไมไ่ด้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนบัเป็นองค์ประชมุ 

(5) ในการประชมุประธานท่ีประชมุดาํเนินการประชมุเรียงตามลาํดบัวาระท่ีกําหนดในหนงัสอืบอกกลา่ว

นดัประชมุ  โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูสําคญัท่ีไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  พร้อมทัง้

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อยา่งเตม็ท่ีในทกุวาระ 

  สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2563 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมจาก

ท่ีนําเสนอในท่ีประชมุ 
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(6) บริษัทฯ ได้นําระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  พร้อมทัง้แสดงผล  

การลงมติดงักล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ

ประกาศผลคะแนนได้ทนัทีหลงัจากจบการพิจารณาแตล่ะวาระ ซึง่บริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีสาํคญั คือ         

การแต่งตัง้กรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพ่ือความโปร่งใสได้จัดเก็บ             

บตัรลงคะแนนดงักลา่วไว้ท่ีสาํนกังานกรุงเทพฯ เพ่ือสามารถตรวจสอบได้ภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 41 เม่ือวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้

วาระที่ 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น % 

1 63 125,890,350 100.00 - - - - - - 

3 64 125,934,164 100.00 - - - - - - 

5.1 – 5.4 64 125,934,164 100.00 - - - - - - 

5.5 63 125,934,154 100.00 1 10 0.00 - - - 

6 64 125,934,164 100.00 - - - - - - 

7 64 125,934,164 100.00 - - - - - - 

8 64 125,934,164 100.00 - - - - - - 

หมายเหตุ  :  บตัรเสยีไมม่ี 

• หลังวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

(1) เปิดเผยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวนัท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น     

เสร็จสิน้ 

(2) จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ  ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย พร้อมทัง้บนัทึกประเด็นอภิปรายท่ีสําคญั

และคําชีแ้จงไว้โดยสรุป และได้นําส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ และสามารถตรวจสอบข้อมลูได้โดยไมจํ่าเป็นต้องรอให้ถึงการประชมุใน

คราวถดัไป พร้อมทัง้ดําเนินการนําสง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

(3) จดัให้มีการบนัทึกวิดีทศัน์การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นท่ี

สนใจ 

จากการให้ความสําคญัต่อการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมาอย่างต่อเน่ืองทําให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับ

การประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
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หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 บริษัทฯ มุง่มัน่สร้างความเทา่เทียมกนัและเป็นธรรมให้เกิดกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้

ถือหุ้นรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือนกัลงทนุสถาบนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1  การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 ธนัวาคม 2562 โดยบริษัท

ฯ ได้จดัทําหลกัเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบขา่วของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีใ้นช่วงเวลาดงักลา่วไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัทแตอ่ยา่งใด 

(2) การกําหนดสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุ เป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่โดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึ่ง

เสยีง และไมม่ีหุ้นใดท่ีมีสทิธิพิเศษท่ีจะจํากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

(3) ในกรณีเป็นผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ  บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้เอกสาร

ประกอบการประชมุเป็นฉบบัภาษาองักฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทัง้สามารถดไูด้จากเว็บไซต์

ของบริษัท (www.snjinter.com)  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษก่อนการประชมุลว่งหน้า 30 วนั 

(4) ในกรณีผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้

บคุคลใดบคุคลหนึ่ง  หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้

ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบทัง้ 4 คน โดยแจ้งช่ือ อาย ุท่ีอยู ่ท่ีสง่ไปพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ รวมทัง้ได้ระบุ

เอกสารหลกัฐาน และคําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้อยา่งถกูต้อง

และไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 41 ในวันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 มีผู้ ถือหุ้ น 7 รายถือหุ้ น 

28,885,040 หุ้น ได้มอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ออก

เสยีงแทน 

(5) การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย  มีการเตรียมบตัรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทกุวาระ ซึง่การ

นบัคะแนนจะนบัเฉพาะผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วยและ/หรืองดออกเสยีงเท่านัน้หลงัจากนัน้จะนํามาหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ี

เข้าร่วมประชุมส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการนบัคะแนนและ

แสดงผลบนหน้าจอท่ีอยูใ่นห้องประชมุทนัทีเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.2  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน โดยกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและกําหนด

ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นําข้อมูลและ

ทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีไปแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ            

ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิตนในการดําเนินธุรกิจและเป็นหลกัปฏิบตัิในการทํางาน 

 

 

http://www.snjinter.com/
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นอกจากนีใ้นระเบียบข้อบงัคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทได้มีการกําหนดในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้

กําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย  ซึ่งในปี 2563 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว

อยา่งเคร่งครัด  ไมป่รากฏกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

2.3  การกาํหนดการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

(1) บริษัทฯ มีการกําหนดเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทไว้ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ห้ามมิให้

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่อยูใ่นหนว่ยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายในทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง  ซึง่บริษัทฯ ได้มี

การออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบทกุไตรมาส  

ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ในช่วงเวลาท่ีห้ามมีการซือ้ขาย 

(2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์              

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยบริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงาน           

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท และผู้ บริหารรวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะเป็น           

วาระประจําในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(3) คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทต่อเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 1 วนัทําการก่อนการซือ้ขาย ซึ่งในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม

นโยบายดงักลา่วโดยได้แจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบลว่งหน้า 4 - 6 วนัก่อนการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

2.4  การดาํเนินการกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ดําเนินการกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์

ของบริษัท เป็นท่ีตัง้ ด้วยการจดัวางระบบการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส  โดยกําหนดเป็นนโยบายหนึง่ในการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี และในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดแูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันให้เป็นไป

ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ในการทํารายการดงักลา่วท่ีเข้าข่ายต้องขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

ได้มีการนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย

กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ จากนัน้บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ีประชมุผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบ  โดยเปิดเผยช่ือและความสัมพันธ์ของบุคคลท่ี           

เก่ียวโยงกัน นโยบายในการกําหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความเห็นของ

คณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการอนมุตัิหลกัการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปใน

การทําธุรกรรมระหวา่งบริษัทกบั กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เป็นประจําทกุปี 
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2.5  การดูแลเร่ืองการซือ้ขายสินทรัพย์ 

บริษัทฯ ดแูลการซือ้ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  เร่ืองการได้มา

หรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ โดยในการทํารายการดงักลา่ว กรรมการผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ เพ่ือให้เกิด

ความโปร่งใสและเป็นธรรม 

หมวดที่ 3 การคาํนึงถงึผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิไว้

ในคูม่ือจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อ

ผู้มีสว่นได้เสยี เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับการดแูลอยา่งเป็นธรรมทกุฝ่าย 

3.1  ผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามท่ีกําหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบงัคบั และจริยธรรมของ

บริษัท อีกทัง้ยงัมีกลไกท่ีทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่ว่าจะได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง  มีการควบคุมการทํารายการระหว่างกัน     

มีมาตรการป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์  และป้องกันการนําข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัมุง่สร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมํ่าเสมอ  

ในปี 2563  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562  ในอตัรา 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็น

อตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 62.91 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 

2563 นบัเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 41 ซึง่ถือเป็นการสร้างความมัง่คัง่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้น

อย่างแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุราย   ได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระสําคัญต่าง ๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หนังสือเอกสาร และข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รายงานผลการดําเนินงานของกิจการเป็นประจําทุกไตรมาส และเปิดเผยการทํา

รายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงให้รับทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย 

3.2  พนักงาน  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหวัใจท่ีสําคญัท่ี

จะนําพาองค์กรมุ่งไปสูค่วามสําเร็จ จึงกําหนดนโยบายให้บริษัทมุง่มัน่สง่เสริมการอบรม การพฒันาความรู้ความสามารถ

ของพนกังานอย่างทัว่ถึง พร้อมกบัสร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแต่ละ

บคุคล รวมถึงให้พนกังานมี   ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพฒันา ควบคู่ไปกบัการกําหนดนโยบาย

เก่ียวกับการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ               

ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนกังานแต่ละคนซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรม

เดียวกนั (รายละเอียดการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ือง บคุลากร) 

บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการแก่พนกังาน เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ เช่น กองทนุสํารอง

เลีย้งชีพ เงินบําเหน็จเกษียณให้กับพนกังาน  ห้องพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  สวสัดิการซือ้สินค้าราคาพิเศษ  

เคร่ืองแบบพนกังาน โครงการเงินกู้ ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ฯลฯ  อีกทัง้ยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือเปิดโอกาสให้

พนกังานมีสว่นร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดิการ รวมทัง้มีการสง่เสริมจดัทํากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้พนกังานมีสว่นร่วม 

เช่น โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน โครงการธรรมะสบายใจ การจดักิจกรรมปีใหม ่เป็นต้น 
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ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ยงัคํานงึถึงความปลอดภยัตอ่ชีวติ สขุภาพ และทรัพย์สนิของพนกังาน โดยกําหนดเป็น

นโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีรายละเอียดดงันี ้

1.  ปฏิบตัิตามกฎหมายด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงข้อตกลงทาง

ธุรกิจท่ีเป็นปัจจบุนัและท่ีอาจมีขึน้ในอนาคต 

2.  บริหารจัดการเพ่ือมุ่งมัน่ป้องกันการบาดเจ็บและลดอุบตัิเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์รวมถึงปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยั 

3.  มุง่มัน่พฒันาระบบการจดัการสมรรถนะด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง 

4.  สนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ เพ่ือควบคุมและป้องกันการเกิดอันตรายจาก       

การทํางานตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน 

5.  ปลกูจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุคนตระหนกัเร่ืองความปลอดภยัในการทํางานโดยให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีหลกั

ของผู้ปฏิบตัิงานทกุคน 

ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทและผู้ปฏิบัติงานภายนอกปฏิบัติงานด้วย                 

ความปลอดภยัและลดความเสี่ยงจากการเกิดอบุตัิเหตุหรือเกิดโรคจากการทํางาน เพ่ือให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมทัง้จัดตัง้คณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทํางานขึน้เพ่ือดูแลงานด้านนี ้

โดยเฉพาะ รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก            

การทํางาน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการฝึกอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยั ทัง้หมด 20 หลกัสตูร เชน่ หลกัสตูร 

“อบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางานสําหรับพนกังานใหม่ หวัหน้างานใหม่ และผู้บริหารใหม่” เป็นต้น รวมทัง้มี

การสร้างความตระหนกัและจิตสํานึกด้านความปลอดภยัให้แก่พนกังาน โดยมีการจดัทําแผนการตรวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมิน

และค้นหาความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จัดให้มีโครงการสถานประกอบการปลอดภยั เช่น โครงการลดปัจจัยเสี่ยงของ      

การเกิดโรคจากการทํางาน  โครงการรณรงค์จิตสํานึกความปลอดภัย หยั่งรู้ระวังภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (KYT)            

โครงการรณรงค์ขบัขี่ปลอดภยัปฏิบตัิตามกฎจราจร  เป็นต้น 

อตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน LOST TIME INJURY FREQUENCY RATE (LTIFR) 

 การปรับปรุงแผนงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายให้อัตราการหยุดงานจากการ

บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน (LTIFR) เทา่กบั 2.0 ภายในปี 2022 

 การพฒันาพนกังานและหวัหน้าให้มสีว่นร่วมในการการเสริมสร้างความปลอดภยัเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของ

องค์กรในการลดอตัราการเกิดอบุตัิเหตจุากการทํางาน 

บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําปี 2563 เพ่ือให้แต่ละหน่วยงาน

จดัทําแผนปฏิบตัิการ และดําเนินการให้บรรลถุึงเปา้หมาย ดงันี ้

1.  ไมเ่กิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานเกิน 3 วนั วนัทํางานท่ีกําหนด 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลเุปา้หมาย 

2.  ไมเ่กิดการเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน  0 ราย 

ผลการดําเนินงาน อตัราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (กรณีถึงขัน้หยดุงาน) เป็น  0 ราย 
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 แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

………………   รับรองความถกูต้อง 

  หน้าท่ี 74 

  จากนโยบายดงักลา่วสง่ผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกบัสถาบนัสง่เสริมความปลอดภยัอาชี

วอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (สสปท.) เพ่ือรณรงค์ให้พนกังานทกุคนได้มีสว่นร่วมในการลดอบุตัเิหตจุากการ

ทํางานให้เป็นศนูย์ ซึง่บริษัทฯ ได้รับโลร่างวลัประกาศเกียรติคณุระดบัประเทศ “ระดบัเงิน”  

หมายเหตุ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี“รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี  2563 หวัข้อ อาชีวอนามยัและ                 

ความปลอดภยั” 

3.3  ลูกค้า  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสําคัญ อันนําไปสู่

ความสําเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดถือความซื่อสตัย์ สุจริต       

เป็นธรรม และไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า  บริษัทฯ เน้นการให้บริการท่ีประทับใจโดยการสร้าง     

ความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้แก่ลกูค้าด้วยการเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลกูค้าได้รับ

ประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคุณภาพและราคา นอกจากนีบ้ริษัท ดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่พฒันาสินค้าและบริการ คิดค้น

นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ิมคณุค่าแก่สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัให้ข้อมลูท่ี

จําเป็นตอ่การตดัสนิใจโดยไม่ปิดบงั หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนีด้้านการผลิตสินค้าและบริการจะต้องปลอดภยัต่อ

ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง้รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า โดยไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ ตลอดจนเอาใจใสแ่ละดําเนินการอยา่งเป็นธรรมต่อคําร้องเรียนของลกูค้า  โดยบริษัทฯ จดัให้มี

บริการลกูค้าสมัพนัธ์ซึง่ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมลู แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง  ได้แก่   ผา่นทาง

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

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลความพงึพอใจของลกูค้า ซึง่เปรียบเทียบ ปี 2561 - 2563  ดงันี ้

 2563 2562 2561 

ลูกค้าในประเทศ 88% 89% 83% 

ลูกค้าต่างประเทศ 85% 93% 84% 

ปี 2563 บริษัทฯ ได้รับความเช่ือมัน่จากลกูค้าและผู้บริโภค โดยได้รับรางวลั Watsons Health, Wellness 

and Beauty Awards สาํหรับผลติภณัฑ์ Avocado Hair Treatment Wax ซึง่เป็นทรีทเมนท์ผมท่ีขายดีท่ีสดุของ Watsons  

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจําปี  2563 หัวข้อ การบริหาร

ความสมัพนัธ์กบั ลกูค้า 

3.4  คู่แข่ง  

  คณะกรรมการบริษัทดาํเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายโดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1.  ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม โดยคํานงึถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและ

กฎหมายแขง่ขนัทางการค้าในประเทศตา่งๆ ท่ีบริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

  2.  ไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า 

mailto:sjoffice@snjinter.com
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  นอกจากนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต

หรือไม่เหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นสว่นหนึ่งในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้มีความมัน่คงและแข็งแรง

ยิ่งขึน้ ซึง่ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทใดๆ กบัคูแ่ขง่ 

3.5  คู่ ค้า   

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกําหนดเป็นนโยบายและ     

แนวปฏิบตัิด้านจริยธรรมการดําเนินธุรกิจกบัคูค้่า ดงันี ้

1.  มีกระบวนการคดัเลอืกคูค้่าในหว่งโซอ่ปุทาน (Value Chain) ท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย คํานงึถึงสทิธิ

มนษุยชนและสทิธิเด็ก ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม โดยมี

การปฏิบตัิตอ่   คูค้่าบนพืน้ฐานของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 

 2.  รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมชิอบ 

3.  สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพฒันาและเพ่ิมคณุค่าให้แก่สินค้า 

และบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 

4.  ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบเจรจากบัคูค้่าเป็น

การลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 5.  ไมเ่รียกรับหรือยนิยอมท่ีจะรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าท่ีตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้คู่ค้าพัฒนากระบวนการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้แรงงานบังคบั และคํานึงถึงสิทธิเด็ก 

ตลอดจนการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัต่อผู้บริโภค รวมทัง้มี

การปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือป้องกันมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   

ลดการใช้พลงังานสิน้เปลือง และขจัดสภาพความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภยัในการทํางาน รวมถึงการได้รับการรับรอง

มาตรฐานคณุภาพ ISO9001:2015, ISO 14001:2015 

 เกณฑ์การเลอืกและการประเมินคูค้่า 

บริษัทฯ จดัทําระบบในการคดัเลอืกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลติ ท่ีตอบสนองความต้องการ

ผลติภณัฑ์ของลกูค้า ความสามารถด้านคณุภาพของคูค้่า กําลงัการผลติ ระบบมาตรฐานตา่งๆ ความพร้อมของการบริการ 

การขนส่ง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงการดําเนินธุรกิจของคู่ค้าท่ีตอบสนอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้

แบบสอบถามในการประเมินเบือ้งต้น และทําการตรวจติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่าคู่ค้าท่ีคดัเลือกมีศักยภาพเพียงพอ และ

เช่ือถือได้ 

ซึง่ในปี 2563 บริษัทฯ ไมม่ีกรณีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค้่า 

หมายเหตุ    สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี  2563  หวัข้อ  การบริหารห่วง

โซอ่ปุทาน” 
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3.6  เจ้าหนี ้ 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิต่อเจ้าหนีท้กุกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีมี

ตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา และในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข

ข้อใดข้อหนึง่ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย  

สําหรับเจ้าหนีก้ารค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวนัท่ี 1 ถึง 6 ของทุกเดือน และจ่ายชําระ        

ทกุวนัท่ี 25 ของทุกเดือน โดยใช้วิธีการโอนเงินผา่นธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกแก่

เจ้าหนี ้

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนีก้ารค้าตรงตาม Credit Term ท่ีได้ตกลงไว้ลว่งหน้า  โดยไม่มีการผิด 

นดัชําระแต่อย่างใด  บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรม

ภายใต้กรอบของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  

3.7  ชุมชนและสังคม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อชุมชนและสงัคม จึงกําหนดนโยบายให้มีการปลกูฝัง

จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมให้เกิดขึน้ภายในบริษัท และพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการ

สนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม  

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

เอส แอนด์ เจ มุ่งหวงัให้บริษัทเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการทํางานตามหลกับรรษัทภิบาล ดําเนินกิจกรรมทางสงัคม           

ท่ีปราศจากการบงัคบั มีสว่นร่วมตอ่สงัคมนอกเหนือจากการแสวงหากําไร เน้นความอยูร่อดของธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้าง

คณุคา่ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมจีากกระบวนการทกุภาคสว่นภายในองค์กร 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคมและกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางสังคมท่ีสอดคล้องกับการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

สหประชาชาติ 17 GOALS ซึง่ครอบคลมุทัง้ CSR  IN PROCESS และ CSR AFTER PROCESS   

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี  2563  หวัข้อ  สงัคมด”ี 

3.8  สิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม โดยกําหนดให้เป็นนโยบายหนึง่ในพนัธกิจของ

บริษัท และได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดย

คํานงึถึงผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลงังานเพ่ือปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกับข้อกําหนด

กฎหมายและระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 : 2015 พร้อมทัง้กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการด้าน

สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบท่ีแหลง่กําเนิดตัง้แต่ในกระบวนการรวมไปถึง การกําจดัของเสียตามหลกั 3R ได้แก่ 

Reduce การลดการใช้ทรัพยากร Reused การใช้ซํา้อย่างคุ้มค่า Recycle การนํากลบัมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการท่ีได้

มาตรฐาน ตลอดจนมีแผนการรองรับและฟืน้ฟใูนสถานการณ์ฉกุเฉิน 
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นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ โดย

มุ่งเน้นถึงความสําคญัของความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร อันเกิดจากแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ 

กระบวนการ การผลติ การจดัเก็บ และการสง่มอบสนิค้า 

บริษัทฯ จึงมีความมุง่เน้นท่ีจะรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ภายใต้เจตจํานง ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดลกูค้า สนธิสญัญา และมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม ทัง้ในปัจจุบนัและท่ีอาจจะ

มีขึน้ในอนาคต 

2.  บริหารจัดการเพ่ือมุ่งเน้นการป้องกัน การลด การใช้ซํา้ และการนํากลบัมาใช้ใหม่ รวมถึงการกําจัดสิ่งท่ี

ก่อให้เกิดมลพิษตอ่สิง่แวดล้อม 

3.  มุง่มัน่ปรับปรุง และพฒันาสมรรถนะด้านสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม 

4.  สง่เสริมการพิจารณาวฏัจกัรชีวิต เพ่ือให้เกิดการนําทรัพยากรมาใช้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

5.  ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อม 

มีมาตรการเฝา้ระวงัด้านสิง่แวดล้อม เช่น การตรวจวดัและตดิตามคณุภาพอากาศ แสง เสยีง และนํา้เสยีภายใน

บริษัท โดยมีการจดัทํามาตรการเชิงรุก เช่นโครงการอนรัุกษ์พลงังาน เพ่ือลดการปลอ่ย CO2 และโครงการทางอ้อม ได้แก่ 

การติดตัง้ Solar roof  การปรับปรุงคณุภาพนํา้หลงับําบดัเพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม ่การปรับปรุงขัน้ตอนการผลติเพ่ือลดการใช้

พลงังานโดยไม่จําเป็น เป็นต้น ทัง้นีผ้ลการดําเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ       

จะถกูจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และได้รับการตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภยัและฝ่ายคณุภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนสาํหรับชมุชนหากได้รับผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท  ซึง่ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบจากการดําเนินงานในด้านสิง่แวดล้อม 

หมายเหตุ   สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี 2563 หวัข้อ การจัดการด้าน

สิง่แวดล้อมตา่งๆ” 

3.9  การจัดทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบทางสงัคม โดยจดัทําเป็น “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” 

(Sustainable Development Report) เพ่ือเปิดเผยแนวทางการดําเนินธุรกิจ ท่ีสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจ และ   ผลการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท ทัง้ด้านเศษฐกิจ สงัคม และ

สิง่แวดล้อม 

“รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” ของบริษัทฯ ได้จดัทําตามมาตรฐานสากลของ Global Rrporting Initiatives 

Guidline : GRI ฉบบั G4 มีการวิเคราะห์ และเช่ือมโยงการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีสมัพนัธ์กบักลยทุธ์ และเป้าหมายการ

พฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท โดยเพ่ิมเติมการเผยแพร่นวตักรรมด้านธุรกิจและสงัคม รวมถึงการดําเนินการต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชนั เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางการรายงานของตลาดหลกัทรัพย์ 
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จากการท่ีบริษัทฯมีความมุ่งมั่นและทํางานด้านนีอ้ย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล 

“Thailand Sustainability Investment 2020” หรือ หุ้นยัง่ยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับ

บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ 

ได้รับติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 7 

บริษัทฯ ได้จัดส่ง รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจําปี 2563 ไปยังผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อม

จดหมายเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 และเผยแพร่รายงานดงักล่าวสําหรับผู้ ท่ีสนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท 

www.snjinter.com ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ : เอกสารเผยแพร่” 

3.10  การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงคณุค่าของการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดขึน้ คือ “สง่เสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต

อย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ” บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตสํานึกประหยดัพลงังานอยา่งต่อเน่ือง

เก่ียวกบัแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มคา่สงูสดุในทกุกิจกรรมขององค์กร ครอบคลมุทัง้การใช้พลงังานไฟฟา้ นํา้ 

กระดาษ และอปุกรณ์สิน้เปลอืงอ่ืนๆ 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการด้านการอนรัุกษ์พลงังานในหลายด้าน ดงันี ้

• ด้านพลงังาน ได้แก่ การอนรัุกษ์พลงังาน  การใช้พลงังานทดแทน 

• ด้านทรัพยากรนํา้  ได้แก่  การอนรัุกษ์นํา้ การ Renewal Water การจดัการนํา้เสยี 

• ด้านอากาศ  ได้แก่  การลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และการลดการปลอ่ยก๊าซอ่ืนๆ 

ด้านการจดัการขยะอตุสาหกรรม 

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี 2563  หวัข้อ การจดัการด้าน

สิง่แวดล้อมตา่งๆ” 

 3.11  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

   คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนกัถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจดัให้มีการ

เผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนกังานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจดับอร์ดประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์ผ่านเสียง

ตามสาย การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้พนกังานเข้าอบรมเพ่ิมพูน

ความรู้ในเร่ืองสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง 

   ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการอบรมด้านสิง่แวดล้อม ดงันี ้

1.  ความรู้พืน้ฐานระบบ ISO14001/OHSAS18001 

2.  การประเมิน Aspect & Risk 

3.  ระเบียบปฏิบตัิด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 

 

