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สารประธานกรรมการ 
 

 ในปีท่ีผ่านมาสถานการณ์การระบาดไปทั่วโลกของไวรัสโควิด 19 ท่ียงัคงแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง ได้มีแนวโน้มท