 

http://www.snjinter.com/
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 3.12  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ชุมชน 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึง่นอกจากการดําเนินธุรกิจ

โดยไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมแล้ว การมีสว่นร่วมและการช่วยเหลือสงัคมให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนไป

พร้อมกนั ก็เป็นสิ่งท่ีบริษัทได้ให้ความสาํคญัและดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง จะเห็นได้จากนโยบายและแนวปฏิบตัิในการ

ดําเนินกิจกรรมท่ีได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจนในด้านตา่งๆ ดงันี ้

• ด้านเด็กและเยาวชน  เช่น  โครงการห้องวิทยาศาสตร์ต้นแบบ  โครงการ Science on Mobile เป็นต้น 

• ด้านชุมชนและผู้ ด้อยโอกาส  เช่น  โครงการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี  โครงการตลาดนัดสุขภาพจาก

พนกังาน และชมุชนสูค่นโรงงาน เป็นต้น 

• ด้านช้างและสตัว์ต่างๆ  เช่น โครงการอนุรักษ์ช้าง โครงการปลูกพืชอาหารช้าง โครงการโมบายสตัว์

เคลือ่นท่ี เป็นต้น 

• ด้านศาสนกศุล  เช่น  โครงการเร่ิมต้นดี ชีวิตดี  โครงการกฐินสามคัคี เป็นต้น 

 นอกจากนีใ้นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทยงัได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลและหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยการสมทบทนุซือ้อปุกรณ์การแพทย์และตอ่เตมิห้องรักษาผู้ ป่วยCOVID-19 ให้กบัโรงพยาบาลทัง้หมด 18 แหง่ และ

สนบัสนนุผลติภณัฑ์ Hand Sanitizer Gel แก่ภาครัฐ 4 แหง่ เป็นจํานวน 4,040 ขวด เป็นต้น 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2563 หวัข้อ สงัคมด”ี 

3.13  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับสิทธิพืน้ฐานของมนุษยชน ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลกัสิทธิ

มนษุยชน    ไม่มีการเลือกปฏิบตัิทัง้การแบ่งแยกเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเร่ืองอ่ืนใด เช่น การจ้างงาน

คนพิการเพ่ือส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทํา รวมทัง้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่ดําเนินการใดๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจการท่ี

ละเมิดสทิธิมนษุยชน 

 บริษัทฯ มีการจดัทํานโยบายด้านสทิธิมนษุยชนและมีการเผยแพร่โดยจดัอบรมให้กบัพนกังานตัง้แตเ่ร่ิมเข้างาน 

ทัง้นีเ้พ่ือให้ทกุหน่วยงานมีการปฏิบตัิงานตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับ

พนักงาน และหลกัการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานสากล และต้องสอดคล้องกับระบบมาตรฐาน

แรงงานไทย มรท.8001:2553 ท่ีบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบในระดบัสมบรูณ์ ขัน้สงูสดุ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2561 รับรองมีผลถงึ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ซึง่ตลอดระยะเวลา

ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีประวตัิหรือคดีขึน้ศาลเก่ียวกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2563  หวัข้อ  คนด”ี 
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 3.14  นโยบายและแนวปฏิบตัเิกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

  บริษัทฯ ยึดมัน่นโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับการลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการ

ลอกเลียนแบบหรือนําทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนญุาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพฒันาสินค้า 

และบริการใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง ซึง่บริษัทฯ มีทีมงานวิจยัและพฒันา มากกว่า 150 คน ร่วมกนัคิดค้นนวตักรรมท่ีมีคณุคา่ต่อ

ธุรกิจขององค์กร โดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก จนกระทัง่บริษัทฯ สามารถนําไปจด

สทิธิบตัรเพ่ือเป็นการคุ้มครองผลงานอนัเกิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ของบริษัท  

   นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านสินค้า ระบบ     

การผลิตโดยผ่านโครงการ Small Group Activity หรือระบบข้อเสนอแนะ ท่ีจะช่วยเป็นกลไกในการสร้างนวตักรรมจาก

พนกังานในระดบัปฏิบตัิการ และได้นําสง่ผลงานนวตักรรมต่างๆเข้าประกวดในโครงการประกวดนวตักรรมเครือสหพฒัน์

อยา่งตอ่เน่ืองและได้รับรางวลัเป็นประจําทกุปี 

  ในปี 2563 บริษัทฯ ไมเ่ก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดลขิสทิธ์ิ และ/หรือทรัพย์สนิทางปัญญาแตอ่ยา่งใด 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2563 หวัข้อ INNOVATION” 

 3.15  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทาง

ธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั พร้อมทัง้กําหนด ข้อปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้าน         

การคอร์รัปชนั เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิสําหรับ  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน โดยมุง่เน้นการปอ้งกนั

และการต่อต้านการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีสว่นร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัป

ชนัแก่เจ้าหน้าท่ี หนว่ยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้กําหนด

หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิสาํหรับกิจกรรมท่ีมีความเสีย่งท่ีอาจเกิดการคอร์รัปชนั เพ่ือเป็นแนวทางท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ และ

ลดความเสีย่งตอ่การเกิดการคอร์รัปชนั  

โดยข้อปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนัและหลกัเกณฑ์ทัง้ 6 ฉบบั ได้รวบรวมมาเป็น “หลกัการและ           

แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน”  และได้แจกให้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานในองค์กร        

เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในกรณีท่ีมีข้อสงสยัในเร่ืองการคอร์รัปชนั  นอกจากนีไ้ด้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.snjinter.com) ในหวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ : การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี : การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมการต่อต้านการคอรัปชนัไปยงั บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 

(บริษัทย่อย) ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อเดือน

ตลุาคม 2563 และคาดวา่จะยื่นแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 

การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น 

ในการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน บริษัทฯ กําหนดให้หน่วยงานซึ่งมีธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด         

ความเสีย่งในการคอร์รัปชนัเป็นผู้ประเมินทัง้หมดทกุหนว่ยงานท่ีมีการติดตอ่กบัหนว่ยงานราชการ เช่น หนว่ยงานวิศวกรรม 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน  แผนกพิธีการ เป็นต้น โดยบ่งชีส้าเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดการคอร์รัปชันในแต่ละกระบวนการ       

การดําเนินธุรกิจ เพ่ือหาปัจจยัความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชนัท่ีมีร่วมกนัทัง้องค์กร รวมทัง้จดัทําแนวปฏิบตัิ ข้อกําหนด และ

ระเบียบบริษัทท่ีใช้ในการควบคมุความเสีย่งดงักลา่ว 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   
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จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน พบว่าบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิภาพ เช่น การป้องกัน การแจ้งเบาะแส การควบคุมและติดตาม จึงทําให้โอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้านการ     

คอร์รัปชนัอยู่ในระดบัท่ีตํ่า อย่างไรก็ตามจากผลการประเมิน พบวา่บริษัทฯ มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิท่ีสอดคล้อง

กบัการป้องกนัการคอร์รัปชนั เช่น การให้ของขวญั การเลีย้งรับรอง การขายและการตลาด การจดัซือ้ จดัจ้าง จดัหา และ

บริษัทได้จัดทําหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้แก่ การสนบัสนุนช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล การให้และ    

รับเงินสนับสนุน อย่างไรก็ดีผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สืบทอดกันมาเป็น

วฒันธรรมองค์กรมาโดยตลอด เพ่ือความชดัเจนและการนําไปปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

การนํานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมาตรการไปปฏิบัติ 

• การสื่อสารนโยบาย และหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิเร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชนัภายในองค์กร โดยผ่านช่องทางเสียง

ตามสายวนัละ 2 เวลา จดัทําบอร์ดประชาสมัพนัธ์เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชนั ตามจดุต่างๆ ของบริษัท จดัทํา 

OR Code เก่ียวกับหลกัการและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ิมเนือ้หานโยบายการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแส ลงในคู่มือพนกังานสําหรับแจกให้กับพนักงานท่ีเข้าใหม่ และจัดทําแผ่นพับ

ประชาสมัพันธ์สําหรับบุคคลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ได้ถึงการแสดง

เจตนารมณ์ของบริษัทท่ีชดัเจน 

• บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลกัสตูร “S & J ร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน” สําหรับพนักงานทุกระดับประจําปี 2563 ผ่าน

ระบบ E-learning พร้อมทําแบบประเมินวดัผลความเข้าใจ ซึง่มีผลคะแนนเฉลีย่ท่ี 95% (ระดบัดีมาก) 

• การปฐมนิเทศสาํหรับพนกังานใหม ่ซึง่มีเนือ้หาเร่ืองนโยบาย และหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิสาํหรับการตอ่ต้านการคอร์รัป

ชนั เพ่ือเป็นการปลกูฝังจิตสาํนกึตัง้แตเ่ร่ิมต้น 

• สือ่สารนโยบายไปยงัลกูค้า ร้านค้า และคูค้่า โดยการสง่จดหมายแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัป

ชนัของบริษัท พร้อมขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หากพบบคุคลในองค์กรกระทําผิด นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้

จัดทําบันทึกข้อตกลงไม่กระทําการอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันสําหรับผู้ กระทําการแทนบริษัท เพ่ือให้ลูกค้า 

ร้านค้า และคูค้่าได้มีความตระหนกัในการดําเนินธุรกิจกบับริษัทอยา่งจริงจงั 

• บริษัทฯ ได้จดัทําจดหมายแจ้งนโยบายงดรับกระเช้าของขวญัหรือของขวญัปีใหมจ่ากร้านค้า เป็นประจําทกุปี 

การแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้รายงานและร้องเรียนการกระทําผิด

กฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ จึงกําหนดเป็นมาตรการใน

การแจ้งเบาะแส รวมทัง้จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถกูร้องเรียน และให้ความสําคญักับการเก็บรักษา

ข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเท่านัน้ เพ่ือสร้าง         

ความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส  

บริษัทฯจัดให้มีช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจทําให้เกิด

ความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง          

หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเร่ืองท่ีผู้มีสว่นได้เสียถกูละเมิดสทิธิ หรือเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั โดย

สามารถติดตอ่แจ้งเร่ืองได้โดยตรงผา่นทางโทรศพัท์หรือ ทาง E-mail ดงันี ้ 
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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 

ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 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 ท่ีแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนท่ีกระทําโดยเจตนาสจุริตด้วยการปกปิดช่ือ หรือข้อมลูใดๆ 

ท่ีสามารถระบตุวัผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นความลบัโดย

จํากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทา่นัน้ 

การคุ้มครองพนกังาน 

บริษัทฯ จะให้การดแูลและคุ้มครองพนกังานผู้ ท่ีได้ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และข้อปฏิบตัิ โดย

ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงบริษัทฯ ให้ความ

เป็นธรรมและคุ้มครองแก่บคุลากร โดยบคุลากรของบริษัท จะไมถ่กูลงโทษหรือ ลดตําแหนง่หากปฏิเสธการกระทําการคอร์

รัปชนั แม้วา่การกระทํานัน้จะทําให้บริษัทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ  

บริษัทฯ ได้กําหนดกระบวนการแจ้งเบาะแส การป้องกนัผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถกูร้องเรียน การพิจารณา

บทลงโทษ กระทัง่การรายงานการแจ้งเบาะแส ไว้ใน “หลกัการและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านการคอร์รัปชนั” อยา่งชดัเจน 

โดยในปี 2563 มีข้อร้องเรียนเร่ืองผิดข้อบงัคบัเก่ียวกับการทํางาน ท่ีมีมลูเหตจํุานวน 1 เร่ือง ซึ่งได้รับการสอบสวนเพ่ือหา

สาเหตท่ีุแท้จริง โดยได้ดําเนินการพิจารณาทางวินยักบัผู้ เก่ียวข้องแล้ว และปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกบั

เร่ืองการทจุริตคอร์รัปชนั   

การติดตาม ทบทวนและประเมินผล 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินความเสีย่งจากการคอร์รัปชนั ตลอดจนมี

การจดัทําแผนปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่ว โดยคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเป็นผู้ประเมนิความเสีย่งด้านคอร์รัปชนัและ

ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบและนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทํา

หน้าท่ีสอบทานระบบควบคมุภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีท่ีมีการทจุริตหนว่ยงานตรวจสอบภายใน

จะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั 

ในปี 2563 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้ทําการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านการ

ทจุริตเพ่ือทบทวนการนํานโยบายและแนวปฏิบตัิไปใช้นัน้ ต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ โดยประสานกบัหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งได้ดําเนินการตามแผนตรวจสอบประจําปี โดยได้ติดตามเก่ียวกบัการนําแนวปฏิบตัิไปปฏิบตัิ พร้อมทัง้รายงาน

ผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท ตามลาํดบัเป็นรายไตรมาส 

3.16  ช่องทางในการติดต่อบริษัท 

 ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ผา่น             

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 
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หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)                               

เลขท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบรวบรวมเอกสารท่ีสง่ถึงคณะกรรมการและดําเนินการสง่ให้คณะกรรมการ

ชดุยอ่ยหรือกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะประเด็นตา่งๆ ทัง้หมดเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็น

รายไตรมาส โดยในปี 2563 ไมไ่ด้รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสยี 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงการเปิดเผยสารสนเทศสําคญัของบริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีไมใ่ช่

ทาง  การเงิน และถือเป็นนโยบายหนึง่ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลู

อย่างถกูต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกนัผ่านช่องทางตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 

(แบบ 56-1) สือ่การเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (www.snjinter.com) ซึ่งได้มี   

การปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนีย้งัมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัในเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือ

แสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้

4.1   การกํากับดูแลกิจการ  บริษัทฯ ได้จดัทําและเปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หลกัการกํากบัดแูล

กิจการจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เป็น

คู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทัง้ยังจัดทําบอร์ด

ประชาสมัพนัธ์  

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนีย้งัมีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัในเร่ืองอ่ืนๆ 

เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้

4.2  นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในพนัธกิจ (Mission)  นโยบายกํากบัดแูล

กิจการและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีบริษัทต้องปฏิบตัิต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม สําหรับรายละเอียดการปฏิบตัิตาม

นโยบายดงักลา่วสามารถดเูพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2563” 

4.3  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง  บริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําหน้าท่ี

กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลมุในทุกด้านอย่างเหมาะสม     

พร้อมทัง้กําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง ตามรายละเอียดในหวัข้อ “ปัจจยัความเสีย่ง” 

4.4  โครงสร้างการถือหุ้น  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไว้ใน

รายงานประจําปีในหวัข้อ “ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น” และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.snjinter.com  เมน ู  “นกัลงทนุ

สมัพนัธ์” หวัข้อ “ข้อมลูผู้ ถือหุ้น” หมวด“โครงสร้างผู้ ถือหุ้น” 

http://www.snjinter.com/
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4.5  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการบริษัท

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัทํารายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง มีความน่าเช่ือถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

เพ่ือให้นกัลงทนุใช้ประกอบการตดัสนิใจจึงได้จดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่การจดัทํารายงาน

ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจําปี นอกจากนีใ้นปี 2563 งบการเงินของบริษัท

ยังได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผู้ สอบบัญชี และนําส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสัง่แก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ         

แตอ่ยา่งใด 

4.6  การทําหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ี

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ของการประชุม จํานวนครัง้ท่ีกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้า

ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” เร่ือง

คณะกรรมการชดุยอ่ย 

4.7  การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหุ้นบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในหวัข้อ “ข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เร่ืองรายงาน

การเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

4.8  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 

รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และจํานวนค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล 

ตามรายละเอียดในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

4.9  นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการ

บริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทรับทราบทกุครัง้ถึงการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ภายใน   

3 เดือนนบัแต่วนัท่ีได้มีการแต่งตัง้ หรือวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการจดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสยีให้

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานดงักลา่ว 

โดยในปี 2563 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนีใ้นการประชุม

คณะกรรมการ กรรมการผู้มีสว่นได้เสียไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจในวาระสําคญั อีกทัง้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมี

สว่นได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดงักลา่วในจดหมายแจ้งมติท่ีประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

4.10  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการและ

ผู้บริหาร    ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหัวข้อ “การกํากับดูแล

กิจการ” หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7 

4.11  การทํารายการระหว่างกัน  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้บริษัทต้องมีการปฏิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยในกรณีท่ีเป็นการทํารายการระหวา่งกนัท่ีสําคญั ถึงแม้วา่จํานวนเงินท่ีอนมุตัิจะ

อยู่ในอํานาจท่ีกรรมการบริหารท่ีกํากับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรืออนมุตัิแลวัแตก่รณี หลงัจากนัน้จะนําเร่ืองท่ีมีขนาดรายการท่ีมีนยัสําคญัเข้าท่ีประชุม
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คณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลาํดบั เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็น

หากมีความเห็นท่ีแตกตา่ง และทําให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนท่ีบริษัทจะดําเนินการแจ้งต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามรายละเอียดในหวัข้อ “รายการระหวา่งกนั” 

4.12  การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส  ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีรายได้รวมหรือมีกําไรสทุธิตามงบ

การเงินล่าสดุมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผย

คําอธิบายผลการดําเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส จํานวน 4 ครัง้ 

4.13  การจัดการและการดําเนินการทางภาษีของบริษัท  บริษัทมีนโยบายทางภาษีโดยมีการบริหารจดัการ

ด้านภาษีท่ีรัดกุม เพ่ือปกป้องช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัทในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับภาษี รวมทัง้ส่งเสริมการสร้าง

มลูคา่เพ่ิมสงูสดุให้แก่             ผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายภาษีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดบัสงูตามหลกัจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นโยบายภาษีของบริษัท  นโยบายภาษีของบริษัทยึดมัน่ในหลกัความซื่อสตัย์ โปร่งใส โดยการเสียภาษี

ให้ถกูต้องตรงเวลาตามกฎหมายกําหนด เพ่ือสร้างความนา่เช่ือถือให้แก่บริษัท โดยดําเนินการให้มีการปฏิบตัิงานด้านภาษี

ท่ีถกูต้องตามกฎหมาย และใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย รวมถึง

การปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบัในการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและภาษีตอ่เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องรวมไปถึง

ตอ่สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีวางไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ ถือหุ้น และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดี

กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐและลกูค้า 

ขัน้ตอนการดําเนินการตามนโยบายภาษี  บริษัทมีการปฏิบตัิงานด้านภาษี และติดตามข่าวสารด้าน

ภาษีและกฎหมายใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีกระบวนการการสอบทานการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ผู้บริหาร         

ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างสมํ่าเสมอตามแผนตรวจสอบภายในประจําปีท่ีวางไว้ เพ่ือติดตามการปฏิบตัิงาน รวมถึงการสอบ

ทานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทตามรอบการตรวจสอบ เพ่ือให้การดําเนินการด้านภาษีของบริษัทเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ โปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย 

บริษัทมีการกําหนด หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการบริจาคเพ่ือการกศุลและสาธารณประโยชน์ หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิ

ในการรับหรือหรือการให้ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรอง หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการให้และการรับเงินสนบัสนุน 

หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจด้านจดัซือ้ จดัจ้าง 

จดัหาของบริษัทให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายด้านภาษีอากร ซึ่งกระบวนการ

ทัง้หมดได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารของบริษัท และได้พิจารณาอย่างรอบคอบในประเด็นท่ีต้องตีความข้อกฎหมายทาง

ภาษี  

 4.14  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistleblowing Policy)  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้

พนกังานและผู้มีสว่นได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย การทจุริต

หรือประพฤติมิชอบของพนกังานบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบริษัท รวมทัง้

การรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ีพนกังานและผู้มีสว่นได้เสียถกูละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและ

กระบวนการท่ีบริษัทกําหนด 
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 4.15  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  บริษัทฯ ได้จัดตัง้ แผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือเป็น

ศนูย์กลางการติดตอ่สือ่สารและเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถ

ดรูายละเอียดข้อมลูท่ีทนัเหตกุารณ์ของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท “นกัลงทนุสมัพนัธ์” และระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ทัง้นีผู้้ลงทนุและผู้ 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 2563 เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองและในวงกว้าง 

ประกอบกบัรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในทุกเขตท้องท่ีทัว่ราชอาณาจกัรและขอความร่วมมือให้พิจารณาถึง

ความจําเป็นในการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะของการรวมกลุม่คนเป็นจํานวนมาก  ซึง่มีความเสี่ยงท่ีจะทําให้การแพร่ระบาด

เกิดขึน้และกระจายสูบ่คุคลทัว่ไปโดยง่าย ด้วยเหตนีุเ้พ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และเพ่ือความปลอดภยัของ

ผู้ ท่ีจะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน  บริษัทได้สื่อสารสารสนเทศสําคญัๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน ผ่านช่องทาง

เผยแพร่ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท แทนการจดักิจกรรม “นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ พบกลุม่สหพฒัน์” 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการชีแ้นะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท การติดตามดแูลการ

ทํางานของฝ่ายจดัการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าท่ี เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมจํีานวน 15 คน ประกอบด้วย 

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร   4 คน  

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร      5 คน 

- กรรมการอิสระ       6 คน 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีมี          

ความหลากหลายทัง้ทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนไม่มี         

การกีดกนัทางเพศ โดยจํานวนกรรมการของบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 10 คน ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจํานวน     

6 คน คิดเป็นร้อยละ 40  ของคณะกรรมการบริษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ

จํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการบริษัทไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ 

 กรรมการบริษัททุกคนมีความตัง้ใจในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจาก

คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ               

โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสาํคญั 

 

mailto:sji_sec@snjinter.com
mailto:sumit_k@snjinter.com
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2.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ   

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบตัิครบถ้วนในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด โดยมีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการอิสระทัง้หมด อีกทัง้

ไมม่ีกรรมการอิสระคนใดท่ีดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แหง่  

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ แตใ่นทางปฏิบตัิแล้วกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอยา่งแท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท โดยกรรมการอิสระและผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบริษัท และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท 

3.  กระบวนการสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่ง

กรรมการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส (รายละเอียดตามหวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” เร่ืองการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสงู) 

4.  จาํนวนบริษัทที่กรรมการไปดาํรงตาํแหน่ง 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอ่ืนไว้ในหวัข้อ “ข้อมูลสว่น

บุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”  ซึ่งในปัจจุบันมีกรรมการจํานวน 1 ท่านท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท บริษัท มัน่ใจวา่ไมม่ผีลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีแตอ่ยา่งใด เน่ืองจากกรรมการได้อทิุศเวลาใน

การปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยเข้าร่วมประชมุอยา่งสมํ่าเสมอและทําคณุประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด  

 อนึง่คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายให้กรรมการผู้จดัการไปดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท

อ่ืนท่ีเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนักบัของบริษัท 

5.  การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

  ด้วยบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัระหวา่งประธานกรรมการบริษัท กบัผู้บริหารสงูสดุของ

องค์กร บริษัทฯ จึงกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บคุคลคนเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ เพ่ือ

แบ่งแยกหน้าท่ีการกํากับดูแลกิจการและบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอํานาจการ

ดําเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จดัทํากฎบตัรคณะกรรมการซึ่งได้กําหนดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด ประธาน

กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 

6.  เลขานุการบริษัท 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ นายสมุิตร  ขอไพบลูย์ ผู้จดัการสว่นบญัชีการเงิน เป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีบทบาท

หน้าท่ี ความรับผิดชอบตามท่ีบริษัทกําหนดไว้ (รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองเลขานกุารบริษัท) 
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5.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสม ดูแล

รับผิดชอบงานในแตล่ะด้าน และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่

ละชุดไว้อย่างชดัเจน (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” เร่ืองคณะกรรมการชุดย่อย และหวัข้อ “โครงสร้าง

การจดัการ” เร่ืองคณะกรรมการบริษัท) 

 นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชี

ภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

5.3   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(1)  ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัท มีภาวะผู้ นําและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ รวมทัง้กํากบัดแูลกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถปุระสงค์และ

เปา้หมายท่ีได้ กําหนดไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดวิสยัทศัน์ พันธกิจ ของบริษัทและให้มีการทบทวนเป็นประจําทุกปี 

โดยใน ปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสยัทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทแล้วเห็นว่ายังมีความ

เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ เป้าหมาย 

แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทท่ีนําเสนอโดยฝ่ายจดัการ รวมทัง้จดัให้มกีลไกในการกํากบั  ติดตาม ดแูลให้มี

การนํา        กลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ

แนวทางท่ีจะเพ่ิมมลูคา่และความมัง่คัง่แกบ่ริษัทและผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกนัก็คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มสีว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

(2)  ด้านการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสาํคญัของการกํากบัดแูลกจิการท่ีดีได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกอบด้วยข้อมลู 4 สว่น คือ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน โดยมีการจดัทําทัง้หมด 2 ภาษา คือ 

ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามและทบทวนหลกัการกําากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจําทกุปี 

และ มีการเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้ได้แจกคู่มือให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และกําหนดให้ทกุ

คน ต้องปฏิบตัิตามคู่มือดงักลา่วอย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีการนําจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจดัทําเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น

เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนกังานเข้าใจในเร่ืองดงักลา่วได้ง่ายยิ่งขึน้  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการตดิตามให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเสริมสร้างให้

บริษัทมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ สําหรับผู้ ท่ีละเว้นการปฏิบตัิตามจะได้รับโทษทาง

วินยัตามความเหมาะสม และอาจถกูดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีเป็นการกระทําผิดกฎหมาย และหากพนกังานมีข้อ

สงสยัท่ีไม่สามารถ ปฏิบตัิตามหรือตดัสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขัน้ ซึ่งในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งให้ถือ     

คําวินิจฉยัของกรรมการผู้จดัการ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นท่ีสิน้สดุ (รายละเอียดนโยบายการกํากบั

ดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานฉบบัเต็มสามารถดูใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ) 
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 (3)   การจัดทาํนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

  คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดแูล เพ่ือขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์

อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพ่ือประโยชน์สงูสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีมีการทํารายการท่ีอาจม ี   

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติท่ีประชุมเก่ียวกบัรายการดงักลา่วซึง่มีรายละเอียดครบถ้วนเพ่ือ    

ความโปร่งใสตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและ         

งดออกเสียงในวาระนัน้ๆ เพ่ือความเป็นอิสระในการตดัสินใจ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการให้กู้ยืมหรือคํา้ประกนัเงินกู้ตามสดัสว่นการถือหุ้น และได้จดัทํารายการสรุปไว้ในรายงานประจําปี 

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

(4)   การกาํกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน และการกํากับ

ดแูลการปฏิบตัิงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงาน

ของระบบ ดงักลา่ว ตลอดจนให้คําแนะนําเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอยา่งมีประสิทธิผล        

มีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเต็มท่ี  

 คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นประจําทุกไตรมาส เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีสอบทานว่าบริษัทได้มีการปฏิบตัิตามระบบควบคุม

ภายในอย่างเพียงพอ  ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย 

ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบ           

การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ         

ความเสีย่ง”)  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตัง้  

โยกย้าย และเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบนัผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของ

บริษัท คือ นางพรรณี  ฉนัทวรลกัษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็น

อยา่งด ี

 (5)   การบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญักบัการบริหารความเสีย่งท่ีมีผลกระทบตอ่เปา้หมายขององค์กร โดย

มีกระบวนการบริหารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบและสอดคล้องกบันโยบายของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้การบริหาร

ความเสี่ยงมีประสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสีย่ง และติดตามแผนจดัการความเสีย่ง พร้อมทัง้

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารความเสีย่งแตล่ะด้านของบริษัทฯ อยูใ่นหวัข้อ “ปัจจยัความเสีย่ง”) 

5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจเรียกเพ่ิมเติมตามท่ี

เห็นสมควรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดวนัเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และได้มีการแจ้งกําหนด      

การประชุมให้กรรมการ แตล่ะคนรับทราบ สําหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถท่ีจะ

เสนอวาระการประชมุได้  โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการจะร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะนําเข้าสูท่ี่ประชุม 
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หลงัจากนัน้เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมการ แตล่ะคนมีเวลาพิจารณาและศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 กรรมการทกุคนถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ ยกเว้นหากติดภารกิจสาํคญัหรือ

เจ็บป่วย  ซึง่ในท่ีประชมุประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  บริษัทฯ ได้

กําหนดนโยบายเก่ียวกบัจํานวนองค์ประชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมี

กรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองท่ีกําลงัพิจารณาไมไ่ด้เข้า

ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานกุารบริษัทเป็นผู้บนัทึกการประชุมและจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการ

รับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอยา่งเป็นระบบ เพ่ือสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง 

 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือนําเสนอเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ และแผนงานของบริษัทประจําปี อีกทัง้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ระหวา่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร นอกจากนีผู้้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงินได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท

ทกุครัง้    

  คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีภายนอก และได้รายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทัง้สิน้ 10 ครัง้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมมากกว่า      

ร้อยละ 95 ของการประชุมทัง้ปี และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทได้มีการประชุมระหว่างกนัเองโดยไม่มีผู้บริหาร

เข้าร่วมประชุมด้วย จํานวน 1 ครัง้ ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564  (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้าง        

การจดัการ” เร่ืองคณะกรรมการบริษัท ข้อ 1.3 จํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ)  

  นอกจากนี ้ในปี 2563 ได้มีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2564 เป็น            

การลว่งหน้า (ตารางการประชมุนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้) โดยไมร่วมการประชมุในวาระพิเศษ ดงันี ้

ครัง้ที่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1 วนัท่ี  21  มกราคม  2564  

2 วนัท่ี  25  กมุภาพนัธ์  2564 

3 วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564 

4 วนัท่ี  15  กรกฎาคม  2564 

5 วนัท่ี  13  สงิหาคม  2564  

6 วนัท่ี  11  พฤศจิกายน  2564 

7 วนัท่ี  23  ธนัวาคม  2564 

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2563 ซึ่งได้

จดัเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้กรรมการแตล่ะคนได้ร่วมกนัพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม 

ทัง้นีเ้พ่ือทบทวนผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพ่ือช่วยให้การทํางานของคณะกรรมการบริษัทมี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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 ซึ่งมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี ้เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะ  แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล และแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ) ให้กับ

กรรมการทกุทา่น โดยกรรมการทกุทา่นมีความเป็นอิสระ ในการทําแบบประเมินดงักลา่ว และเมื่อทําแบบประเมินเรียบร้อย

แล้วให้จดัสง่คืนกบัเลขานุการบริษัทเพ่ือรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท สาํหรับหลกัเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มให้แตล่ะข้อ ดงันี ้

เกณฑ์ คะแนน 

ดีมาก ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป 

ด ี ตัง้แตร้่อยละ 70 ขึน้ไป 

พอใช้ ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป 

ควรปรับปรุง ตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป 

ไมด่ี น้อยกวา่ร้อยละ 50 

  

 การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ     

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยแบ่ง             

การประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก ่

  1.  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 

  2.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท     

  3.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท     

  ในปี 2563 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 93       

  การประเมินผลงานประจาํปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล      

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่ง          

การประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก ่    

   1.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท       

  2.  การทําหน้าท่ีของกรรมการบริษัท      

  3.  การพฒันาตนเองของกรรมการบริษัท      

  ในปี 2563 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 93 
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 การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการชุดย่อย    

  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ประจําปี 2563 โดย

ให้กรรมการชดยุ่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีตนดํารงตําแหน่งในภาพรวมของผลการประเมิน

สรุปได้ดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

                      คณะกรรมการตรวจสอบ 94 

                      คณะกรรมการสรรหา 82 

                      คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 85 

                      คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 82 

                      คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 97 

                      คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 97 

                      คณะกรรมการบริหาร 89 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการนัน้ เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการและ

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและประเมินผลการดําเนินงานตามเปา้หมายของบริษัทเป็นประจําทกุปี  

5.6   ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือดูแลให้กระบวนการพิจารณา

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเป็นไปอยา่งโปร่งใส (รายละเอียดหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

และผู้บริหารอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเสริมสร้างทกัษะความรู้ความเข้าใจอนัเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการและ

งานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (รายละเอียดในหวัข้อ “ข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหาร”) รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอ่ืนๆ  เพ่ือนําความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีได้รับกลบัมาพฒันาบริษัท 

การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รายช่ือ DAP รุ่นท่ี DCP รุ่นท่ี RCC รุ่นท่ี RMP รุ่นท่ี RCP รุ่นท่ี ACP รุ่นท่ี 

 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 - - - - 
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รายช่ือ DAP รุ่นท่ี DCP รุ่นท่ี RCC รุ่นท่ี RMP รุ่นท่ี RCP รุ่นท่ี ACP รุ่นท่ี 

 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 - - - - 

 

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสําคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็น         

การเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง 

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2563 

รายชื่อ ชื่อหลักสตูรอบรม / สัมมนา 

นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพนัธ์ - การบญัชีบริหารเพ่ือการวางแผนและตดัสนิใจ : ธรรมนิต ิ(Online) 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศสาํหรับกรรมการท่ีเข้ารับตําแหนง่ใหม ่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าท่ี

ของกรรมการ โดยมีการนําพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมนําเสนอประวตัิบริษัทสรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการ 

ดงักลา่วได้  รับทราบ พร้อมสง่มอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบงัคบัของบริษัท  

พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงกฎบัตร

คณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการกํากับดแูลกิจการ หลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําาเนินธุรกิจ และ

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังาน นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และระเบียบปฏิบตัิอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจาก หน่วยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดํารง

ตําแหนง่กรรมการ 

5.8   แผนการสืบทอดงาน  

บริษัทฯ ได้มีการจดัทําแผนสบืทอดตําแหนง่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีผู้บริหารไมส่ามารถปฏิบตัิงาน

ได้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. จดัให้ผู้บริหารระดบัรอง ๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทํางานร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงู  

2. เตรียมการให้ผู้บริหารระดบัสงูพร้อมรับงานของสายงานอ่ืนในกรณีจําเป็น   
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3. เตรียมบคุลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึน้ เพ่ือรับงาน          

บริหารระดบัสงู 

4. จดัให้มี Committee ตา่ง ๆ  เพ่ือให้เกิดการพฒันางานและศกัยภาพของกรอบงานตา่ง ๆ อยา่งเป็น

ระบบ 

5. พฒันาให้ผู้บริหารระดบักลางได้เสนอแผนงานตา่ง ๆ  

6. จดัอบรมพนกังานในระดบัรองๆ พร้อมท่ีจะรับงานในระดบัท่ีสงูขึน้ 

7. จดัอบรมผู้บริหารระดบัสงูและระดบักลางให้มีจิตสาํนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ต่อองค์กร 

และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึน้ 

8. จดัอบรมผู้บริหารในแตล่ะฝ่าย ให้มีศกัยภาพมากขึน้  ฝึกการวางแผนลว่งหน้า และเสริมการใช้ความคิด

อยา่งเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดบัรองๆ 

9. พฒันาคณุภาพจิตใจของผู้บริหารทกุระดบั ยึดธรรมะ เพ่ือการปฏิบตัิต่อกนั  อยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่าง         

มีความสขุ 

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีมคีวามรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสม ดแูลรับผิดชอบงานในแตล่ะ

ด้าน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการดําเนินงานและกลัน่กรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ

เสีย่ง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะชุด

ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทําหน้าท่ีดูแลการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุปี 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัท  

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจํานวน 15 คน     ประกอบด้วย 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน  10 คน     คิดเป็นร้อยละ 66.67 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน    5 คน     คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ซึง่กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 10 คน ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 คน โดย

ประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ 
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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. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทลาออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา          

ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยท่ี

กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหม่ได้ ซึง่ปัจจบุนัมีกรรมการบริษัททัง้สิน้ 15 คน ดงันัน้

กรรมการบริษัทแตล่ะคนจะดํารงตําแหนง่วาระคราวละ 3 ปี 

2. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือ

ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจาก

ตําแหนง่ หรือศาลมีคําสัง่ให้ออก 

3. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลือวาระไม่

น้อยกว่า  2  เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน

ตําแหน่งท่ี ว่างลง บคุคลท่ีเข้ารับเป็นกรรมการบริษัทดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ

กรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

4. กรรมการบริษัทท่ีลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งให้ยื่นหนงัสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่

วนัท่ีหนงัสอืลาออกไปถึงบริษัท 
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5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกวา่สามในสีข่องจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า

กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

1. แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอํานาจหน้าท่ี ให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอ่ืนใดไปปฏิบตั ิ

2. อนมุตัิการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการประกอบ

ธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

3. อนมุตัิการเข้าคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ี

มีการประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนัหรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

4. อนมุตัิการเข้าทํานิตกิรรมท่ีมใิช่ธรุกรรมทางการเงิน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

5. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลกิวงเงินสนิเช่ือ ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

6. อนุมัติการลงทุน  ขายเงินลงทุนในหุ้ นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจ   

คณะกรรมการบริหาร 

7. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

8. อนมุตัิการจําหนา่ย จา่ย โอน ในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

9. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนท่ีเลิกใช้ ชํารุด  สูญหาย         

ถกูทําลาย  เสื่อมสภาพ  หรือล้าสมยัไม่สามารถใช้งานได้  มีมลูค่าทางบญัชีรวมในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะ

กรรมการบริหาร 

10. อนมุตัิการปรับสภาพราคา การทําลายซึง่วตัถดุิบ และ/หรือสนิค้าคงเหลอืท่ีเสือ่มสภาพ  หรือล้าสมยัซึ่งจะทําให้มี

มลูคา่ทางบญัชีลดลงในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

11. อนุมตัิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ                 

การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท  สําหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า และ/หรือ       

ท่ีเป็นปกติวสิยัทางการค้า ท่ีมีทนุทรัพย์เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

12. เสนอการเพ่ิมทนุหรือลดทนุ หรือการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไข เปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบั  

และ/หรือ วตัถปุระสงค์ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น 

13. อนมุตัิการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลกิบริษัทยอ่ย  

14. มอบอํานาจให้แก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษัท  หรือบคุคลอ่ืนใดทําการแทนได้ ภายใต้ระเบียบท่ี

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ 

15. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ  ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือสง่

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

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

ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

17. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 

 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   

  

 

 แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

………………   รับรองความถกูต้อง 

  หน้าท่ี 98 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. กําหนดทิศทาง  เปา้หมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 

2. อนมุตัิแผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทัง้กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3. สง่เสริมให้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้

กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตามให้มีการ

ปฏิบตัิตามอยา่งจริงจงั 

4. จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การทํารายการตา่งๆ ได้รับอนมุตัิจากผู้มีอํานาจ       

มีการสอบทานและจดัทําบญัชีท่ีถกูต้อง ตลอดจนมีระบบตา่งๆ ท่ีสามารถปอ้งกนัการนําทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้

ในทางมิชอบ 

5. การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชดัเจนและ

เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยผู้มีสว่นได้เสียไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ และปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์

ให้ถกูต้อง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  และได้ผ่าน             

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนอย่างถูกต้อง                  

มีมาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 

9. เรียกประชุมผู้ ถือหุ้น   โดยกําหนด  วนั  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น  ตลอดจนกําหนด

อัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับเร่ืองท่ีเสนอต่อผู้ ถือหุ้ น            

ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้  บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้      

ผู้ ถือหุ้ นทราบ ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวันงดรับลงทะเบียน       

การโอนหุ้น หรือ  กําหนดวนัเพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น      

ไมเ่กิน 2 เดือน เพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสทิธิในการรับเงินปันผล 

10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”  โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

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

11. ติดตามดแูลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ

เป็นไปโดยถกูต้องตรงตามข้อมลูท่ีปรากฏอยูใ่นสมดุบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษัท 

12. อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชดุอ่ืน 

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
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ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุจํานวน 10 ครัง้ โดยมีการกําหนดวนัเวลาการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏใน

หมวด “โครงสร้างการจดัการ” 

9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และ    

ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ให้มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ด้านบญัชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน โดยมีวาระ

การดํารงตําแหน่ง 1 ปี ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 สําหรับปีนีม้ีกรรมการตรวจสอบจํานวน 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. กําหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกนั ระหวา่ง ผู้สอบบญัชี คณะกรรมการบริษัท และ

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

2. มีอํานาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มาชีแ้จง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ     

สง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมลูได้ทกุระดบัขององค์กร 

3. มีอํานาจในการตรวจสอบผู้ ท่ี เก่ียวข้อง และเร่ืองท่ีเก่ียวข้องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้าม)ี หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็น

ด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท  

5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

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

ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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4. สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัท 

5. สนบัสนนุและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. สนบัสนนุและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. พิจารณาอนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายใน และติดตามการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

8. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

9. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง     

การเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีเดิม และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้า

ร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

10. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจ

วา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

11. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ         

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 

ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

12. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี ้

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

ก. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ข. การทจุริตคอร์รัปชัน่หรือสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกําหนด  

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มรีายการหรือการกระทําดงักลา่วตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตัิ 

14. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยอาศยัอํานาจตามข้อบงัคบัของบริษัท และ กฎหมาย 

 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมจํานวน 5 ครัง้ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

ตารางวนัเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี รวมทัง้มีการประชุม

ร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท และผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทกุไตรมาส 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหา 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการบริษัท จํานวน 5 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา โดย

ประธานกรรมการสรรหาไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี  ตัง้แต่เดือน 

พฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2564  

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  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือสง่เอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

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

จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท 

2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีเสนอให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงความรู้  

ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ  เพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหา  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   
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3. พิจารณาสรรหาคดัเลอืกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะดาํรงตําแหนง่กรรมการบริษัท  เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  เว้นแต่ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระให้เสนอต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

4. จดัทําความเห็นหรือข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

6. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจํานวน 2 ครัง้ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

ตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการสรรหาได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

9.2.4  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้กรรมการบริษัท จํานวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

2 ทา่น ซึง่รวมประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนทกุคนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 

1 ปี ตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 

รายชื่อของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

                     ชื่อ – สกุล           ตาํแหน่ง 

1 นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน       

2 นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                    

3 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                    

4 นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                    

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ  หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชมุหรือสง่เอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

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

ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทําความเห็นหรือเสนอแก้ไข

เพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทได้  เพ่ือให้การจดัสรรคา่ตอบแทนมีความเหมาะสม  

2. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท 

วงเงินค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และจํานวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา            

เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิ 

3. พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน อํานาจหน้าท่ีและปริมาณ

ความรับผิดชอบ  ภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   
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4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการกําหนดค่าตอบแทน (ท่ีมิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท) โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน  อํานาจหน้าท่ี  และปริมาณความรับผิดชอบ  และนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตั ิ

6. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2563 คณ ะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจํานวน 2 ครัง้ และได้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวนัเวลาการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการ

ลว่งหน้าตลอดปี 

9.2.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 6 คน  โดยเป็นกรรมการท่ีไม่ได้

เป็นผู้บริหาร  4 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีสมาชิกจํานวน 2 ท่าน เป็นผู้บริหารของบริษัท  

กรรมการบริหารความเสีย่งทกุคนมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 1 ปี ตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

1 ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง       

2 รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

3 นางพรทิพย์ ภตูิภทัร์ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

4 นางทองสขุ อปุถมัภากลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

5 นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

6 นางสาววราลกัษณ์ พนัธุ์ไพโรจน์ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

 นางสาววราลกัษณ์ พนัธุ์ไพโรจน์ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

2. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือสง่เอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

3. มีอํานาจแตง่ตัง้คณะทํางานประเมินและติดตามความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบาย เปา้หมาย และวางแผนจดัระบบการบริหารความเสีย่งของบริษัท  ให้เกิดความชดัเจนตอ่เน่ือง

และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท และมีการสือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ทกุหนว่ยงาน ทกุระดบัร่วมมือในการบริหารความเสีย่งในองค์กร 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   
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3. ดแูลให้บริษัทมกีารบริหารความเสีย่งท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

4. พฒันาระบบการจดัการบริหารความเสีย่งทัง้องค์กรให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

5. จดัทํารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท     

เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้มีการประชมุจํานวน 5 ครัง้ และได้รายงานตอ่คณะกรรมการ

บริษัท โดยตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

9.2.6  คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม จํานวน  7 คน โดยเป็นกรรมการ

บริษัท และผู้บริหาร ท่ีมีความรู้และประสบการณ์  กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมทุกคนมีวาระการดํารงตําแหน่ง     

คราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 

รายชื่อของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

1 ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี  ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม  

2 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

3 นางรุจาภา ศรีสรุางค์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

4 นางธญันนัทน์ ตนัติโกวิท กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

5 นางสาวทดัทรวง แสงวิเชียร กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

6 นางสาวพรพนาวลั บญุรมย์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

7 นางสาวพชัพรวรรณ ธนเวชพงศ์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

 นางรุจาภา ศรีสรุางค์ เลขานกุารคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 
 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสงัคม 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือสง่เอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

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

จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

1. กําหนดนโยบายและวางกรอบการดําเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมของบริษัท 

2. พิจารณากลัน่กรองกิจกรรมและนโยบายเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อมของบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการ 
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3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและนโยบาย      

ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 

4. พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจําปีสําหรับการดําเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม          

เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสําเร็จรวมทัง้

คณุภาพของโครงการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 

6. เสนอแนะข้อกําหนดเก่ียวกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมถึง

จรรยาบรรณพนกังานของบริษัท  

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2563 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสังคม ได้มีการประชุมจํานวน 4 ครัง้ และได้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการ

ลว่งหน้าตลอดปี 

9.2.7  คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการกํากบัดแูลกิจการ จํานวน  5 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็น

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และมีตวัแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 

 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  ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็น

ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

3. อํานาจแตง่ตัง้คณะทํางาน เพ่ือดําเนินการด้านการกํากบัดแูลกิจการทัว่ทัง้องค์กร 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

1. กําหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และระเบียบปฏิบตั ิ 

ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อยา่งตอ่เน่ือง 

2. กําหนดแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ พร้อมทัง้ติดตามดแูล 

และประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

3. สง่เสริม และสนบัสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการ 

และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

4. กํากบัดแูลและสนบัสนนุให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทจุริต

คอร์รัปชัน่ รวมทัง้มีการทบทวนมาตรการบริหารความเสีย่งด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ให้เพียงพอ พร้อมทัง้รายงานตอ่

คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิ

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใด  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2563 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ได้มีการประชุมจํานวน 4 ครัง้ และได้รายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท โดยตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้มีการกําหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

9.2.8  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี  

ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุปี  ภายหลงัการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

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 นางทองสขุ   อปุถมัภากลุ    กรรมการบริหาร 

7 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์    กรรมการบริหาร 

8 นางสธุญัญา สมุะนา กรรมการบริหาร 

9 นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหาร 
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                     ชื่อ – สกุล     ตาํแหน่ง 

10 นางสาวกฤษณรัฐ รัศมีสริุเยนทร์ กรรมการบริหาร 

11 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ กรรมการบริหาร 

12 นางสาวญารินทร์ อารยะธนิตกลุ กรรมการบริหาร 

 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์    เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1. แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน

ระดบัตา่งๆ 

2. แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะทํางานอ่ืนใดเพ่ือดําเนินกิจการตา่งๆ  ในการบริหารงานของบริษัท 

3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรรมการบริหาร และ/หรือ 

พนกังานผู้ดํารงตําแหนง่ทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนมุตัิเบิกจ่ายสนิทรัพย์ของบริษัทได้ 

4. อนมุตัิการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการประกอบ

ธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินแหง่ละไมเ่กิน จํานวน  20  ล้านบาท 

5. อนมุตัิการเข้าคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัท

ท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั  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. อนุมตัิการปรับสภาพ ทําลาย ตดับญัชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน ท่ีเลิกใช้ชํารุด สญูหาย     

ถกูทําลาย  เสือ่มสภาพหรือล้าสมยัไมส่ามารถใช้งานได้มีมลูคา่ทางบญัชีรวมไมเ่กินครัง้ละจํานวน 20 ล้านบาท 

12. อนมุตัิการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึง่วตัถดุิบ และ/หรือสนิค้าคงเหลอืท่ีเสือ่มสภาพ หรือล้าสมยัซึง่จะทําให้

มีมลูคา่ทางบญัชีลดลงไมเ่กินครัง้ละ จํานวน  20  ล้านบาท 

13. อนุมตัิการประนีประนอม  การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข์  การฟ้องร้องคดี และ/หรือ              

การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สาํหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า ท่ีมีทนุทรัพย์

ไมเ่กิน จํานวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีทนุทรัพย์ไมเ่กิน จํานวน  20 ล้านบาท 

14. มอบอํานาจให้แกพ่นกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอ่ืนใดทําการแทนได้ 

15. มีอํานาจเชิญผู้บริหาร  หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

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

จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

17. ออกระเบียบปฏิบตังิานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. เสนอเปา้หมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เปา้หมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 

3. รับผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวตักรรมอย่าง

ตอ่เน่ือง 

4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัของบริษัท มติท่ีประชุม      

ผู้ ถือหุ้น   มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรับผิดชอบได้  โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดูแลต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารให้ทราบ 

6. ดแูลให้มีการจดัทํารายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีทําการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลาํดบั 

7. พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนมุตัิตอ่ไป  

8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

9. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตัิ 

10. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2563 มีกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการบริหารจํานวน 5 คน โดยกรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ นําในการ

บริหารงานวางแผนการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึง่คณะกรรมการบริหารได้มีสว่น

ร่วมกําหนดนโยบายและเปา้หมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท  

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจํานวน 25 ครัง้ โดยได้กําหนดวันเวลาการประชุม

คณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

9.2.9  ประธานกรรมการบริษัท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีของประธาน

กรรมการบริษัท ดงันี ้

 อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการบริษัท

ออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหน่ีงเป็นเสยีงชีข้าด 

3. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนดําเนินการแทน 

4. เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชมุ 

ดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชุมจะมีมติ

ให้เปลีย่นลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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5. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.2.10  กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการไว้ชดัเจน เพ่ือให้เป็น

แนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น  มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิ

ท่ีเก่ียวข้อง 

2. สัง่การหรือดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและสมควร เพ่ือให้การดําเนินการตามข้อ 1.  สําเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี และหากเป็นเร่ืองสําคัญให้รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารรับทราบ 

3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ  แต่งตัง้  โอนย้าย  ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ  

มาตรการทางวินยั ตลอดจนกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน  ทัง้นี ้การดําเนินการตา่ง ๆ  

ดงักลา่วต้องไมข่ดัแย้งกบัอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 

4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

ข้อกําหนด คําสัง่และ  มติใดๆ ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร 

5. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ 

6. สร้างเสริมและพฒันาให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ศีลธรรม และ

วฒันธรรมอนัดี  โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

7. การใช้อํานาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้ จัดการไม่สามารถกระทําได้  หากกรรมการผู้ จัดการม ี    

สว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษัท    

8. ในการใช้อํานาจดงักล่าวหากมีข้อสงสยั  หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดนี ้    

ให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

9. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 9.3.1  วิธีการสรรหาคดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

  หลักเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการ 

 ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเสนอให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์              

การพิจารณาดงันี ้

1. คณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทัง้ทางด้านคณุวฒุิ

ทางการศึกษา ทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ  และ

สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของ  บริษัทฯ โดยไมม่ีการกีดกนัทางเพศ อาย ุเชือ้ชาติ เป็นต้น 
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2. มีภาวะผู้ นํา มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทํางานท่ีโปร่งใส 

3. มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

4. กรณีสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่ง จะพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน       

ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ยในช่วงท่ีผา่นมา 

5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

  กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการ  

1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีสรรหาบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท โดยนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี

เลือกตัง้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตาม

วาระและยงัคงเหลอืวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เลอืกบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการบริษัทท่ียงัเหลืออยู่ ทัง้นี ้

บุคคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดงักล่าว จะมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ี      

ตนแทน 

2. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ  

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม รวมถึง

คณะกรรมการสรรหายงัได้พิจารณาบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการเพ่ิมเติมจากรายช่ือกรรมการอาชีพใน

ทําเนียบสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 สําหรับการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณา

จากคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

นอกเหนือจากเกณฑ์พืน้ฐานดงักลา่วแล้วข้างต้น 

 คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กําหนดนิยาม “ กรรมการอิสระ ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท   ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีท่ี

กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท  
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น

บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท  หรือบริษัท

ยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของ

ตน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ   

   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  คํา้ประกนั  การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน  

รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีก  

ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป  แล้วแต่

จํานวนใดจะตํ่ากวา่   ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบั

รวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ   

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสํานัก

งานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ     

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า      

2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ   

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท 

หรือบริษัทยอ่ย 
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9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นี ้หากคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

ของบริษัทต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีได้มีประกาศเปลีย่นแปลงไปทกุประการ 

  ภายหลังได้รับกาะท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 

Decision) ได้ 

 ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ

ทางวิชาชีพหรือบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการ   

ทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ     

การอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่

9.3.2  สิทธิของผู้ถอืหุ้นรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 

 การเสนอรายชื่อกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีสิทธิเสนอช่ือเพ่ือรับพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการ

ลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด ซึง่สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากบนเว็บไซต์

ของบริษัทภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ : ข้อมลูผู้ ถือหุ้น : การประชมุผู้ ถือหุ้น” 

 วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้กรรมการ 

  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

• ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

• ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนการรมการท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานเป็นผู้

ออกเสยีงชีข้าด 

9.3.3  วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นผู้บริหารระดับการสรรหาผู้บริหาร 

 ฯ สรรหาบคุคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นผู้บริหารจากการคดัเลือกผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคณุธรรมและจริยธรรม

เข้ามร่วมงาน และได้พฒันาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสท่ีจะก้าวขึน้มาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขัน้ตอน

การประเมินศกัยภาพของพนกังาน ซึ่งพนกังานท่ีได้รับการประเมินวา่มีศกัยภาพในการทํางานดี จะได้รับมอบหมายงานท่ี

ท้าทายและมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสงูขึน้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนกังานทุกระดบัเพ่ือ

ทดแทนในกรณีท่ีมีตําแหนง่งานวา่งลง 
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 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

 สําหรับการสรรหาคดัเลือกผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกจาก

ผู้บริหารปัจจบุนัหรือบคุคลอ่ืน ท่ีมีความรู้ความสามารถมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอยา่งดี และ

สามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เปา้หมายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ ตลอดจนไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายแล้ว จึงนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

9.4  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ พิจารณาและคดัเลอืกบคุคลเพ่ือไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึง่จํานวนบคุคลท่ีบริษัทใช้

สทิธิออกเสยีงแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท โดยบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีตนไปดํารงตําแหน่ง

กรรมการยกเว้นในเร่ืองท่ีเป็นนโยบายสําคญัท่ีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจ บริษัทกําหนดให้บคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ดงักลา่ว

ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารก่อนท่ีจะไปลงมติออกเสยีงลงคะแนน  

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีระบบการควบคุมภายใน          

ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทยอ่ยเป็นประจําทกุปี 
 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดให้บุคคลท่ีได้รับตําแหน่งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและ

เปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญัตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ปฏิบตัิ อาทิเช่น การทํารายการท่ี  

เก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญัอ่ืนๆ รวมถึงต้องกํากบัดแูลให้มีการจัดเก็บ

ข้อมลู และการบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนักําหนด 

 บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการบริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่และไม่มีบุคคลอ่ืนถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อย นอกจากนี ้

บริษัทฯ ไมม่ีข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัสว่นการถือ

หุ้นปกติในบริษัทร่วม 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการป้องกันและดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกําหนดไว้ในจริยธรรมใน  

การดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน

ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั โดยสรุป

นโยบายท่ีสาํคญัได้ดงันี ้

 1.  บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน กระทําการ

เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมลูภายในท่ีตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูท่ียงัไม่ได้เปิดเผยสูส่าธารณะหากไม่

ปฏิบตัิตามถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการทํางานของบริษัท ทัง้นีใ้นช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน   

ตอ่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง  บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และพนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายในห้ามทําการซือ้ขายหรือขายหุ้นบริษัท 
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โดยในปี 2563 ท่ีผา่นมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทไมม่ีการกระทําผิดในเร่ืองการใช้ข้อมลู

ภายในแตอ่ยา่งใด 

2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบวา่มีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทของตน

รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับตําแหนง่ตัง้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และในกรณี

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้ นบริษัทให้รายงานภายใน 3 วันทําการนับตัง้แต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ                                    

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  นอกจากนี ้ บริษัทกําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส  

3. บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อเลขานกุาร

บริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนัทําการก่อนการซือ้ขาย 

  ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยได้แจ้งให้

เลขานกุารบริษัททราบลว่งหน้า 4 – 6 วนัก่อนทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

4. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลกการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ี

เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด 

5. บริษัทฯ ได้พฒันาระบบการควบคุมการใช้ข้อมลูภายใน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กําหนดระดบั

การเข้าถึงข้อมลูภายในให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานแตล่ะระดบั ซึง่มีรหสัผา่นเฉพาะบคุคลใน

การเข้าสูร่ะบบได้ 

ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับหนงัสือตกัเตือนการกระทําความผิดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 บริษัทฯ ว่าจ้าง “บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั” เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือและไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือมี       

สว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัทยอ่ย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

9.6.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จา่ยคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี ดงันี ้                 

          หนว่ย  :  บาท 

            ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี 2563 2562 

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

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

            รวม 3,095,000 3,095,000 

 

 

 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   

  

 

 แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

………………   รับรองความถกูต้อง 

  หน้าท่ี 115 

9.6.2  ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่าย คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน ดงันี ้     

                            หนว่ย  :  บาท 

            ค่าบริการอื่น     2563  2562 

  คา่สงัเกตการณ์ทําลายสนิค้า      80,000      80,000 

  คา่บริการในการสอบทานงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน      90,000      90,000 

            รวม    170,000    170,000 

9.7 ระดับความเข้าใจการนําหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 

 คณะกรรมการได้มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการจดัทําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ชึ่งบริษัทได้

มีการจดัทําเพ่ือให้สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนีบ้ริษัทมีการดําเนินการ

อ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั รวมถึงแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้วางไว้ ซึง่หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1) ได้รับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี  25 กุมภาพันธ์  2557 และในปี 2561 คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ จดัทําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) มาปรับใช้เพ่ือกําหนดเป็นหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

1/2562 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับใหม่เพ่ือใช้แทน    ฉบับเดิม 

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 
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 ซึง่หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบัใหม ่สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ 

“นกัลงทนุสมัพนัธ์ : การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” 
 โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 8 หลกัปฏิบตัิ มาปรับใช้ให้

เหมาะสมกบัธุรกิจซึง่ครอบคลมุเนือ้หาหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 5 หมวด  

9.8  การปฏบิตัติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งมั่นท่ีจะยกระดับ

มาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสทิธิภาพ 

มัน่คงและเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ตลอดจนเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่คัง่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้น และสร้าง

ความเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลง

อยา่งสมดลุบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน 

 จากการพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG 

Scorecard ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์การสาํรวจท่ีเข้มข้นขึน้ สง่ผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการใน

ระดบั “ดีเลิศ” 

ผลประเมินการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี ้

หมวด 2563 (%) 2562 (%) 2561 (%) 

1.  สทิธิผู้ ถือหุ้น 92 92 92 

2.  การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 99 99 93 

3.  การคํานงึถงึบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 94 94 94 

4.  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 97 97 94 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 84 84 85 

คะแนนเฉลี่ย 91 91 90 

สาํหรับสว่นท่ีบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะนําไป

เป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมตอ่ไป ได้แก่ 

ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัต ิ เหตุผล 

1. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัด

จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละ

คนจะดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ไม่ เกิน           

5 แห่ง ไว้ในนโยบายกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจด

ทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 

5 แห่ง เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าความสามารถทาง

ธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการแต่ละคนนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่

กับจํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่ง ตราบเท่าท่ีกรรมการคนนัน้มี

ความสามารถและมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนตามท่ี

ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
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 ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัต ิ เหตุผล 

2. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัด

จํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

อิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากัดปีในการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัท 

ยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไมม่ีผลประโยชน์

สว่นตวัท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และตดัสินใจโดย

คํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะ 

กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการมาเกิน     

9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท มาเกิน 9 ปี จํานวน 4 คน เน่ืองกรรมการอิสระ

ดงักลา่วมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัท 

ต้องการ และปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอยา่งดี 

4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ

อิสระ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเข้าดํารง

ตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัท และแม้ว่าถึงไม่ได้เป็นกรรมการ

อิสระ แต่ก็ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาส

ให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 

5. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคต่อบแทน เป็น

กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหา 

และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 

ถึงแม้วา่ประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็น

กรรมการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในการทําหน้าท่ีดงักลา่วมาเป็น

ระยะเวลานาน อีกทัง้ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 

ซื่อสตัย์สจุริต และไมไ่ด้ออกเสยีงในวาระท่ีตนมีสว่นได้เสยี 
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยจดัทําไว้แยกเลม่ ตามเอกสารแนบท้ายท่ี  5                  

เร่ือง  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยนื ประจาํปี  2563 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

11.1   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม

ภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทฯ  มีบทบาทและความ

รับผิดชอบร่วมกัน  โดยมีการกําหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับ

ปฏิบตัิการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร   อย่างชดัเจน ครอบคลมุถึง การควบคมุทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การ

กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่า 

ผลสาํเร็จของงานจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทดงันี ้

1. กลยทุธ์และเปา้หมาย ได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจน สอดคล้องและสนบัสนนุพนัธกิจ (Mission) ของบริษัท    

2. ผลการปฏิบตัิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้  โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุ้มคา่  

3. รายงานข้อมลูท่ีมีสาระสาํคญั ทัง้ด้านการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มคีวามถกูต้อง เช่ือถือได้  

4. การดําเนินงานและการปฏิบตัิงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกําหนดท่ีสอดคล้องกบักฎหมาย

และข้อบงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

5. มีความปลอดภยัของทรัพย์สนิ บคุลากร รวมทัง้ข้อมลูในระบบสารสนเทศ  

6. มีการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมมีประสทิธิผล 

7. มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระ

เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของทางการ โดยเฉพาะเร่ืองรายการเก่ียวโยงกนั 

ในปี 2563 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี นําเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

ต่อการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การป้องกนัทรัพย์สิน

จากการทุจริต การจัดทําบญัชีและรายงานท่ีถูกต้องน่าเช่ือถือ โดยอาจจะมีการปฏิบัติงานบางประการท่ีควรได้รับการ

พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ท่ีฝ่ายบริหารเห็นว่ามี  ความจําเป็นสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท นําเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 1 ประจําปี 2564 เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทัง้ 4 ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยการซกัถาม

จากแบบประเมินการควบคุมภายใน โดยภาพรวมสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน          

ด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ  
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1. การควบคมุภายในองค์กร    

2. การประเมินความเสีย่ง   

3. การควบคมุการปฎิบตัิงาน     

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู     

5. ระบบการติดตาม  

ฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอท่ีจะดําเนินการ

ดงักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกนั รักษาทรัพย์สินจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ หรือการจําหน่าย

โดยไม่ได้รับอนมุตัิ และมีการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย  อนัเกิดจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยไมม่ีอํานาจอยา่งเพียงพอ ดงันี ้

1. การควบคุมภายในองค์กร  

  บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และวดัผลได้อย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถึง

ความเป็นธรรมต่อพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น สงัคมสว่นรวมและสิง่แวดล้อม  มีการทบทวน

การปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อยูเ่ป็นประจํา เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในขณะนัน้ มีการจัด

โครงสร้างองค์กรและจดัทํากฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดของกรรมการผู้จดัการ

เป็นลายลกัษณ์อักษร เพ่ือเป็นการแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน นอกจากนีม้ีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแล

กิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ซึง่ช่วยทําให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินไปได้อยา่งมี

ประสิทธิผลยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัมีระเบียบการตรวจสอบซึง่ควบคมุดแูลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนมุตัิธุรกรรมทางการ

เงิน การจดัซือ้ได้ทํากฎระเบียบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือป้องกนัการใช้อํานาจหน้าท่ีในการนําทรัพย์สนิของบริษัท ไปใช้

โดยมิชอบหรือเกินอํานาจบริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ในและนอกสถานท่ีเพ่ือพฒันาให้พนกังานเพ่ิมทกัษะ มีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสม ในการปฏิบตัิงานในแตล่ะหน้าท่ี 

2. การประเมินความเสี่ยง 

  บริษัทฯ มีการประเมินประเภทของความเสีย่งสาเหตขุองปัจจยัความเสีย่ง โอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

เพ่ือหาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และได้ชีแ้จงให้ผู้ บริหาร 

พนกังานได้รับทราบเพ่ือช่วยกนัลดและป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้

แตล่ะหนว่ยงานปฏิบตัิงานและคํานงึถงึความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้สนบัสนนุ 

3. การควบคุมการปฎบิัติงาน 

  บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนและเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการ

ตรวจสอบซึง่กนัและกนั  ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล

ดงักล่าว รวมถึงรายการเก่ียวโยงกนั บริษัทฯได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และจะม ี   
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การสรุปรายการดังกล่าวท่ีเป็นธุรกิจปกติเพ่ือรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและหากไม่ใช่ธุรกิจปกติจะมี               

การขออนุมตัิตามขัน้ตอนและแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด บริษัทฯ มีการติดตาม

ทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจําทุกเดือนและติดตามให้การดําเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตาม                 

มติคณะกรรมการบริษัท  มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีมีการอนุมัติธุรกรรมในลกัษณะท่ีม ี        

ผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ และมีการทบทวน            

ความเหมาะสมของสญัญาเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์  

 นอกจากนีเ้พ่ือเน้นความชัดเจนในการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กําหนดให้

พนกังานต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดในหลกัการกํากบัดูแล

กิจการท่ีดี   

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

  บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบ    

การบนัทึกบญัชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีการสื่อสารข้อมูลทาง

การเงินหรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการตดัสินใจ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ี

สามารถตรวจสอบความถกูต้องได้พร้อมทัง้ระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและสารสนเทศท่ีมีประสทิธิภาพเพียงพอ 

ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  มีข้อมูลประกอบท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจ  มีการจัดทํารายงาน         

การประชุมโดยมีสาระสําคญัครบถ้วน มีการบนัทึกความเห็นของกรรมการบริษัทข้อซกัถามหรือข้อสงัเกตของกรรมการ

บริษัทในเร่ืองท่ีพิจารณา (หากมี) และมติท่ีประชมุซึง่สามารถตรวจสอบได้ 

5. ระบบการติดตาม 

  บริษัทฯ  ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทกุเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานใน    

ปีก่อนมีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยทุธ์ให้เป็นไปตามท่ีต้องการเพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายได้ 

นอกจากนีเ้พ่ือให้บริษัทฯ มีการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ โดยกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ 

วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ืองโดย

กําหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัคณะกรรมการ

ตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าใน    

การปรับปรุงข้อบกพร่องอยา่งสมํ่าเสมอ 

 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 ด้านดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท      

ซึง่รวมกรรมการตรวจสอบทัง้  4 คน  เห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการ

บริษัทตระหนกัดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตามอาจจะไม่สามารถมัน่ใจได้ต่อความเสียหายทัง้หมดอนัเกิดจาก

ความผิดพลาดท่ีเป็นสาระสาํคญัแตก็่สามารถปอ้งกนั หรือยอมรับได้ในระดบัท่ีสมเหตสุมผล 

11.2  ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัท 

 -  ไมม่ีความเห็นท่ีแตกตา่ง – 
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11.3   ข้อมูลหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตัง้  นางพรรณี      

ฉนัทวรลกัษณ์  ให้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 เน่ืองจากเป็น

บุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้ความสามารถ สามารถใช้ประสบการณ์  ทําให้งานตรวจสอบภายในของบริษัท              

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 จาก

สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

̵ TFRS for NPAEs ประเด็นท่ี

สาํคญัและทิศทางในอนาคต 

̵ Update ภาษีปี 2563 

ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ   

บริษัทฯ  จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ ซึ่งเป็นไป

ตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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11.4  ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงนิ (CFO) 

 ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงินของบริษัท  ตามเกณฑ์ของสาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.)กําหนด   คือ  นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพนัธ์  ตําแหนง่  ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสาํนกังาน (บญัชีและการเงิน)  เป็นผู้ดแูล

บญัชีและการเงินของบริษัท โดยมีคณุสมบตัิ  ดงันี ้ 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม 

นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพนัธ์  

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสาํนกังาน 

(บญัชีและการเงิน) 

ปริญญาโท  สาขา Managerial 

Economic University of 

Wisconsin, USA 

̵ การบญัชีบริหารเพ่ือการวางแผนและ

ตดัสนิใจ : ธรรมนิติ  

 

 

11.5 ข้อมูลผู้ทาํบัญชี 

 ผู้ ทําบญัชีของบริษัท  ตามพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543  คือ  นายสมุิตร  ขอไพบลูย์  ตําแหน่ง  ผู้จัดการ

สว่นบญัชีและการเงิน  เป็นผู้ดแูลการจดัทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทให้มีความครบถ้วนและถกูต้อง โดย

มีคณุสมบตัิของผู้ ทําบญัชี ดงันี ้

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม 

นายสุมิตร   ขอไพบูลย์  

ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

ปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- การบัญ ชีบ ริหารเพ่ื อการวางแผน และ

ตดัสนิใจ :ธรรมนิติ 

- Update ภาษีปี 2563  
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12.   รายการระหว่างกัน 

 

12.1  การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 

ปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

12.1.1   รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี ) 

และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น 

                 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายช่ือ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถือหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกัน 

1.บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ A,B,C,D 0.32 -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่ไฟฟา้และสาธารณปูโภคจา่ย 

-ขายสินค้า 

5.80 

116.00 

0.03 

2.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล A,B,C,D 0.35 -ซือ้สินค้าและบริการ 

-คา่ลขิสิทธ์ิจา่ย 

-คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

-ขายสินค้า 

-รายได้อ่ืน 

10.08 

0.08 

0.06 

4.81 

0.27 

3.บจก.ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) A,B 30.00 -ขายสินค้า 

-รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้อ่ืน 

      7.35 

                    29.82 

0.35 

4.บจก.โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์ 

  

A,B 33.19 -ขายสินค้า 

-รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้คา่บริการ 

46.24                                                        

2.85 

0.49 

5. Atika Beauty Manufacturing    

   Sdn.Bhd. 

A,B 35.00 -ขายสินค้า 

-รายได้อ่ืน 

                      1.99 

0.32 

6.บจก.ไทยคิวบิค เทคโนโลย ี A,B 5.0 -คา่ใช้จา่ยอ่ืน 0.36 

7.บจก.ที-เวย์ A,B 12.00 -ขายสินค้า 

-คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

0.11 

0.04 

8.บมจ.ไทยวาโก้ A,D 0.08 -ขายสินค้า 

-คา่ลขิสิทธ์ิจา่ย 

10.60 

0.01 

9.บจก.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 

 

B - -ขายสินค้า 

-รายได้อ่ืน 

                  739.34 

1.44 
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รายช่ือ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถือหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกัน 

10.บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรา 

    ทอรีส์ 

B - -ซือ้สินค้าและบริการ 

-คา่บริการจา่ย 

-ขายสินค้า 

                      0.05    

                      0.36 

                  166.92 

11.บมจ.โอ ซี ซี B - -ขายสินค้า 8.92 

12.บจก.โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส B - -ขายสินค้า 0.18 

13.บจก.เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ B - -ซือ้สินค้าและบริการ 

-คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

-ขายสินค้า 

6.93 

0.03 

0.16 

14.บจก.เมคอพัเทคนิคอินเตอร์ 

     เนชัน่แนล 

B - -ขายสินค้า 1.73 

15.บจก.ไอ.เอส.บี.เอ็ม B - -ขายสินค้า 3.44 

16.บจก.ชาล์ดอง (ประเทศไทย) B - -ขายสินค้า 

-รายได้อ่ืน 

3.81 

0.41 

17.บจก.โชควฒันา B - -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

0.77 

0.32 

18.บริษัท เอเอเอ็นซี จํากดั B - -ขายสินค้า 2.83 

19.บมจ.สหพฒันพิบลู D - -คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

-ขายสินค้า 

0.03 

7.98 

20.บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย) D - -ซือ้สินค้าและบริการ 

-ขายสินค้า 

-คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

0.79 

38.30 

0.29 

ลักษณะความสัมพนัธ์ A = บริษัทถือหุ้น   B = บริษัทมีกรรมการร่วมกนั 

   C = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท D = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกิน 10% 

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

“ข้อมลูทางการเงิน”  

 

 

           

        (หน่วย : ล้านบาท) 
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 นโยบายการกาํหนดราคา  บริษัทฯ กําหนดราคาขายสนิค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่ายใน

กระบวนการผลติ การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทนุการผลติของบริษัท  ซึง่เป็นระดบั

ราคาเดียวกนักบัลกูค้าทัว่ไป 

 นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน  ในการทํารายการระหวา่งกนั บริษัทฯ ได้มีการทําธุรกรรมท่ีเป็นไปอยา่ง

ยตุิธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติ เช่นเดยีวกนักบัท่ีกําหนดให้กบับคุคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ี

ไมเ่ก่ียวข้อง 

รายการ นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน 

-  รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์   กําหนดคา่ตอบแทนโดยพิจารณาจากทําเล ท่ีตัง้ ลกัษณะสภาพ และ    

การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สนินัน้ 

-  รายได้คา่บริการ กําหนดคา่ตอบแทนจากลกัษณะการให้บริการ ความยากงา่ยของงาน 

โดยกําหนดคา่ตอบแทนเช่นเดยีวกบับคุคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

-  คา่สาธารณปูโภค กําหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีประกาศใช้ในสวนอตุสาหกรรมโดย

คํานวณจากจํานวนหนว่ยหรือปริมาณท่ีใช้จริง 

-  คา่ใช้จา่ยอ่ืน กําหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีใช้จริง 

 12.1.2.  รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท 

รายชื่อบริษัท ให้กู้ยมื 

คงเหลือ       

ณ 31 ธ.ค. 62 

เพิ่มขึน้ ลดลง คงเหลือ       

ณ 31 ธ.ค. 63 

อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ 

1.บจก.ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) 4.0 - (4.0) - 2.0 

 การให้กู้ยืมเงิน   บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ ยืมเพ่ิมเติมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันในระหว่างปี 2563 

(โปรดพิจารณาหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 7) ในปี 2563 บริษัทมีรายได้ดอกเบีย้รับจํานวน 0.1 ล้านบาท 

12.2   ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทาํกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ การทํารายการกบั "บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั" เป็นการค้าปกติท่ีบริษัทมีการทํา

ธุรกรรมกบับคุคลต่าง ๆ ในวงการอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ  การกําหนดราคาซือ้ขายได้เป็นไปตามปกติการค้า 

มิได้กระทําเพ่ือจําหนา่ยจ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทออกไปยงับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

การทํารายการระหวา่งกนัเป็นไปโดยยดึถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีตัง้ เพ่ือธํารงรักษากิจการและ

เพ่ือความเจริญเตบิโตของกิจการอยา่งมัน่คง เป็นไปเพ่ือเสริมแรงซึง่กนัและกนั อนัท่ีจะเพ่ิมความเข้มแข็งและศกัยภาพใน

การดําเนินธุรกิจอนัจะสง่ผลให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทกุ ๆ ฝ่าย 
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12.3   มาตรการหรือขัน้ตอนของการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

การทํารายการระหวา่งกนัท่ีมิใชร่ายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึง่จะต้องได้รับการอนมุตัิ จากท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อน

เป็นลาํดบัแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ อยู่ในอํานาจหน้าท่ีท่ีจะสามารถอนมุตัิได้ การอนมุตัิการทํารายการ

ระหว่างกนัจะจบลงท่ีขัน้ตอนนีโ้ดยผู้มีสว่นได้เสียมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกนัมีขนาดท่ี

เกินอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ีจะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของท่ีประชุมเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่มีการอนมุตัิตอ่ไป โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสยีมิได้ออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบทานการทํารายการระหว่างกันท่ีสําคัญ และ               

การเปิดเผยรายการระหวา่งกนัทกุรายไตรมาส  เพ่ือดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกนั 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกันบริษัทกําหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหว่างกนัดงันี ้ราคาซือ้ ราคาขาย 

มลูคา่ของรายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกติ 

รายการเก่ียวโยงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณา  และดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือความสมเหตุสมผลของรายการดงักลา่วและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานราคาหรืออตัราของรายการดงักลา่วกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  

และผู้ตรวจสอบภายในวา่  เป็นราคาท่ีสมเหตสุมผลและมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินถกูต้องแล้ว 

บริษัทมีขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดซือ้จัดจ้างโดยทัว่ไปของ

บริษัท และผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นไมม่ีสว่นได้เสยีในรายการระหวา่งกนั  และไมม่ีสว่นในการอนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยอยา่งเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้

ราคาท่ียตุิธรรมเพ่ือเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

บริษัทปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และ/หรือ การได้มา

หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิบตัิรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อ     

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทนุทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการขออนมุตัิ

จากท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ   ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดไว้ 

12.4  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับรายการที่เกดิขึน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2562 แล้ว ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างไปจาก             

มติคณะกรรมการบริษัท 

12.5  นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 การทํารายการระหวา่งกนัยงัคงจะดําเนินตอ่ไป จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจเพราะบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้งเหล่านีเ้ป็น  SUPPLY  CHAIN ของบริษัทฯ ความยืดหยุ่นและความคล่องตวัของการเป็น SUPPLY  

CHAIN เอือ้ประโยชน์ตอ่การแข่งขนัของธุรกิจ และตอ่ผู้ ถือหุ้นในท่ีสดุ บริษัทฯ ตระหนกัในความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น 

พนกังาน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องภายใต้ “หลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี" 
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ส่วนที่  3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.   ข้อมูลทางการเงินท่ีสาํคัญ 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการ

เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท

ยอ่ย ซึง่งบการเงินดงักลา่วได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการพิจารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชีท่ี

เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ ประกอบกบัการใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีสมเหตสุมผลใน

การจดัทํา  

 มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคําอธิบายและการ

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน

ทัว่ไป ทัง้นีง้บการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีเป็น

อิสระ 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจน

จดัให้มี     ระบบการบริหารความเสีย่ง และระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า

การบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย รวมถึงปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระได้ทําหน้าท่ีสอบทาน

เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้

ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 

56-1) แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลได้วา่งบการเงิน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ได้จัดทําและเปิดเผยโดยถูกต้องตามท่ีควรใน

สาระสําคัญ โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง 

 

 

 

    (นายธีระศกัด์ิ  วิกิตเศรษฐ์) 

                  กรรมการผู้จดัการ 
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13.1  งบการเงนิ 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน สํานักงาน ความเหน็รายงานการสอบบัญชี 

2561 ดร.วรัิช  อภิเมธีธํารง 1378 บจ.สํานกังานดร.วรัิช 

แอนด์ แอสโซซเิอทส์ 

รายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข 

2562 นายเตมิพงษ์  โอปนพนัธ์ 4501 บจ.สํานกังาน อีวาย รายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข 

2563 น.ส.สินีนารถ  จิระไชยเข่ือนขนัธ์ 6287 บจ.สํานกังาน อีวาย รายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข 

(ข) ตารางสรุปงบการเงนิ   

  งบการเงนิรวม 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   3.14   2.60   2.46 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว   1.74   1.35   1.31 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด   0.82   0.52   0.58 เทา่ 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี ้   5.02   5.27   5.38 เทา่ 

 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่      72      68      67 วนั 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื 10.40 12.78 16.28 เทา่ 

 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่    35     28     22 วนั 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ 10.52 10.87 11.46 เทา่ 

 ระยะเวลาชําระหนี ้      34      33      32 วนั 

 รอบเวลาเงินสด      73      63      57 วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

 อตัรากําไรขัน้ต้น  29.13  26.21  24.68 ร้อยละ 

 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน    3.79    2.47    3.39 ร้อยละ 

 อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร 340.97 328.28 300.83 ร้อยละ 

 อตัรากําไรสทุธิ    6.24    5.41    6.90 ร้อยละ 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น    7.55    7.23    9.82 ร้อยละ 
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  งบการเงนิรวม 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   5.48   5.23   6.96 ร้อยละ 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร      32.17      28.97      33.87 ร้อยละ 

 อตัราหมนุของสนิทรัพย์   0.88   0.97   1.01 เทา่ 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   0.25   0.26   0.27 เทา่ 

 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ 81.89 83.58 86.97 เทา่ 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)   62.94* 62.91 50.02 ร้อยละ 

* ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จา่ยเงินปันผลหุ้นละ 1.00 บาท และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิ 

โดยกําหนดให้มใีนวนัท่ี 27 เมษายน 2564 
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(หน่วย: พันบาท)

2563 % 2562 % 2561 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 268,997     5.26 127,189     2.57 53,015       1.08

เงินลงทุนชั�วคราว - บัตรเงินฝาก -                  -        4,000         0.08 8,000         0.16

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 857,937     16.77 873,865     17.67 932,669     18.94

สินค้าคงเหลือ 771,045     15.07 764,293     15.45 698,048     14.18

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 18,809       0.37 -                  -        -                  -        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 68,256       1.33 111,642     2.26 88,817       1.80

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,985,044 38.81 1,880,989 38.03 1,780,549 36.16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 1,044,272 20.42 -                  -        -                  -        

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย -                  -        948,050     19.17 998,748     20.28

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 289,625     5.66 278,887     5.64 279,071     5.67

เงินลงทุนในการร่วมค้า 50               0.00 -                  -        -                  -        

เงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                  -        62,896       1.27 65,219       1.32

เงินลงทุนในบริษัทอื�น -                  -        5,000         0.10 5,000         0.10

เงินลงทุนระยะยาว - บัตรเงินฝาก -                  -        3,000         0.06 -                  -        

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื�น -                  -        -                  -        16,142       0.33

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 87,131       1.70 88,679       1.79 92,505       1.88

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,485,086 29.03 1,575,304 31.85 1,569,700 31.87

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 127,932     2.50 -                  -        528             0.01

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 29,111       0.57 32,970       0.67 34,696       0.70

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 59,459       1.16 53,977       1.09 47,718       0.97

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 7,392         0.14 16,121       0.33 34,710       0.71

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,130,058 61.19    3,064,884 61.97    3,144,038 63.84    

รวมสินทรัพย์ 5,115,102 100.00 4,945,873 100.00 4,924,587 100.00 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ วันที่  31  ธันวาคม 
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แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

  …………………   รับรองความถกูต้อง 

    หน้าท่ี  133 

 

(หน่วย: พันบาท)

2563 % 2562 % 2561 %

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 60,281       1.18 180,073     3.64 138,743     2.82

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 500,268     9.78 498,544     10.08 529,203     10.74

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 43,203       0.84 -                  -        -                  -        

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10,436       0.20 26,210       0.53 45,356       0.92

หนี�สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น 2                 0.00 -                  -        -                  -        

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 18,001       0.35 17,382       0.35 10,622       0.22

รวมหนี�สินหมุนเวียน 632,191     12.35 722,209     14.60 723,924     14.70

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 85,362       1.67 -                  -        -                  -        

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 187,992     3.68 178,526     3.61 185,844     3.77

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 120,593     2.36 119,721     2.42 129,699     2.63

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 582             0.01 368             0.01 359             0.01

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 394,529     7.72 298,615     6.04 315,903     6.41

รวมหนี�สิน 1,026,720 20.07 1,020,824 20.64 1,039,827 21.11

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 200,000     200,000     200,000     

   ทุนที�ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 149,930,828  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 149,931     2.93 149,931     3.03 149,931     3.04

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 724,763     14.17 724,763     14.66 724,763     14.72

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 20,000       0.39 20,000       0.40 20,000       0.41

   ยังไม่ได้จัดสรร 2,341,179 45.77 2,234,432 45.18 2,152,068 43.70

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 485,978     9.50 461,538     9.33 510,473     10.37

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,721,851 72.76 3,590,664 72.60 3,557,236 72.24

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 366,531     7.17 334,385     6.76 327,525     6.65

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,088,382 79.93 3,925,049 79.36 3,884,760 78.89

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,115,102 100.00 4,945,873 100.00 4,924,587 100.00

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ วันที่  31  ธันวาคม 



 

          บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   

แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

  …………………   รับรองความถกูต้อง 

    หน้าท่ี  134 

 

(หน่วย: พันบาท)

2563 % 2562 % 2561 %

รายได้

รายได้จากการขาย 4,315,586 100.00 4,634,030 100.00 4,798,321 100.00 

รายได้เงินปันผล 18,622       0.43      27,197       0.59      34,408       0.72      

กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย -                  -            -                  -            87,240       1.82      

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 3,382         0.08      12,754       0.28      -                  -            

กําไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ 1,541         0.04      802             0.02      -                  -            

รายได้อื�น 79,731       1.85      94,463       2.04      112,808     2.35      

รวมรายได้ 4,418,862 102.40 4,769,246 102.93 5,032,777 104.89 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 3,058,602 70.87    3,419,630 73.79    3,614,176 75.32    

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 143,869 3.33      155,067 3.35      140,945 2.94      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 949,674 22.01    945,027 20.39    880,441 18.35    

รวมค่าใช้จ่าย 4,152,145 96.21    4,519,724 97.53    4,635,562 96.61    

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 266,717     6.19      249,522     5.40      397,215     8.28      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 74,464       1.73      57,633       1.24      42,382       0.88      

รายได้ทางการเงิน 678             0.02      1,307         0.03      -                  -            

ต้นทุนทางการเงิน (7,272)        (0.17)    (5,327)        (0.11)    (5,974)        (0.12)    

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 334,587     7.77      303,135     6.56      433,623     9.04      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (20,470)     (0.47)    (28,337)     (0.61)    (55,808)     (1.16)    

กําไรสําหรับปี 314,117     7.30      274,798     5.95      377,815     7.88      

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 275,907     6.39      258,247     5.57      347,399     7.24      

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 38,210       0.89      16,551       0.36      30,416       0.63      

314,117     7.28      274,798     5.93      377,815     7.87      

กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.84 1.72 2.32

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



 

          บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   

แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

  …………………   รับรองความถกูต้อง 

    หน้าท่ี  135 

(หน่วย: พันบาท)

2562 % 2562 % 2561 %

กําไรสําหรับปี 314,117     7.28      274,798     5.93      377,815     7.87      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,715         0.04      (8,376)        (0.18)    (3,132)        (0.07)    

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์เผื�อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                  -            (40,559)     (0.88)    (127,042)   (2.65)    

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,715         0.04      (48,935)     (1.06)    (130,174)   (2.72)    

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                  -            16,074       0.35      -                  -            

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประภันภัยของบริษัทร่วม - 

   สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,236)        (0.10)    (3,735)        (0.08)    -                  -            

ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ที�กําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (69,933)     (1.62)    -                  -            -                  -            

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (74,169)     (1.72)    12,339       0.27      -                  -            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี (72,454)     (1.68)    (36,596)     (0.79)    (130,174)   (2.72)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 241,663     5.62      238,202     5.16      247,641     5.16      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 203,212     4.71      222,341     4.80      217,225     4.53      

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 38,451       0.89      15,861       0.34      30,416       0.63      

241,663     5.60      238,202     5.14      247,641     5.16      

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่  31  ธันวาคม 

 



 

          บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   

แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

  …………………   รับรองความถกูต้อง 

    หน้าท่ี  136 

(หน่วย: พันบาท)

2563 % 2562 % 2561 %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 334,587   60.04         303,135   80.78         433,623   88.56         

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 295,771   53.07         233,850   62.32         226,033   46.16         

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) -                -                 2,445        0.65           (353)         (0.07)         

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 16,677     2.99           -                -                 -                -                 

   ตัดจําหน่ายหนี�สูญ 406           0.07           -                -                 -                -                 

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ (กลับรายการ) (1,370)      (0.25)         3,928 1.05           (385)         (0.08)         

   ขาดทุนจากการทําลายสินค้า 31,833 5.71           26,677 7.11           24,870 5.08           

   กําไรจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ (870)         (0.16)         (2,242)      (0.60)         (1,449)      (0.30)         

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19,230     3.45           21,263     5.67           30,925     6.32           

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (74,464)    (13.36)       (57,633)    (15.36)       (42,382)    (8.66)         

   รายได้เงินปันผล (18,622)    (3.34)         (27,197)    (7.25)         (34,408)    (7.03)         

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 2,709        0.49           339           0.09           2,622        0.54           

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

      และบริษัทอื�น -                -                 2,323        0.62           129           0.03           

   กําไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                -                 -                -                 (3,889)      (0.79)         

   กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย -                -                 -                -                 (87,240)    (17.82)       

   ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื�น -                -                 14,988     3.99           -                -                 

   ดอกเบี�ยรับ (678)         (0.12)         (1,308)      (0.35)         (1,206)      (0.25)         

   ต้นทุนทางการเงิน 7,272        1.30           5,327        1.42           5,974        1.22           

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 612,481   109.91      525,895   140.14      552,864   112.91      

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (4,758)      (0.85)         56,383     15.03         (15,105)    (3.08)         

   สินค้าคงเหลือ (37,213)    (6.68)         (96,850)    (25.81)       (37,740)    (7.71)         

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 42,444     7.62           (21,451)    (5.72)         (4,397)      (0.90)         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 8,729        1.57           18,589     4.96           (2,393)      (0.49)         

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (1,337)      (0.24)         (42,891)    (11.43)       30,940     6.32           

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 628           0.11           6,754        1.80           7,195        1.47           

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (9,763)      (1.76)         (8,489)      (2.26)         (6,330)      (1.29)         

   หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 213           0.04           9                -                 87             0.02           

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 611,424   109.72      437,949   116.71      525,121   107.25      

   เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (7,467)      (1.34)         (5,240)      (1.40)         (6,038)      (1.23)         

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (46,677)    (8.38)         (57,463)    (15.31)       (31,111)    (6.35)         

   รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล -                -                 -                -                 1,657        0.34           

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 557,280   100.00      375,246   100.00      489,629   100.00      

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่  31  ธันวาคม 

 



 

          บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   

แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

  …………………   รับรองความถกูต้อง 
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13.2  ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต   

        -ไมมี่- 

 
 

2563 % 2562 % 2561 %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 487           (0.64)         932           (0.69)         305           2.32           

เงินลงทุนชั�วคราว (เพิ�มขึ�น) ลดลง -                -                 4,000        (2.95)         (1,500)      (11.42)       

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (9,000)      11.83         -                -                 -                -                 

เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                -                 -                -                 1,602        12.20         

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                -                 -                -                 3,889        29.62         

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                -                 (2,642)      1.95           -                -                 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในการร่วมค้า (50)            0.07           -                -                 -                -                 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย -                -                 -                -                 91,740     698.65      

เงินลงทุนระยะยาวเพิ�มขึ�น -                -                 (3,000)      2.21           -                -                 

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (144,400) 189.83      (218,043) 160.55      (209,056) (1,592.08) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 2,200        (2.89)         3,997        (2.94)         1,660        12.64         

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มขึ�น (3,329)      4.38           (4,780)      3.52           (11,917)    (90.75)       

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น -                -                 (172)         0.13           -                -                 

เงินสดรับจากเงินปันผล 78,022     (102.57)     83,897     (61.77)       136,408   1,038.82   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (76,070)    100.00      (135,811) 100.00      13,131     100.00      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจาก

   สถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (121,537) 35.44         41,330     (26.39)       (301,683) 61.72         

ชําระคืนเงินต้นของหนี�สินตามสัญญาเช่า (50,505)    14.73         -                -                 -                -                 

เงินปันผลจ่าย (164,924) 48.09         (188,913) 120.65      (179,917) 36.81         

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (6,000)      1.74           (9,000)      5.74           (7,200)      1.47           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (342,966) 100.00      (156,583) 100.00      (488,800) 100.00      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 3,564        (8,678)      (3,081)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ�นสุทธิ 141,808   74,174     10,879     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 127,189   53,015     42,136     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 268,997   -                 127,189   -                 53,015     -                 

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่  31  ธันวาคม 
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14.   การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

ภาพรวมในการดาํเนินธุรกิจ 

ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สง่ผลตอ่เศรษฐกิจท่ีถดถอยในปัจจบุนั และทําให้ผู้บริโภค

เกิดการปรับเปลีย่นพฤติกรรมด้านตา่งๆ เก่ียวกบัสขุอนามยั การเว้นระยะหา่งทางสงัคม ทําให้ผู้บริโภคหนัมาใช้ช่องทาง

ออนไลน์มากขึน้ ส่งผลให้การแข่งขันธุรกิจเคร่ืองสําอางรุนแรงยิ่งขึน้ นอกจากนี ้สงครามทางการค้าระหว่างชาติ

มหาอํานาจ และค่าเงินบาทท่ียงัแข็งตวั เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาพรวมการสง่ออกของประเทศไทยด้วย ทัง้นี ้บริษัทหา

โอกาสในการขายสนิค้าจากนวตักรรมท่ีตรงกบัความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจบุนั บริการท่ีทําให้ลกูค้า

ประทบัใจ และยงัคงตอบรับเป็นลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้การหาลกูค้าใหม่ๆ เพ่ิมขึน้ทัง้ในประเทศ และ

ตา่งประเทศ ทําให้บริษัทมียอดขาย และกําไรอยา่งตอ่เน่ือง 

ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการขาย 4,316  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 318 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 6.9 เน่ืองจากรายได้จากการขายในประเทศลดลง 187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9  และรายได้จากการขาย

ตา่งประเทศลดลง 131 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 อนัเป็นผลจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัจากการระบาดของโควดิ-19 

กาํไรขัน้ต้นในปี  

2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมกํีาไรขัน้ต้น คดิเป็นร้อยละ 29.1 ของรายได้จากการขาย เพ่ิมขึน้จากปีก่อน     

ร้อยละ 2.9 เน่ืองจากการทํากําไรได้ดีขึน้ในกลุม่สนิค้าเคร่ืองสาํอาง และกลุม่สนิค้าบรรจภุณัฑ์ ประกอบกบัการควบคุม

ตน้ทุนการผลติ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ 
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รายได้อื่น (รวมรายได้เงินปันผลรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกําไรจากการวัดมูลค่าตราสาร

อนุพันธ์) 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อ่ืน 103 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  32 ล้านบาท เน่ืองจากรายได้   

เงินปันผล และ กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น และรายได้อ่ืนๆ ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย 

ในปี 2563  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจําหน่าย  144  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 

11.2  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2  เป็นไปตามรายได้จากการขายท่ีลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2563  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร  950  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 4.6 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 0.5  อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกบัปีก่อน 

 

 

 

กาํไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

ในงบการเงินรวมปี 2563 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีกําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 276  ล้านบาท เมื่อเทียบกบั   

ปีก่อนเพ่ิมขึน้ 17.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8  สืบเน่ืองจากความสามารถในการทํากําไรได้ดีขึน้ แม้ว่ายอดขาย

ลดลงประกอบกบัการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการผลติ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 
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อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

ในงบการเงินรวมปี 2563 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เทา่กบัร้อยละ 7.6  ซึง่เพ่ิมขึน้จาก

ปีก่อนร้อยละ 0.3 เน่ืองจากมีกําไรสําหรับปีท่ีเพ่ิมขึน้  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 20-80      

ของกําไรสาํหรับปีจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทนุ)  แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ  ในปี 2563 บริษัทฯ มีกําไรสําหรับปี 238.2 ล้านบาท  และเมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษัทฯ ได้มีมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2564 เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในวันท่ี 27 เมษายน 2564           

เพ่ือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้ นละ 1.00  บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 149.9 ล้านบาท         

คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 62.9 และมีกําหนด   

การจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
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ฐานะการเงนิ 
 

            สินทรัพย์รวม   ในปี 2563    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน  5,115  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก     

ปีก่อน 169 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4  โดยมีการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ 112 ล้านบาท เน่ืองจากการรับชําระจากลกูหนี ้ 

2. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง 90 ล้านบาท เน่ืองจากมีการซือ้เพ่ิมระหวา่งปี และการตดัคา่เสือ่มราคา 

3. สนิทรัพย์สทิธิการใช้เพ่ิมขึน้ 128 ล้านบาท จากการบนัทกึบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชีใหมท่ี่เร่ิมใช้ใน

ปี 2563 

 

 

 

 



 

          บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั  (มหาชน)   

แบบ 56-1  ประจาํปี  2563 

  …………………   รับรองความถกูต้อง 

    หน้าท่ี  142 

 

หนีส้นิรวม ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมจํานวน 1,027 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 5.9 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6  โดยมีการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้  

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 120 ล้านบาท เน่ืองจากการจ่าย

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  

2. หนีส้นิตามสญัญาเชา่เพ่ิมขึน้ 129 ล้านบาท จากการบนัทกึบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชีใหมท่ี่เร่ิมใช้

ในปี 2563 ตามท่ีกลา่วข้างต้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 4,088  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้

จากปีก่อน 163 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.2  โดยมีการเปลีย่นแปลงของสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

1. กําไรสาํหรับปี 314 ล้านบาท  และมีการจ่ายเงินปันผล 165 ล้านบาท 

2. ผลขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ของเงินลงทนุ (สทุธิจากภาษี) 70 ล้านบาท  

3. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 93 ล้านบาท 

สภาพคล่อง  

1.  กระแสเงินสด ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 142 

ล้านบาท โดยแยกเป็นรายละเอียดของกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรม มีดงันี ้

               (หนว่ย : ล้านบาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 557.3 375.2 489.6 

 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ   (76.1) (135.8)   13.1 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน     (343.0)     (156.6)   (488.8) 

 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) 3.6 (8.6) (3.1) 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ      141.8       74.2    10.8 

 

โดยมีการเปลีย่นแปลงของกระแสเงินสดท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทียบกับปีก่อนเพ่ิมขึน้  182 ล้านบาท เน่ืองจากสนิค้าคงเหลือ

ลดลง สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ลดลง และจ่ายชําระเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงจากการซือ้ 

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุเทียบกบัปีก่อนเพ่ิมขึน้ 60 ล้านบาท จากการจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคาร และ

อปุกรณ์ลดลง  

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทียบกับปีก่อนเพ่ิมขึน้ 186 ล้านบาท จากการจ่ายชําระเงินกู้ ยืม

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
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2.  ความเพียงพอของสภาพคลอ่ง 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 3.14 2.60 2.46 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 1.74 1.35 1.31 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.82 0.52 0.58 เทา่ 

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.25 0.26 0.27 เทา่ 

 ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสภาพคลอ่งท่ีดีขึน้จากปีก่อน จากอตัราสว่นสภาพคลอ่ง และ อตัราสว่น

สภาพคล่องหมุนเร็วท่ีดีขึน้ ในขณะท่ีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 0.25 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อน ทัง้นี ้      

เกิดจาก มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท่ีดีและมีการชําระเงินตามกําหนด ทําให้มีเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินลดลง       

แสดงถึงความเพียงพอของสภาพคลอ่งธุรกิจ   
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัท            

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน

สาระสาํคญั   นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี  ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงินผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัท

ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้ สอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการ

ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท

ได้มอบหมายให้ นายสมุิตร  ขอไพบลูย์   เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ

ของ  นายสมุิตร  ขอไพบูลย์  กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดงักล่าว

ข้างต้น 

 

           ช่ือ                    ตําแหนง่                       ลายมือช่ือ 

 

 1. นายธีระศกัดิ์    วิกิตเศรษฐ์       กรรมการผู้จดัการ     .………………………. 

 

 2. นางแก้วตา       องค์สรณะคม  กรรมการ   ……………………….. 

 

           ช่ือ                    ตําแหนง่                       ลายมือช่ือ 

 

 ผู้ รับมอบอํานาจ   นายสมุติร   ขอไพบลูย์  เลขานกุารบริษัท          ……………………….. 
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กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพันบริษัท 
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                              บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั  (มหำชน)

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2563

(เอกสำรแนบ 1)

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั

ชือ่ - สกลุ/ต ำแหนง่ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้ ระยะเวลำ ต ำแหนง่ในปจัจบุนั ชือ่บรษิทั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

1. นายบญุเกยีรต ิ  โชควัฒนา 73 - ปรญิญาบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ์ สามขีอง 8.69 2548 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย

    - ประธานกรรมการบรษัิท    คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นางทพิาภรณ์  โชควัฒนา บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

    - ประธานกรรมการสรรหา    มหาวทิยาลัยนเรศวร 2523 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท  ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล

    - ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน - ปรญิญาบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ์ ประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน และ

    - วันที ่ 22  เมษายน  2523    สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ กรรมการสรรหา

- ปรญิญาบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ์ 2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์

  วทิยาลัยพาณชิยศาสตร ์มหาวทิยาลัยบรูพา 2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. แพนเอเซยีฟตุแวร์

- B.S.Engineering - Worcester Polyteching 2529 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้

  Institute, Massachusets, U.S.A. 2539 - ปัจจบุนั กรรมการ  และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 จาก IOD กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 57 แหง่

- Director Certification Program (DCP) รุน่ 41/2004 จาก IOD เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

2. นางทพิาภรณ์  โชควัฒนา 74 - ปรญิญาตร ีคณะรัฐศาสตร ์ ภรรยาของ 8.69 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

    -  รองประธานกรรมการบรษัิท    มหาวทิยาลัยรามค าแหง นายบญุเกยีรต ิโชควัฒนา 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โอ ซ ีซี

    -  วันที ่ 24  เมษายน  2538 - เลขานุการ จาก Pitman London กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 21 แหง่

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 จาก IOD เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั จ านวน 1 แหง่จาก  21  แหง่

- Director Certification Program (DCP) รุน่ 68/2005 จาก IOD 2517 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

3. นายธรีะศักดิ ์ วกิติเศรษฐ์ 69 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ , Clark University สามขีอง 1.77 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

    -  กรรมการผูจั้ดการ    Worcester, Massachusetts, U.S.A. นางจติราภรณ์  วกิติเศรษฐ์ 2539 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี

    -  ประธานกรรมการบรหิาร - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเคม,ี Worcester กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 18 แหง่

    -  กรรมการสรรหา     Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A. เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

    -  กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 จาก IOD

    -  วันที ่ 30  เมษายน  2528 - Director Certification Program (DCP) รุน่ 68/2005 จาก IOD

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

4. ดร.อัตถกร  กลั่นความดี 72 - ปรญิญาเอก วชิาเอกวศิวกรรมเครือ่งกล - 0.31 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

    -  กรรมการรองผูจั้ดการ   วชิาโท Operations Research-University 2539 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี

    -  กรรมการบรหิาร   of Illinois@Urbaha U.S.A. กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 7 แหง่

    -  กรรมการสรรหา - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 จาก IOD เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

    - วันที ่ 22  เมษายน  2534 - Director Certification Program (DCP) รุน่ 68/2005 จาก IOD

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

5. นางแกว้ตา  องคส์รณะคม 64 - ปรญิญาตร ีวชิาเอกรัฐศาสตร-์บรหิารรัฐกจิ - 0.67 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

    -  กรรมการบรษัิท   วชิาโทภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์ กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 10 แหง่

    -  กรรมการบรหิาร   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั จ านวน 1 แหง่จาก 10 แหง่

    -  กรรมการสรรหา - Director Certification Program (DCP) รุน่ 27/2003 จาก IOD 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์

    -  กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน - Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 10/2010 จาก IOD

    -  กรรมการก ากับดแูลกจิการ

     -  วันที ่ 22  มถินุายน  2530

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

…………………   รับรองความถกูตอ้ง

หนา้ที1่48



                              บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั  (มหำชน)

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2563

(เอกสำรแนบ 1)

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั

ชือ่ - สกลุ/ต ำแหนง่ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้ ระยะเวลำ ต ำแหนง่ในปจัจบุนั ชือ่บรษิทั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

6. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ  อังสรัุงษี 70 - ปรญิญาเอก คณะวทิยาศาสตร ์(จลุชวีวทิยา) - 0.12 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

     -  กรรมการบรษัิท    มหาวทิยาลัยมหดิล กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 4 แหง่

     -  ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม - ปรญิญาตร ีคณะเภสชัศาสตร์ เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

     -  กรรมการบรหิาร    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

     -  วันที ่ 26  เมษายน  2547 - Certificate in Management of Higher 

   Education from Galilee College, Israel and

   Harvard University Extension School, USA.

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 17/2004 จาก IOD

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

7. นางจติราภรณ์    วกิติเศรษฐ์ 69 - ปรญิญาโท สาขาวชิา Early Childhood ภรรยาของ 1.77 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

     -  กรรมการบรษัิท   Education จาก Worcester College, U.S.A. นายธรีะศักดิ ์ วกิติเศรษฐ์ กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 6 แหง่

     -  กรรมการบรหิาร - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 66/2007 จาก IOD เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

     -  กรรมการสรรหา

     -  วันที ่ 23  เมษายน  2550

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

8. นางธรีดา  อ าพันวงษ์ 50 - ปรญิญาโท วชิาเอกการตลาด คณะบรหิารธรุกจิ - 0.58 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

     -  กรรมการบรษัิท    สถาบนับรหิารธรุกจิศศนิทร์ 2551 - ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. โอ ซ ีซ ี

     -  วันที ่ 26  เมษายน  2541 - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 จาก IOD 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์

- Director Certification Program (DCP) รุน่ 51/2004 จาก IOD

กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 13 แหง่

เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั จ านวน 1 แหง่จาก 13 แหง่

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

9.  นายสเุทพ  ดา่นศริวิโิรจน์ 72 - ปรญิญาตร(ีการบญัช)ี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ - ไมม่ี บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

       -  กรรมการบรษัิท - Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่5/2014 จาก IOD 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และ บมจ.สหโคเจน(ชลบรุ)ี

       -  วันที ่ 22  เมษายน  2557 - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 32/2005 จาก IOD ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- Director Certification Program (DCP) รุน่ 60/2005 จาก IOD กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 1 แหง่

เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

10. พลเรอืเอกอภชิาต ิ  เพ็งศรทีอง 71 - ปรญิญาโท  วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - 0.06 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

     -  กรรมการอสิระ    สาขาป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี

     -  กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม    รุน่ที ่15 และกรรมการอสิระ

     -  วันที ่ 12  พฤศจกิายน  2552 - ปรญิญาตร ีโรงเรยีนนายเรอื 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บมจ.ท.ีเอ.ซ ีคอนซเูมอร์

  สาขาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า) 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ บมจ.เมอืงไทย  แคปปิตอล

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 82/2010 จาก IOD ก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ

กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) - ไมม่ ี-

เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

11.  นางพศิมัย  จันทรุเบกษา 72 - ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู - 0.06 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  กรรมการอสิระ   สาขาการบรหิารโรงแรมและภัตตาคาร กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) - ไมม่ ี-

       -  กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน   Cambridgeshire College of  Arts & Technology เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

       -  วันที ่ 28  เมษายน  2552 - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 82/2010 จาก IOD

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

…………………   รับรองความถกูตอ้ง

หนา้ที1่49



                              บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั  (มหำชน)

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2563

(เอกสำรแนบ 1)

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั

ชือ่ - สกลุ/ต ำแหนง่ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้ ระยะเวลำ ต ำแหนง่ในปจัจบุนั ชือ่บรษิทั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

12. นายอมร  อัศวานันท์ 72 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ Bowling Green State University, - ไมม่ี บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

       -  กรรมการอสิระ   Ohio, U.S.A. 2542 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล

       -  ประธานกรรมการตรวจสอบ - บญัชบีญัฑติ และกรรมการตรวจสอบ

       -  วันที ่ 24  เมษายน  2560   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2545 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน(ชลบรุ)ี

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 4/2003 จาก IOD 2545 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟารอ์สีท ์เฟมไลน ์ดดีบีี

2548 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ บมจ.กรุงเทพโสภณ

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 1 แหง่

เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

13. นางประดษิฐา  จงวัฒนา 71 - ปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตรบ์ณัฑติ - 0.11 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

      -  กรรมการอสิระ   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 2 แหง่

      -  กรรมการตรวจสอบ - โครงการ MINI MBA  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

      -  วันที ่ 22  เมษายน  2545 - หลักศตูร Management Construction 6 เดอืน 

  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

- Director Certification Program (DCP) รุน่ 5/2001 จาก IOD

      

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

14.  พลต ารวจเอกสมชาย  ประภัสภักดี 78 - ปรญิญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ - ไมม่ี บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

       -  กรรมการอสิระ - ปรญิญาตร ี สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 2548 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี

       -  ประธานกรรมการก ากับดแูลกจิการ - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 25/2004 จาก IOD

       -  กรรมการตรวจสอบ - Director Certification Program (DCP) รุน่ 51/2004 จาก IOD กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) - ไมม่ ี-

       -  วันที ่ 28  เมษายน  2558 - Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 12/2005 จาก IOD เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

- Audit Committee Program (ACP) รุน่ 2/2004 จาก IOD

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

15.  ผศ.ดร.พงษ์ชยั  อธคิมรัตนกลุ 50 - ปรญิญาเอก Industrial Engineering Iowa State University, USA. - ไมม่ี บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  กรรมการอสิระ - ปรญิญาโท Industrial Engineering Iowa State University, USA. กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) - ไมม่ ี-

       -  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 162/2019 จาก IOD เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

       -  กรรมการตรวจสอบ - Director Certification Program (DCP) รุน่ 283/2019 จาก IOD

       -  วันที ่ 23  เมษายน  2561

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่ำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

 

…………………   รับรองความถกูตอ้ง

หนา้ที ่150



                              บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั  (มหำชน)

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2563

(เอกสำรแนบ 1)

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั

ชือ่ - สกลุ/ต ำแหนง่ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้ ระยะเวลำ ต ำแหนง่ในปจัจบุนั ชือ่บรษิทั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

16.  Mr.Bo Nystrup Nielsen 50 - ปรญิญาโท สาขา Economic Institute University of Aarhus, - ไมม่ี บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  ผูจั้ดการฝ่ายStrategy and Corporate    Institute of  Management กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) - ไมม่ ี-

          Development   -ปรญิญาตร ีสาขา Senior Executive Program, London Business     

          School
เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

17.  นายไซมอ่น  โรเดอรคิ ไนท์ 66 - ปรญิญาตร ีสาขา Economics & Mathematics - 0.08 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  ผูจั้ดการฝ่ายธรุกจิตา่งประเทศ    Sheffield University กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 4 แหง่

เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

18.  นางทองสขุ   อปุถัมภากลุ 61 - ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ - 0.09 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  กรรมการบรหิาร   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 2 แหง่

       -  กรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

       -  ผูจั้ดการฝ่ายธรุกจิในประเทศ

19.  นายปรัชญ ์ ศรจัีนทร์ 42 - ปรญิญาโท สาขา เศรษฐศาสตรก์ารจัดการสิง่แวดลอ้มและทรัพยากร - ไมม่ี บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  ผูจั้ดการฝ่ายโรงงาน   ธรรมชาต ิคณะเศษฐศาสตร ์หลักสตูรนานาชาต ิมหาวทิยาลัยจฬุาลงกรณ์ กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) - ไมม่ ี--ปรญิญาตร ีสาขา วศิวกรรมอตุสาหการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิ

ธร เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

20.  นายวาฤทธิ ์ ตรตีราพันธ์ 76 - ปรญิญาโท สาขา Managerial Economic - 0.16 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายส านักงาน    University of Wisconsin, USA. กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 4 แหง่

          (บญัชแีละการเงนิ) เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

       -  ผูบ้รหารสงูสดุดา้นบญัชแีละการเงนิ(CFO)

21.  นางพัชรา   พงษ์วจิารณ์ 61 - ปรญิญาตร ีสาขาศลิปศาสตร ์(จติวทิยา) - 0.08 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  กรรมการบรหิาร   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 1 แหง่

       -  กรรมการก ากับดแูลกจิการ เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

       -  ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

22.  นางดารณี  อรรจนยีกลุ 53 - ปรญิญาโท สาขาวทิยาศาสตร์ - 0.05 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  กรรมการบรหิาร   มหาวทิยาลัยมหดิล กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 1 แหง่

       -  กรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

       -  ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายเทคนคิ

23.  ดร.อรุชา  บษุกรภนัินท์ 42 - ปรญิญาเอก  Doktor der Ingenieurwissenschaften Ph.D. - 0.00 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่าย Automation    in Engineering (Dr. Ing.)  MechatronicsUniversity of Erlangen-  กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) - ไมม่ ี-

          and Digital technology    Nuremberg Erlangen. Germany เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-
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                              บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั  (มหำชน)

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2563

(เอกสำรแนบ 1)

รำยละเอยีดเกีย่วกบัเลขำนกุำรบรษิทั

อำยุ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น กำรอบรม เกีย่วกบัเลขำนกุำรบรษิทั

ชือ่ - สกลุ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้ ต ำแหนง่

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

นายสมุติร  ขอไพบลูย์ 53 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกจิ - - -   เลขานุการบรษัิท  - Company Secretary Program รุน่ 83/2017  -  สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

(สาขาบญัช)ี มหาวทิยาลัย -   ผูจั้ดการ     กรรมการบรษัิทไทย (IOD)

รามค าแหง     สว่นบญัชแีละการเงนิ  - การบญัชบีรหิารเพือ่การวางแผนและตัดสนิใจ  -  ธรรมนติิ

 - Update ภาษีปี 2563 

…………………   รับรองความถกูตอ้ง
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                              บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั  (มหำชน)  

แบบ 56-1  ประจ ำปี 2563

รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการของบรษัิทยอ่ย (เอกสำรแนบ 2)

ล ำดบัที่ ชือ่บรษิทั นำยบญุเกยีรต ิ นำงทพิำภรณ์ นำยธรีะศกัด ิ์ ดร.อตัถกร นำงแกว้ตำ ศ.ดร.ภญ. นำงจติรำภรณ์

โชควฒันำ โชควฒันำ วกิติเศรษฐ ์ กล ัน่ควำมดี องคส์รณะคม มำลนิ องัสรุงัษี วกิติเศรษฐ ์

บรษิทัยอ่ย

1 บจก. ทอ้ปเทร็นดแ์มนูแฟคเจอริง่ XXX / / /

2 บจก. อเีอฟ XXX / / /

3 บจก. ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) XXX / / /

4 S&J International (UK) LTD. / XX XXX /

4.1.  Guangzhou S&J Cosmetics  LTD. XX / XXX

4.2.  4WD Vision (HK) Limited XXX

5 บจก. โฟรด์ับเบิล้ยดู ีวชิัน่ XXX

5.1  4WD Vision Europe B.V. Ltd. XXX

6 บจก. เอสเอเอเอส XXX / /

บรษิทัรว่ม

1 บจก. ยามาฮัทส ึ(ประเทศไทย) XX /

2 บจก. ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอรย์ี ่กรุป๊ /

3 บจก. โอสถอนิเตอร ์แลบบอราทอรสี์ / XX /

4 Atika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd /

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

1 บจก. เอชแอนดบ์ ีกบนิทรบ์รุี XXX / /

2 บจก. ไทยควิบคิเทคโนโลยี XXX

3 บจก. เทรนไทมเ์ทสต์ / / /

4 บจก. บ.ีเค.ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล มารเ์ก็ตติง้ XXX / /

5 บจก. รว่มประโยชน์ XXX

6 บจก.อสีเทริน์รับเบอร์ / /

7 บจก. แอดแวนเทจฟตุแวร์ XXX

8 บจก. เทรชเชอรฮ์ลิล์ /

9 บจก. ทพิยว์ารนิวฒันา /

10 บจก. ท-ีเวย ์ / XXX /

11 บจก. เค.คอมเมอรเ์ชยีลแอนดค์อนสตรัคชัน่ XXX / /

12 บจก. อพีเีอฟ XXX

13 บจก. ผลติภัณฑส์มนุไพรไทย /

14 บมจ. ฟารอ์สีท ์เฟมไลน์ ดดีบีี

15 บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล XXX

16 บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี / / /

17 บมจ. สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ /

18 บมจ. ประชาอาภรณ์ XXX

19 บมจ. โอ.ซ.ีซ.ี /

20 บจก. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) XXX /

21 บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์ XX /

22 บจก. วทิยาสทิธิ์ XXX

23 บจก. โอเรยีนเต็ล ซาลอน บสิซเินส

24 บจก. เอชแอนดบ์ ีอนิเตอรเ์ท็กซ์ XXX / /

25 บจก. เมคอัพเทคนคิอนิเตอรเ์นชัน่แนล XXX XX /

26 บจก. ไอ.เอส.บ.ีเอ็ม /

27 บจก. ชาลด์อง (ประเทศไทย) /

28 บจก. เคก้ แอนด ์เบเกอรี่ XXX / / /

29 บจก.เบทเตอรล์สีซิง่ XXX /

30 บจก. โชควฒันา /

31 บจก. เอเอเอ็นซี /

32 บจก. ชเิซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ประเทศไทย)

หมายเหต ุ XXX =  ประธาน XX =  รองประธาน / =  กรรมการบรษัิท

…………………   รับรองความถกูตอ้ง
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                              บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั  (มหำชน)  

แบบ 56-1  ประจ ำปี 2563

(เอกสำรแนบ 2)

ล ำดบัที่ ชือ่บรษิทั นำงธรีดำ นำยสเุทพ พล.ร.อ.อภชิำต ิ นำงพศิมยั นำยอมร นำงประดษิฐำ พล.ต.อ.สมชำย

อ ำพนัวงษ์ ดำ่นศริวิโิรจน์ เพ็งศรทีอง จนัทรเุบกษำ อศัวำนนัท์ จงวฒันำ ประภสัภกัดี

บรษิทัยอ่ย

1 บจก. ทอ้ปเทร็นดแ์มนูแฟคเจอริง่ 

2 บจก. อเีอฟ

3 บจก. ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย)

4 S&J International (UK) LTD.

4.1.  Guangzhou S&J Cosmetics  LTD.

4.2.  4WD Vision (HK) Limited

5 บจก. โฟรด์ับเบิล้ยดู ีวชิัน่

5.1  4WD Vision Europe B.V. Ltd.

6 บจก. เอสเอเอเอส

บรษิทัรว่ม

1 บจก. ยามาฮัทส ึ(ประเทศไทย)

2 บจก. ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอรย์ี ่กรุป๊

3 บจก. โอสถอนิเตอร ์แลบบอราทอรสี์

4 Artika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

1 บจก. เอชแอนดบ์ ีกบนิทรบ์รุี

2 บจก. ไทยควิบคิเทคโนโลยี

3 บจก. เทรนไทมเ์ทสต์ /

4 บจก. บ.ีเค.ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล มารเ์ก็ตติง้ /

5 บจก. รว่มประโยชน์

6 บจก.อสีเทริน์รับเบอร์

7 บจก. แอดแวนเทจฟตุแวร์

8 บจก. เทรชเชอรฮ์ลิล์

9 บจก. ทพิยว์ารนิวฒันา

10 บจก. ท-ีเวย ์

11 บจก. เค.คอมเมอรเ์ชยีลแอนดค์อนสตรัคชัน่ /

12 บจก. อพีเีอฟ

13 บจก. ผลติภัณฑส์มนุไพรไทย

14 บมจ. ฟารอ์สีท ์เฟมไลน์ ดดีบีี /

15 บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล /

16 บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี / / /

17 บมจ. สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้

18 บมจ. ประชาอาภรณ์ /

19 บมจ. โอ.ซ.ีซ.ี /

20 บจก. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) 

21 บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์ /

22 บจก. วทิยาสทิธิ์

23 บจก. โอเรยีนเต็ล ซาลอน บสิซเินส /

24 บจก. เอชแอนดบ์ ีอนิเตอรเ์ท็กซ์

25 บจก. เมคอัพเทคนคิอนิเตอรเ์นชัน่แนล

26 บจก. ไอ.เอส.บ.ีเอ็ม

27 บจก. ชาลด์อง (ประเทศไทย)

28 บจก. เคก้ แอนด ์เบเกอรี่

29 บจก.เบทเตอรล์สีซิง่

30 บจก. โชควฒันา

31 บจก. เอเอเอ็นซี

32 บจก. ชเิซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ประเทศไทย) /

หมายเหต ุ XXX =  ประธาน XX =  รองประธาน / =  กรรมการบรษัิท

…………………   รับรองความถกูตอ้ง

หนา้ที ่ 154

ด ำรงต ำแหนง่



                              บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั  (มหำชน)  

แบบ 56-1  ประจ ำปี 2563

(เอกสำรแนบ 2)

ล ำดบัที่ ชือ่บรษิทั ผศ.ดร.พงษช์ยั Mr.Bo Mr.Simon นำงทองสขุ นำยปรชัญ์ นำยวำฤทธิ์ นำงพชัรำ

อธคิมรตันกลุ  Nystrup Nielsen Rhoderick Knight อปุถมัภำกลุ ศรจีนัทร ์ ตรตีรำพนัธ์ พงษว์จิำรณ์

บรษิทัยอ่ย

1 บจก. ทอ้ปเทร็นดแ์มนูแฟคเจอริง่ / / /

2 บจก. อเีอฟ

3 บจก. ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย)

4 S&J International (UK) LTD. XX /

4.1.  Guangzhou S&J Cosmetics  LTD. XX /

4.2.  4WD Vision (HK) Limited XX /

5 บจก. โฟรด์ับเบิล้ยดู ีวชิัน่ XX /

5.1  4WD Vision Europe B.V. Ltd. XX /

6 บจก. เอสเอเอเอส

บรษิทัรว่ม

1 บจก. ยามาฮัทส ึ(ประเทศไทย)

2 บจก. ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอรย์ี ่กรุป๊

3 บจก. โอสถอนิเตอร ์แลบบอราทอรสี์

4 Artika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

1 บจก. เอชแอนดบ์ ีกบนิทรบ์รุี

2 บจก. ไทยควิบคิเทคโนโลยี

3 บจก. เทรนไทมเ์ทสต์

4 บจก. บ.ีเค.ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล มารเ์ก็ตติง้

5 บจก. รว่มประโยชน์

6 บจก.อสีเทริน์รับเบอร์

7 บจก. แอดแวนเทจฟตุแวร์

8 บจก. เทรชเชอรฮ์ลิล์

9 บจก. ทพิยว์ารนิวฒันา

10 บจก. ท-ีเวย ์

11 บจก. เค.คอมเมอรเ์ชยีลแอนดค์อนสตรัคชัน่

12 บจก. อพีเีอฟ

13 บจก. ผลติภัณฑส์มนุไพรไทย

14 บมจ. ฟารอ์สีท ์เฟมไลน์ ดดีบีี

15 บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

16 บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี

17 บมจ. สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้

18 บมจ. ประชาอาภรณ์

19 บมจ. โอ.ซ.ีซ.ี

20 บจก. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) 

21 บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์

22 บจก. วทิยาสทิธิ์

23 บจก. โอเรยีนเต็ล ซาลอน บสิซเินส

24 บจก. เอชแอนดบ์ ีอนิเตอรเ์ท็กซ์

25 บจก. เมคอัพเทคนคิอนิเตอรเ์นชัน่แนล /

26 บจก. ไอ.เอส.บ.ีเอ็ม /

27 บจก. ชาลด์อง (ประเทศไทย)

28 บจก. เคก้ แอนด ์เบเกอรี่

29 บจก.เบทเตอรล์สีซิง่

30 บจก. โชควฒันา

31 บจก. เอเอเอ็นซี

32 บจก. ชเิซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ประเทศไทย)
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(เอกสำรแนบ 2)

ล ำดบัที่ ชือ่บรษิทั นำงดำรณี นำยอรุชำ

อรรจนยีกลุ บษุกรภนินัท์

บรษิทัยอ่ย

1 บจก. ทอ้ปเทร็นดแ์มนูแฟคเจอริง่ 

2 บจก. อเีอฟ

3 บจก. ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย)

4 S&J International (UK) LTD.

4.1.  Guangzhou S&J Cosmetics  LTD.

4.2.  4WD Vision (HK) Limited

5 บจก. โฟรด์ับเบิล้ยดู ีวชิัน่

5.1  4WD Vision Europe B.V. Ltd.

6 บจก. เอสเอเอเอส /

บรษิทัรว่ม

1 บจก. ยามาฮัทส ึ(ประเทศไทย)

2 บจก. ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอรย์ี ่กรุป๊

3 บจก. โอสถอนิเตอร ์แลบบอราทอรสี์

4 Artika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

1 บจก. เอชแอนดบ์ ีกบนิทรบ์รุี

2 บจก. ไทยควิบคิเทคโนโลยี

3 บจก. เทรนไทมเ์ทสต์

4 บจก. บ.ีเค.ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล มารเ์ก็ตติง้

5 บจก. รว่มประโยชน์

6 บจก.อสีเทริน์รับเบอร์

7 บจก. แอดแวนเทจฟตุแวร์

8 บจก. เทรชเชอรฮ์ลิล์

9 บจก. ทพิยว์ารนิวฒันา

10 บจก. ท-ีเวย ์

11 บจก. เค.คอมเมอรเ์ชยีลแอนดค์อนสตรัคชัน่

12 บจก. อพีเีอฟ

13 บจก. ผลติภัณฑส์มนุไพรไทย

14 บมจ. ฟารอ์สีท ์เฟมไลน์ ดดีบีี

15 บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

16 บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี

17 บมจ. สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้

18 บมจ. ประชาอาภรณ์

19 บมจ. โอ.ซ.ีซ.ี

20 บจก. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) 

21 บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์

22 บจก. วทิยาสทิธิ์

23 บจก. โอเรยีนเต็ล ซาลอน บสิซเินส

24 บจก. เอชแอนดบ์ ีอนิเตอรเ์ท็กซ์

25 บจก. เมคอัพเทคนคิอนิเตอรเ์นชัน่แนล

26 บจก. ไอ.เอส.บ.ีเอ็ม

27 บจก. ชาลด์อง (ประเทศไทย)

28 บจก. เคก้ แอนด ์เบเกอรี่

29 บจก.เบทเตอรล์สีซิง่

30 บจก. โชควฒันา

31 บจก. เอเอเอ็นซี

32 บจก. ชเิซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ประเทศไทย)

หมายเหต ุ XXX =  ประธาน XX =  รองประธาน / =  กรรมการบรษัิท
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แบบ 56-1  ประจ ำปี  2563

(เอกสำรแนบ 3)

รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน

อำยุ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น กำรอบรม เกีย่วกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน

ชือ่ - สกลุ ต ำแหนง่ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

นางพรรณี  ฉันทวรลักษณ์ หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 64 - ปรญิญาตรี - 0.19  -  Company Secretary Program -  สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

คณะพาณชิศาสตรแ์ละการบญัชี     รุน่ 11/2005 กรรมการบรษัิทไทย (IOD)

สาขาการบญัชี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

 - TFRS for NPAEs ประเด็นทีส่ าคญัและทศิทางในอนาคต

 -  Update ภาษีปี 2563

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ ำบญัชี

อำยุ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น กำรอบรม เกีย่วกบัผูท้ ำบญัชี

ชือ่ - สกลุ ต ำแหนง่ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

นายสมุติร  ขอไพบลูย์ -   เลขานุการบรษัิท 53 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกจิ - -
- การบญัชบีรหิารเพือ่การวางแผนและตดัสนิใจ -  ธรรมนติิ

-   ผูจั้ดการสว่นบญัชแีละ     

    การเงนิ

(สาขาบญัช)ี มหาวทิยาลัย

รามค าแหง

- Update ภาษีปี 2563
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
บริษัทได้ประเมินราคาทรัพย์สิน ปี 2562 ประเมินโดย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด 

และบริษัท ลีดดิง้ แอพไพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั ซึง่ราคาประเมินมีมลูคา่สงูกวา่ราคาตามบญัชี  บริษัทไมไ่ด้นํา

มลูคา่ประเมินท่ีเพิ่มขึน้ของทรัพย์สินมารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

อย่างไรก็ตาม  ทุก ๆ  3 ปี  บริษัทจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบญัชี  และบริษัทมีนโยบายการบญัชีแสดงรายการสินทรัพย์ในราคาทุนหกัด้วย 

คา่เส่ือมราคาสะสม   
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COVID-19) 

COVID-19)     

Materiality Matrix 2563   

  

  

EXPERT TO EXPERT) 

  

  

Brand image 

  

  

Recycle 

  

  

  

  

   

COVID-

COVID-
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Global 

Reporting Initiatives Guideline: GRI G4 

(Sustainable Development Goals: SDGs)
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> 85%

: 100%

= 0

:

32

151.7

Customer satisfaction

>

88 %

85 %

>95 %

: 95 %

((SSttaakkeehhoollddeerr EEnnggaaggeemmeenntt))
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((SSttaakkeehhoollddeerr EEnnggaaggeemmeenntt))

hard side Soft side

Happy

workplace

: 30

: ppm

3. Employee Engagement > 70%

: 84 %

: 100%

IOD

: 91%

:

1.

: 15

2.

>85 %

: 95 %

3.

: 0
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11.. 22002200 ((GG44--LLAA99))

4,028  

%

1 3 8.11

2 13 35.14

3 19 51.34

4 2 5.41

::

      

1. New paradigm The Future           

of Leadership

Employee Engagement > 84%

2. Internal Audit ISO45001:2018 Internal Audit 

OHSAS18001:2007

ISO45001: 2018  

3. 36

4. = 3,650,879 

5. PPE PPE 

PPE 

6.           = 0

7.       

8. Digital Learning Develop to 

AWS

Project 

1. HRMS online 2. SJI Library 3. Approve OT online

22002200

>

((OOJJTT))

37 19
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-19)

Hard Side & Soft Side    

Class Room Virtualization

Zoom 

22.. 11 EE--lleeaarrnniinngg
4

2.1. On line

22..22..

99 2233

559

1133 3300

2,370 

22..33.. ZZOOOOMM

on line New paradigm 

the future of Leadership Zoom 

ZOOM

2222

5533

11..

AASSEEAANN GGMMPP // IISSOO 2222771166

1,761

33..

1,620

22.. .. 88000011

1,145

44..

60

22.. HHuummaann RReessoouurrccee DDeevveellooppmmeenntt iinn DDiiggiittaall AAggee))
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((KKnnoowwlleeddggee MMaannaaggeemmeenntt))

SSaalleess FFoorrccee
: IT

NPD (New Product Development)

NPD   

NPD Status 

Customer service level /Customer Level Product Level 

     

KKMM RRooaaddmmaapp
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((HHaappppyy WWoorrkk PPllaaccee))

HHaappppyy WWoorrkkppllaaccee Happy 8) 

KM = 300

= 267 

100%

: 1,277 98.5 %    

: 1,159 93.6 %    

:

( )

KKMM 22002200

–

11,,112266
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50,542

30

: 

: 1 16

:

:

:
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: 109 43,600 CC    

310
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2020  

198

Plant 34 231

EEmmppllooyyeeee EEnnggaaggeemmeenntt 22002200
   Employee Engagement  > 70 %

= 84.83 %

2.1 2.2

(%) 84 86

 50

 60

 70

 80

1.1

1.2

1.3 1.4

1.5

(%) 84 83 87 87 81

 70

 75

 80

 85

 90

22.. 22

2.1

2.2

11.. 55

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
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Job Website, LinkedIn, Connection Channel, Line,  Facebook, 
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on line (E- learning) 

, ,

== 00
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     The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) SEDEX 

== 110000%%
SMETA (SEDEX)  version 6.1

2 :

1144

== 00
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    S&J (Care You)” 

”

2020

02-676-2727 2208 - -

2017-2020
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Children’s Rights and Business Principles -CRBP

     

2020 3

(Responsibility) 

Co-creation) 

  

11..SSuurrvviivvaall

22.. PPrrootteeCCttiioonn

33.. PPaarrttiiCCiippaattiioonn
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- 30
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33,,000000

7

22,,550000

          27

33,,000000

24

11,,000000
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22002200

((IInnjjuurryy FFrreeqquueennccyy RRaattee
((IInnjjuurryy SSeevveerriittyy RRaattee))

SSJJII 11 (( )) SSJJII 22 (( )) BBKKKK

IInnjjuurryy FFrreeqquueennccyy RRaattee :: II..FF..RR ((ppppmm)) 2.0 3.6 0

IInnjjuurryy SSeevveerriittyy RRaattee :: II..SS..RR.. ((ppppmm)) 1.95 0 0
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((SSaaffeettyy OOppeerraattiioonn GGuuiiddeelliinnee))

((RReeccooggnniittiioonn))

Unsafe Action)  

Unsafe  Condition)

((RRiisskk aasssseessssmmeenntt)) ((CCoonnttrrooll))

Source)  

(Injury Frequency Rate ) 22..00

(Injury Severity Rate) 00

22002222
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| 36

ISO 

OHSAS 

,

Opportunities) 

((SSaaffeettyy RReeccooggnniittiioonn

GP (Good point) 

TUV Nord Thailand  “PPE Culture”  Awareness 

PPE 

Unacceptable: U 0

High: H 0

Medium: M 23

Accept: A 4,076

Low: L 881
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11..
2020

PPE 
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22..

33..

(Safety Training, Safety Talks, Safety Patrol, Safety Inspection, Etc.)

44..

20

, ,

, PPE,
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66.. ((HHeeaalltthh aanndd SSaaffeettyy PPrroojjeeCCttss))

((KKii kkeenn YYoosshhii TTrraaiinniinngg :: KKYYTT))
      

KKIIKKEENN

YYOOSSHHII

TTRRAAIINNIINNGG
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(Zero  ACCident  Champion )

    

(WorkplaCe Health Promotion)

(Ergonomic)
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-
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Google forms 

11 22 33

93
93
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020

97

97

94

89

85

1.

3.

4.

5.

6.

7.

IIOODD (( 110000))

2018 2019 2020
90% 91% 91%

2018 2019 2020
100 100 100

1.
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The Private Sector Collective Action Against Anti-

Corruption : CAC) 

Covid-

E-learning   

-
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1. 2.

7

3.
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1. 5

31 2563     - –

2. - -

3. - -
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customer centric , social and environment concern 

•

Clean & Green Beauty

•

Thai  Cosmetopoeia ”

•

Customer Centric 
Social and Environment Concern

2017 2018 2019 2020

- - 17 32

6 6 5 10

% 86% 86% 89% 88%

1.

Uniqueness Innovation)

GREEN  BEAUTY
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INNOVATION SUCCESS RESULT 2020

• Innovation Products 52 Success items   32

• 151.7

11.. ((UUnniiqquueenneessss IInnnnoovvaattiioonn))

• 2013-

Natural roducts) 

Thai Cosmetopoeia”

• 2020 10.7

2013 , , , Black current Blue berry

2014 ,

2015 , ,

2016 , , , ,

Extract blend

- 5 V flower ( , , , ,

- Potpourri ( , , , ,

2017 , LITSIA

2018 , Paragrass ), , ,

2019 ,

2020 , , , ,
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22..
2020 CLEAN BEAUTY

• 2020 RSPO Certified 

33.. GGRREEEENN BBEEAAUUTTYY

CCLLEEAANN

BBEEAAUUTTYY

1100..9977

113344
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•

Coral safe -Oxybenzone

free

Recycle Gift set  (186 

1. Post Consumer Recycle Bottle (PCR)

400

77

6633..6666
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IINNNNOOVVAATTIIOONN TTRREEEE 22002200

• Jelly Mist, a transformative texture, which contains Anti Blue-light

and skin soothing ingredient to protect your skin from a digital-life

damage and moisturize the skin at one. It is free from Paraben and

Alcohol.

44..

IINNNNOOVVAATTIIOONN HHIISSTTOORRYY
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22002200

= 45 

== 77,,777722,,331100

NNoo.. (( ))

11 1,742,500

22 Direct Labor 1,438,510

33 Overhead 6,333,800

7,772,310

((AAuuttoo PPrriinntteerr))

Human error 

648,000 

Productivity 70 %

560,000 Productivity 100 %

276,000 

Productivity 100 %

114,000 
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835

2,027,095 
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1. Value Chain

3.
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11..

22..

33..

33..11

33..22

“ Purchase Agreement” 

33..33

33..44

55..

5.1

5.2

5.3 Green Packaging 

44..

Performance 

Feed back 

Project Performance 
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Green Packaging

Soy Ink

22002200
Packaging

- PET PCR BOTTLE

- PBL PCR TUBE

- PE PCR JAR BOTTLE

- ALUMINIUM BOTTLE

Soy Ink Solvent

4. FSC

SUPPLIER CODE OF CONDUCT AND GUIDELINE

Supplier Code of Conduct and Guideline) 

22..

SEDEX : SMETA 

33.. GGrreeeenn PPaacckkaaggiinngg

Green Packaging)    

11..
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CCOOVVIIDD 1199

Supplier  

Supplier

Purchase Order 

Supplier

Tracking Shipment Material 

Dashboard order order 

order 

Alternative Source Supplier 1

Priority 

CCOOVVIIDD 1199

Supplier Code of Conduct 

and Guideline www.snjinter.com
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One Stop Service

Sourcing agent Visiting Program Online

CCOOVVIIDD--1199

 COVID-  
 

Exhibition 

 
 
 

Passion Box   
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Research & Development

Product Delivery

Product Quality

Quality Management System

Supply Chain Management

Innovation

CSR & Sustainability

22002200

8866..55 %%
>

8855%%

2018 2019 22002200

83% 89% 8888%%

84% 92% 8855%%

> 85%
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2. Quality Systems Innovation

COVID-19

Audit)  

On line Zoom

Virtual Visiting ,Remote Auditing, Virtual Inspection

1. International Quality Management Systems

ISO13485 (Medical Devices Quality Management Systems)

ISO14971 (Application of Risk Management to Medical Devices)

USFDA (Current Good Manufacturing Practice: cGMP USA)

MMeeddiiccaall DDeevviiccee QQuuaalliittyy

MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemmss--RReeqquuiirreemmeennttss

1100--1111 22556633

IISSOO 1144997711:: 22001199 RRiisskk MMaannaaggeemmeenntt

ffoorr MMeeddiiccaall DDeevviicceess

1177 22556633

“We work 
differently 

(together with 
Customer 

&Supplier)”
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72.0%
74.0%
76.0%
78.0%
80.0%
82.0%
84.0%
86.0%
88.0%
90.0%
92.0%
94.0%

Product Quality Product Pricing Product Delivery Customer Service
Q1 90.0% 80.0% 90.0% 83.3%
Q2 90.0% 80.0% 90.0% 86.7%
Q3 92.5% 80.0% 93.3% 86.7%

CUSTOMER SATISFACTION OMI 
Q 1-3 '2020

MENTURM THE SUN
UV PROTECT 
TONE UP ESSENCE

Pre-meeting For Remote 
1st Production Schedule

Date : August 11 th, 2020

Omi Code :1053450

S&J Code :410009793

Virtual faCtory Tour (Remote produCtion) Onsite ProduCtion

Remote Production  Zoom 

Live 

Real time

,
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Create and select master formular.

Check regulation and customer requirement.

Check key claim on label.

Stability testing.

Safety and efficacy test . (if customer need)

User trails. (if customer need)

Anti-aging effects)

Whitening effects)

Free radical scavenging  effects)

vitro eye irritation test

Non-comedogenic test

anti-pollution) 

Scalar Video Loupe

Janus® Skin Analysis 

blue light protection) 
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1.

2.

3.

4. RSPO

22002200
19

Janus® Skin Analysis

blue light protection) 

2010 216,338 kg.

11..

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

100,118 65,872 47,048 43,027 36,121 32,658 28,187

(kg) 2010 34,246 53,070 57,091 63,997 3,464 4,470

(%) 2010 34.21 53.01 57.02 63.92 67.38 71.85

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2563

................................รับรองความถกูต้อง 

หน้าท่ี 231



Lyral  

L

2018 194 34   

2019 99

2020 194 194 ( % )

22..

33..

Polyethylene ( . kg

44..

CERTIFIED SUSTAINABLE PALM OIL  
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GGrreeeenn IInniittiiaattiivvee

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2563

................................รับรองความถกูต้อง 

หน้าท่ี 233



| 71

Roundtable on 

Sustainable Palm Oil: RSPO Module C: Mass Balance 

RRSSPPOO

22001177--22002200

RM

2017 54

2018 81

2019

RSPO 

NNoo..

1 Origin from Palm 395

2 Palm Oil 156

3 Palm Kernel Oil 128

4 Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) 188

5 RSPO Model MB 30

RRSSPPOO

Requirements and Internal Audit RSPO 

Supply Chain Certification Version 2020 7 9 2020  

RSPO Supply Chain Certification 

Standard 2020

RSPO  
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| 7722

Green initiative 

“Green packaging” 

RRooaadd mmaapp ooff GGrreeeenn PPaaCCkkaaggiinngg ffrroomm 22001188--22002222

22001188 22001199 22002200 22002211 22002222

Type of used 

packaging

Communicate green packaging

concept to suppliers

FSC

Soy ink

Paper palette

PBL

PCR

Glass

Biodegradable PCR &

Biodegradable

PPBBLL TTuubbee EExxttrruuddee ttuubbee

1.24

2.1
1.9

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2018 2019 2020

1.17
1.5

1.7

0

0.5

1

1.5

2

2018 2019 2020

PPaacckkaaggiinngg SSooyy IInnkk

GGrreeeenn ppaaCCkkaaggiinngg 22002200

GGrreeeenn PPaaCCkkaaggiinngg PPrroodduuCCtt oonn 22002200

Bag from foam 

(garbage)

Bottle from PCR 100% Tube from PCR 50% 
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121,700

687,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2019 2020

GGrreeeenn ppaacckkaaggiinngg:: SSuupppplliieerr lliissttss

PPaacckkaaggiinngg ttyyppee MMaatteerriiaallss NNuummbbeerr ooff ssuupppplliieerr

22001188 22001199 22002200

BBoottttllee//JJaarr PPEETT 11 77 66

PPEE 00 11 44

PPiinneeaappppllee ccoommppoouunndd 00 22 00

BBiiooddeeggrraaddaabbllee 00 22 00

TTuubbee PPaappeerr 00 11 11

PPCCRR 00 11 77

PPBBLL 11 33 00

CCoommppaacctt // LLiipp SSuuggaarr ccaannee 00 22 22

PPaappeerr 00 11 00

PPiinneeaappppllee ccoommppoouunndd 00 11 00

PPCCRR 00 22 33

BBooxx FFSSCC PPaappeerr 22 55 55

SSooyy IInnkk pprriinnttiinngg 11 22 66

RReeccyyccllee PPaappeerr 11 22 00

TToottaall 66 3322 3344

0

10

20

30

40

Supplier

GGrreeeenn PPaacckkaaggiinngg

2018 2019 2020

FFSSCC PPaappeerr
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240
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2020

RSPO 92 = 126,617   Kg./

3,612,000 

PBL  1.2 

Soy ink  1.7 

FSC Carton   687,000  

Bag from garbage         25,000   
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2020

,992 kg CO2 /

,357,808  kg CO2 /

Renewal

Energy

Solar roof , Solar cell

,926  kg CO2 /

,089  kg CO2 /

%

     %

= 202,051 m2

19 = 192,569 m2

- RO Rejected 

,000 m3

19,219 m3

-

,500 m3

11,343 m3

1% 

= 8,134  kg. 1 %

11..

CO
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11..11

No. Cost Saving ( CO2 (kg CO2/

1 1,350,000 1,002,310 187,200 138,987

2 Timer Air Stock 10 3 , 

WIP,LFN

2,475 865,993 343 120,084

3 10 Non CFC 450,000 145,976 62,400 20,242

4 - UT 810,000 802,114 112,320 111,227

5 Stock 4, 10 427,500 416,786 59,280 57,794

6 PM Air Condition : ERR > 11.0 450,000 602,018 62,400 83,480

7 Air Compressor 100 HP 270,000 740,993 37,440 102,751

8 PM Chiller 225,000 89,640 31,200 12,430

1 1,035,000 1,248,052 129,030 155,778

2 Air Compressor 7 

6.6

67,500 55,153 8,415 7,212

3

(Air Chiller)

225,000 458,494 28,050 59,957

4 Timer 12,600 40,935 1,571 5,353

5 Timer Air Chiller 90,000 723,970 11,220 406,147

6 Timer AHU 45,000 152,395 5,610 21,338

7 Timer - 26,100 11,993 3,254 6,728

8 LED 

( 22

32,400 141,313 4,039 17,617

9 Cooling Pad Air Chiller 160 HP 90,000 233,362 11,220 30,683

55,,660088,,557755 77,,773311,,449977 775544,,999922 11,,335577,,880088
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Energy Saving Total : 2017-2020

No. CCoosstt SSaavviinngg (( // )) CCOO22 ((kkgg CCOO22// ))

1 Drain Jacket Vacuum 

Pump

310,959 220,263 43,120 30,543

2 Solar cell 20,000 1,618 218 219

3 Sola roof MDB2 : 9 900,000 1,010,880 124,800 140,175

4 Drain Dehumidifier ( Stock, 10) 

Chiller

41,400 130,527 5,741 18,100

1 Solar Cell 2,700 3,558 337 442

2 Solar Cell 495,000 842,544 61,710 118,610

11,,777700,,005599 22,,220099,,339900 223355,,992266 330088,,008899

11..22 RReenneewwaall EEnneerrggyy

Green Energy Solar Cell

Year ( 0.624 Kg CO2 / Kwh.) 0.561 Kg CO2 / Kwh.)

Kwh. / year Kg.CO2 / year Kwh. / year Kg.CO2 / year

2017 94,836 ( Apr /17) 53,203

2018 57,158 ( Oct/18) 35,667 172,368 96,698

2019 262,080 163,538 168,066 94,285

2020 224,640 140,175 190,080 119,052

Total 543,878 339,380 625,350 363,238

11..33 ((GGrreeeenn EEnneerrggyy))

1,169,228 Kwh.
690,201 Kg.CO2

690 Ton CO2)
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22001188--22002200
// 22001188 22001199 22002200

((kkwwhh)) 9
((kkwwhh))

((EEnneerrggyy IInntteennssiittyy)) 22001188--22002200
// 22001188 22001199 22002200

((kkwwhh// )) 0.079 0.08 0.111
((kkwwhh// )) 0.133 0.12 0.117

EEnneerrggyy IInntteennssiittyy ((kkwwhh// ))

11..44..11

11..44

22..

22..11

// 22001188 22001199 22002200

(m3) 134,920 157,045 149,245

(m3) 60,820 45,006 43,324

m3) 119955,,774400 220022,,005511 119922,,556699

// 22001188 22001199 22002200

(m3) 0.0012 0.0014 0.0017

(m3) 0.0025 0.0019 0.0015

m3) 00..00001144 00..00001144 00..00001177
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CCoosstt SSaavviinngg (( // )) CCOO22 ((kkgg CCOO22// ))

1 RO Reject 1,500,000 2,736,949 27,000 34,595

2 Drain Jacket 

Vacuum Pump

79,200 210,375 5,940 4,208

3 180,000 272,243 13,500 20,418

4 Drain 120,000 160,263 9,000 2,711

5 Drain Dehumidifier 

( Stock 10) Chiller

38,880 124,668 792 2,493

6 RO Reject 414,000 411,245 8,280 7,844

7

Vacuum 15 HP

520,000 496,231 9,360 9,301

8 Backwash 225,000 294,244 4,500 5,535

9 Soft 90,000 42,284 1,800 791

10 Flow Test Line 

(Fire Pump) 

90,000 61,123 1,800 5,001

11 Backwash 90,000 - 1,800 -

33,,334477,,008800 44,,880099,,662255 8833,,777722 9922,,889977

22..22

// 22001188 22001199 22002200

m3) 84,740 66,797 67,750

m3) 42,275 31,978 30,554

m3) 112277,,001155 9988,,777755 9988,,330044

22..33
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(( :: ))

) 

2

) 

63

) 5

33..22

22002200

.

.

.

.

.

.

66

33..

33..11 22
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CCaarrbboonn TTyyppee 22001188 22001199 22002200

Carbon Emission Scope 1 (Ton CO2) 1,491 1,378 851

Carbon Emission Scope 2 (Ton CO2) 8,067 8,432 8,222

Carbon Emission Intensity (kg. CO2/ 0.067 0.070 0.080

33..33 Carbon (Scope 

CO2

33.. 44 CCaarrbboonn

33..55

2018 2019 2020

PFN (mg/m3) <400 0.5 1.4 1.0

PMD (mg/m3) <400 1.0 0.6 1.7

PMX (mg/m3) <400 1.4 2.3 3.9

2018 2019 2020

CO (ppm) <690 1.4 27.8 0.3

NOx (ppm) <200 26.4 14.1 38.0

SOx (ppm) <60 <1.3 <1.3 <1.3

(mg/m3) <320 1.9 24.8 1.0

07 --2020

111,340 

22000077 --22002200

CO2 14,748 Ton CO2
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3Rs Reduce ( Reuse  ( Recycle (

44..

22001188 22001199 22002200

( / 630 758 748

RReeccyyccllee

((kkgg)) %% ((kkgg)) %% ((kkgg)) %% ((kkgg)) %% ((kkgg))

2018 301,533 48% 126,930 20% 201,630 32% -- -- 630,093

2019 173,973 23% 251,744 33% 264,692 35% 68,193 9% 758,602

2020 88,,113344 11%% 445555,,002200 6600%% 118833,,883355 2255%% 110011,,331100 1144%% 774488,,229999

: 2019

44..11
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0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000

Recycle

2018 301,533 126,930 201,630 0

2019 173,973 251,744 264,692 68,193

2020 8,134 455,020 183,835 101,310

kg
.

2020

: 1 %

2020 = 8,134  kg. 1 % 

11..

2020  

1,000  

22.. RReeccyyccllee
,

,

::

2. 16,544 

4.2
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(GHG 3Rs

(Culture)

Batch 

:: PPDDCC PPeerrssoonnaall ccaarree

11 :: Eyeshadow

:: PPDDCC PPeerrssoonnaall CCaarree
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22 :: EElleeccttrroonniicc

DDooccuummeenntt :: QQAA PPrroocceessss//QQSSAA

11 :: Loose powder

:: PPDDCC MMaakkee UUpp
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2563

................................รับรองความถกูต้อง 

หน้าท่ี 251



บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2563

................................รับรองความถกูต้อง 

หน้าท่ี 252



บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2563

................................รับรองความถกูต้อง 

หน้าท่ี 253



22001144--22001155

**

22001166-- SScciieennccee OOnn MMoobbiillee

> - >

22001177--22001188 TThhee SSmmaarrtt SScciieennccee TTeeaacchheerr

Science on mobile 

Active Learning

22001199

Active 

Learning 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2563

................................รับรองความถกูต้อง 

หน้าท่ี 254



- COVID-19)

““ ””

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2563

................................รับรองความถกูต้อง 

หน้าท่ี 255



0

2000

4000

6000

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

9,097

//

// //

33,,330000 11,,883388

99,,009977

- - Website : www.snjinter.com

- Page facebook : CSR S&J International Enterprise Co.,Ltd.

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2563

................................รับรองความถกูต้อง 

หน้าท่ี 256



COVID-19)

, ,

11..

,952 

,

1.3 Hand Sanitizer Gel 4,040 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2563

................................รับรองความถกูต้อง 

หน้าท่ี 257



22..

33..

4,

44..

Elephant Park 

COVID-

,

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2563

................................รับรองความถกูต้อง 

หน้าท่ี 258



Indicator Descriptions Page
General Standard
Strategy and Analysis

G4 1 Provide a statement from the most senior decision maker of the organization A-B

G4 2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 49-51

Organizational Profile
G4 3 Report the name of the organization 3

G4 4 Report the primary brands, products, and services 3

G4 5 Report the location of the organization s headquarters 3

G4 6 Report the number of countries where the organization operates 3

G4 7 Report the nature of ownership and legal form  5

G4 9 Report the scale of the organization  3

G4 10 Report types of employees and their classification such as gender, permanent employee, region, substantial 

portion and significant variations

16-17

G4 12 Describe the organization s supply chain  59

G4 13 Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership B

G4 14 Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization A-B

G4 15 Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the 

organization subscribes or endorses

8-9

G4 16 List memberships of associations (such as industry associations) and national or international advocacy 

organizations in which the organization : Participates in projects or committees

8-9

Identified Material Aspects and Boundaries
G4 18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, and how the organization has implemented 

the Reporting Principles for Defining Report Content 

6

G4 19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content 10-11

G4 20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization 10-11

G4 21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization 10-11

Stakeholder Engagement
G4 24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 7,12

G4 25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 12

G4 26 The organizational approach to stakeholder engagement 7

G4 27 The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and how the organization has responded to 

those key topics and concerns 

8-9

Report Profile
G4 28 Reporting period such as fiscal or calendar year for information provided 6

G4 29 Date of most recent report   6

G4 30 Reporting cycle such as annual, biennial 6

G4 31 The contact point for questions regarding the report or its contents 6

G4 32 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report 6

G4 34 The governance structure of the organization, including committees of the highest governance body 5

Ethics and Integrity
G4 45 The highest governance body s role in the identification and management of economic, environmental and social 

impacts, risks, and opportunities

49

G4 46 The highest governance body's role in reviewing the effectiveness of the organization's risk management 

processes for economic, environmental and social topics

49
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Indicator Descriptions Page
Ethics and Integrity
G4 47 Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental and social impacts, risks, 

and opportunities.

49

G4 49 Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body 49

G4 56 The organizational values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics 43-45

G4 57 Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior, and matters related to 

organizational integrity, such as helplines or advice lines

47-48

G4 58 Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful behavior, and matters 

related to organizational integrity, such as escalation through line management, whistleblowing mechanisms or 

hotlines

47-48

Category Economic
Aspect Economic Performance

G4 DMA Disclosures on Management Approach 10

G4 EC1 Direct economic value generated and distributed  10-11

Aspect Indirect Economic Impacts

G4 EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported  50

G4 EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent impacts 49- ,

Category Environmental
Aspect Energy

G4 EN3 Energy consumption within the organization

G4 EN5 Energy intensity 

G4 EN6 Reduction of energy consumption 

G4 EN7 Reduction in energy requirements of products and services 

Aspect Water

G4 EN8 Total water withdrawal by source

G4 EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 

Aspect Emissions

G4 EN15 Direct greenhouse gas GHG emissions Scope 1

G4 EN16 Energy indirect greenhouse gas GHG emissions Scope 2

G4 EN18 Greenhouse gas GHG emissions intensity  

G4 EN19 Reduction of greenhouse gas GHG emissions  

G4 EN21 NOx, Sox, and other significant air emissions 

G4 EN22 Total water discharge by quality and destination 

G4 EN23 Total weight of waste by type and disposal method 

G4 EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services

Aspect Compliance
Aspect Supplier Environment Assessment
G4 EN31 Prevention and environmental management costs

Category Social
Sub category Labor Practices and Decent Work

Aspect Employment

G4 LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region 1
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indicator Descriptions Page
Aspect Employment

G4 LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 1

Aspect Occupational Health and Safety

G4 LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days and absenteeism and total number of work 

related fatalities, by region and by gender

3

G4 LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation 3

Aspect Training and Education

G4 LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 18

G4 LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and 

assist them managing career endings 

Aspect Diversity and Equal Opportunity

G4 LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age 

group, minority group membership, and other indicators of diversity 

1

G4 LA15 The number of supplier subject to impact assessments for labor practices

G4 – LA16 Report the total number of grievances about labor practices filed through formal grievance mechanisms during the 

reporting period

Sub Category  Human Rights 
Aspect Investment

G4-HR Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of human rights that 

are relevant to operations, including the percentage of employees trained

Aspect Child Labor

G4 HR5 Report operations and suppliers considered to have significant risk for incidents of child labor 31

Aspect Forced or Compulsory Labor

G4 HR6 Report measures taken by the organization in the reporting period intended to contribute to the elimination of all 

forms of forced or compulsory labor.

29

Aspect Assessment

G4 HR11 Report the number of supplier subject to human rights impact assessments Suppliers 61

Sub category Society

Aspect Local Communities

G4 SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development 

programs 

89-90

Aspect Anti corruption

G4 SO3 Report the significant risks related to corruption identified through the risk assessment 46

G4 SO4 Communication and training on anti corruption policies and procedures 20

Sub category Product Responsibility

Aspect Customer Health and Safety

G4 PR1 Report significant product and service categories for which health and safety impacts are assessed for 

improvement

36

G4 PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction  64
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เอกสารแนบ 5.2 :  สารประธานกรรมการ 
 

ท่ามกลางความท้าทายในการดําเนินธุรกิจในปี 2563 ซึ่งเกิดขึน้จากหลากหลายปัจจัย อาทิเช่น สถานการณ์    

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างรุนแรง และ กระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน ( Supply 

Chain Disruption )   รวมทัง้   สงครามการค้า (Trade War) ซึ่งเกิดขึน้จากการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

มหาอํานาจ ประกอบกับค่าเงินบาทท่ียงัคงแข็งค่า ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการส่งออกของประเทศไทย  อีกทัง้ปัญหา

มลพิษทางอากาศท่ียงัคงเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้การเกิดวิถีการดําเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ท่ีผู้บริโภค

เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านตา่งๆ เก่ียวกบัสขุอนามยั การเว้นระยะห่างทางสงัคม การทํางานท่ีบ้าน ทําให้ผู้บริโภค

หนัมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการจบัจ่ายใช้สอย และสง่ให้การแขง่ขนัในช่องทางออนไลน์รุนแรงมากยิ่งขึน้  

ท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาส บริษัทยงัคงมุ่งมัน่อย่างต่อเน่ือง ในการหาโอกาสในการขายสินค้าทัง้ในประเทศ 

และต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ลกูค้าใหม่ๆ จากนวตักรรมท่ีบริษัทคิดค้น และพฒันาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน  รวมถึงบริการท่ีทําให้ลูกค้าประทับใจ และยังคงตอบรับเป็นลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทมี         

ความเติบโตยงัสามารถมีกําไรเพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้แก่ธุรกิจท่ามกลางความท้าทายในการดําเนินธุรกิจ  ทัง้นีใ้นปี 2563 

นอกจากบริษัทผลิตสนิค้าในกลุม่เคร่ืองสําอางแล้ว บริษัทยงัได้ผลติสินค้าเก่ียวกบัสขุอนามยั เพ่ือตอบโจทย์ผู้บริโภคทัง้ใน

และต่างประเทศในสถานการณ์ท่ีมีโรคระบาดในปัจจุบนั รวมถึงบริษัทฯได้แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยได้บริจาค

สนิค้าดงักลา่วให้แก่โรงพยาบาล และหนว่ยงานภาครัฐด้วย 

บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยความซื่อสตัย์ ตามแนวทาง     

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพ่ือให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับ        

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแล

กิจการสําหรับบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3  รวมถึงได้รับรางวัลหุ้ นยั่งยืน 

Thailand Sustainability Investment Awards 2020 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 7 จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น

ความภาคภมูิใจท่ีได้เป็นบริษัทผลติสนิค้าประเภทอปุโภคบริโภค     รายเดียวท่ีได้รับรางวลัดงักลา่ว 

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีให้ความเช่ือมัน่ ไว้วางใจ 

และสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีอย่างต่อเน่ือง ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านท่ีร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม

ความสามารถเพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น และลกูค้า และเพ่ือให้บริษัทฯ เจริญเติบโตท่ีมัน่คง ยัง่ยืนยิ่งๆ ขึน้ไป 

 

       นายบญุเกียรติ โชควฒันา 

                                                           (นายบญุเกียรติ โชควฒันา)    

                                                    ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 5.3 :  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นายอมร    อศัวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลตํารวจเอก สมชาย   ประภสัภกัดี  กรรมการตรวจสอบ 

3. นางประดิษฐา   จงวฒันา  กรรมการตรวจสอบ 

4. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ กรรมการตรวจสอบ 

 มีการประชุม 5 ครัง้ โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง รายงาน     

ผลการประชุมแตล่ะครัง้ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการในเร่ืองท่ีเห็นสมควร สรุปสาระสําคญัในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

ดงันี ้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การจดัทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐาน

รายงาน  ทางการเงิน (TFRS) มีความเช่ือถือได้และทนัเวลา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ  

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันทุกไตรมาส ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบาย และแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท รวมถึงให้คําแนะนําแก่บริษัทเพ่ือให้มี

การจัดระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้มี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ตลอดจนสนบัสนนุให้มีระบบบริหารความเสีย่ง ในการดําเนินงานของบริษัทอยา่งมีระบบ  

5. มีการเชิญผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส เพ่ือรับฟังคําชีแ้จงเก่ียวกับ

รายงานของผู้ สอบบัญชีผลการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ประเด็นจากการสอบทาน ตรวจสอบ และ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบ    การควบคมุภายใน และทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRS) และได้

ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี  2 ครัง้โดยไมม่ีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วย 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รับทราบผลการตรวจสอบ  และให้มีการติดตาม        

การดําเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะประเด็นท่ีมีนยัสําคญั เพ่ือก่อให้เกิดการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี 
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7. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท พร้อมเสนอ

คา่ตอบแทน    ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 

8. เสนอแนะและติดตาม การพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบการทํางานให้มีการตรวจสอบ  ซึ่งกันและกัน ตาม

ภาวะท่ีเปลีย่นไปและติดตามผลการรายงานตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ       

การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีการกํากับดูแล สอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการปฏิบัติงานท่ี

สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

 

 

 

 

         นายอมร   อศัวานนัท์ 

                (นายอมร   อศัวานนัท์)  

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 5.4 :  รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้ให้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการ         

ความเสี่ยง โดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถุประสงค์และเปาหมายทางธุรกิจของบริษัท       

ท่ีจะเป็นผู้ นําด้านธุรกิจความงามแบบครบวงจร โดยลดโอกาสความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้และให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ        

อนัจะนําไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รศ.นเรศร์  เกษะประกร  นางพรทิพย์  ภูติภัทร์         

นางทองสขุ  อปุถมัภากุล  นางดารณี  อรรจนียกุล เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง และ นางสาววราลกัษณ์  พนัธ์ุไพโรจน์ 

เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งและเลขานกุาร 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าท่ีกําหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมายและกรอบการบริหาร        

ความเสี่ยง ทัง้องค์กรให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัททัง้ในและต่างประเทศให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดําเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี      

การประชุมทุกไตรมาส  เพ่ือติดตาม ประเมินความเสี่ยงและผลการบริหารจดัการความเสี่ยงทัง้ในระดบัหน่วยงานและ

องค์กร โดยสรุปผลการปฏิบตัิหน้าท่ีได้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กําหนดกรอบบริหารความเสี่ยงและทบทวนปัจจยัเสี่ยงและผลกระทบ

เพ่ือทําแผนบริหารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบและได้มาตรฐาน ครอบคลมุทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน สงัคม

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหม่ทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยให้

ความสาํคญัในเร่ือง การเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงของบริษัทสงูสดุ 

2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งกํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการความเสีย่งท่ีสาํคญั เพ่ือพิจารณาประเมิน       

ความเสีย่ง และแผนจดัการความเสีย่ง เพ่ือให้บริษัทสามารถจดัการความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ และให้อยูใ่น

ระดบัท่ียอมรับได้ หรือลดโอกาสความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้รายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารเพ่ือให้มีการมัน่ใจว่า 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัระบบควบคมุภายใน และแนวทางการกํากบั 

ดแูลกิจการท่ีดี 

จากการดําเนินงานดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การบริหารความเสีย่ง             

ได้ดําเนินไปอยา่งเป็นระบบ รวมถึงการติดตามอย่างใกล้ชิด ซึง่เป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ การ

ดําเนินธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไว้ ตลอดจนสามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่บริษัท เพ่ือสง่มอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นและ ผู้มีสว่นได้

สว่นเสยีของบริษัทได้อยา่งยัง่ยืน 

                ผศ.ดร.พงษ์ชยั  อธิคมรัตนกลุ 

                                                                                        (ผศ.ดร.พงษ์ชยั  อธิคมรัตนกลุ)  

                                                                      ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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เอกสารแนบ 5.5  :  รายงานคณะกรรมการสรรหา 

 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา โดยมี

จํานวน 5  คน  ประกอบด้วย 

  1.  นายบญุเกียรต ิ  โชควฒันา   ประธานกรรมการสรรหา 

  2.  นายธีระศกัดิ ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการสรรหา 

  3.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี   กรรมการสรรหา 

  4.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม   กรรมการสรรหา 

  5.  นางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่กําหนดไว้ในกฎบตัรของ

คณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าท่ีสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู้และเช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพเข้า

ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู 

 คณะกรรมการสรรหาได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาท่ีสอดคล้องกับกฎบตัร  และหลกัการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัท   รวมถึงข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องโดยพิจารณาจากคุณวฒุิท่ีมีพืน้ฐาน   และคณุสมบตัิท่ีสอดคล้องกับ   

กลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้มีภาวะผู้ นํา   มีวิสยัทศัน์   มีคณุธรรมและจริยธรรม   มีประวตัิการทํางานท่ี

โปร่งใส  ตลอดจนไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมี   

สว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ซึง่ปรากฏวา่ในปี  2563  ไมม่ี

ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด  

 ในปี  2563  คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้          

โดยคณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเป็น

กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี  41   รวม 5  ท่าน                

คือ นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์  นางธีรดา  อําพนัวงษ์  นายสเุทพ  ด่านศิริวิโรจน์  นายอมร  อศัวานนัท์  และนางประดิษฐา  

จงวฒันา  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่   ตลอดจนได้มีการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาเป็น

ประจําทกุปีเพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย

ด้วยความรอบคอบ และสมเหตสุมผลแล้ว 

 
 

          คณุบญุเกียรติ  โชควฒันา 

       (นายบญุเกียรติ   โชควฒันา) 

                    ประธานคณะกรรมการสรรหา 
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เอกสารแนบ 5.6 :  รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 
 
 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน โดยมีกรรมการจํานวน 4 คน ประกอบด้วย 

 1.  นายบญุเกียรต ิ  โชควฒันา   ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 2.  นายธีระศกัดิ ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 3.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 4.  นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกําหนดไว้

ในกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าท่ีกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 

และผู้บริหารระดบัสงู      ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และ

รักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูก่บับริษัท  เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจากอํานาจ

หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการดําเนินงานของบริษัท      

สภาพคลอ่งทางธุรกิจ ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีวิธีดําเนินการสอดคล้องกับ     

กฎบตัรและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

 ในปี 2563 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุมเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทัง้สิน้       

2 ครัง้ ได้มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารประจําปี และได้เปิดเผย

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้ บริหาร ไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี (แบบ 56-1)แล้ว ซึ่งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับ

หน้าท่ีความรับผิดชอบและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

 

 

 

          คณุบญุเกียรติ  โชควฒันา 

       (นายบญุเกียรติ   โชควฒันา) 

             ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
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เอกสารแนบ 5.7 :  รายงานคณะกรรมการบริหาร 

 
 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารซึ่งฐานะ

เป็นฝ่ายจัดการ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีบริหารจัดการของบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไป

ตามท่ีได้กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีทัง้หมด 12 ทา่น 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. นางทองสขุ  อปุถมัภากลุ กรรมการบริหาร 

7. นางพชัรา  พงษ์วิจารณ์ กรรมการบริหาร/เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

8. นางดารณี  อรรจนียกลุ กรรมการบริหาร 

9. นางสธุญัญา  สมุะนา  กรรมการบริหาร 

10. นายสมุิตร  ขอไพบลูย์ กรรมการบริหาร 

11. นางสาวกฤษณรัฐ รัศมีสริุเยนทร์ กรรมการบริหาร 

12. นางสาวญารินทร์ อารยะธนิตกลุ กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีการประชมุเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้สิน้ 25 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้

 1.  นําเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายขายและกําไร โดยกําหนดแผนงานประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

ตลอดจนรับผิดชอบตอ่การบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยทุธ์ท่ีกําหนดไว้ 

 2.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณการลงทุนประจําปีของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพ่ิม

ประสทิธิภาพการผลิต การพฒันาสนิค้า การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้การพฒันาและสง่เสริมศกัยภาพ

ของบุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการเติบโตตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจใน       

ระยะยาว และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

 3.  ดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินเพ่ือให้ผู้ สอบบัญ ชีทําการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้              

ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ 

ตลอดจนติดตามการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจําทุกเดือน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ    

เพ่ือพฒันางานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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 4.  พิจารณาการทํารายการกับบุคคลเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินด้วย             

ความรอบคอบ ระมดัระวงั มีความสมเหตสุมผลในเร่ืองของราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ยดึถือผลประโยชน์ของบริษัท 

และผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีตัง้ โดยกรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิในขนาดรายการท่ีมีนยัสาํคญั 

 5.  สนบัสนนุและสง่เสริมให้พนกังานมีการคิดค้นนวตักรรมทัง้ผลิตภณัฑ์และวิธีการทํางานใหม่ๆ  อย่างต่อเน่ือง 

รวมทัง้ผลกัดนัให้องค์กรและผลติภณัฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองคณุภาพและมาตรฐานจากสถาบนัชัน้นําทัง้ในประเทศ 

และตา่งประเทศ 

 6.  ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบนั รวมทัง้ได้มีการเห็นชอบข้อปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนัเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนกังานมี

แนวทางในการปฏิบตัิด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนทบทวนระเบียบเก่ียวกับการปฏิบตัิงานภายในของบริษัทให้

สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

 คณะกรรมการบริหารมคีวามมุง่มัน่ในการบริหารจดัการธุรกิจเพ่ือให้บรรลตุามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และ

กลยทุธ์ธุรกิจของบริษัท ภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจ

ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือให้องค์กรเติบโตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป 

 
 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ 

       (นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์) 

      ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
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เอกสารแนบ 5.8 :  รายงานคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วย  พลตํารวจเอก สมชาย ประภัสภักดี เป็นประธาน นางแก้วตา องค์สรณะคม  นางพัชรา  พงษ์วิจารณ์        

นางวรวรรณ ตันตระเศรษฐี  และนายสุมิตร ขอไพบูลย์ เป็นกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึง่กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี มีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใส  เปิดเผย  ตรวจสอบได้เป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่าง

ยัง่ยืน 

ในปี 2563 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้มีการประชมุ 4 ครัง้ มีผลการปฏิบตัิ พอสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

1.    ทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

2. กํากบัดแูลให้ปฏิบตัิตาม หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สง่ผลให้บริษัทได้รับการประเมิน จากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดบั “ดีเยี่ยม” ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 และได้รับการประเมิน

คณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ในระดบั“คะแนน

เต็มร้อย” ติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 4 

3. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ โดยเน้นการปลูกฝัง “จิตสํานึก” ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ           

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ให้กบัผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้บงัเกิดผลในทางปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรมและ

ยัง่ยืนตลอดไป  

4. สนบัสนนุให้บริษัทย่อย (บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การเป็น

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ภายใต้การสนบัสนนุของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ทัง้นี ้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ มีความเช่ือมัน่ว่า บริษัทมีการดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ   

ท่ีดีในระดบัท่ีผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ 

 

            พล.ต.อ.สมชาย  ประภสัภกัดี 

      (พลตํารวจเอกสมชาย  ประภสัภกัดี) 

       ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
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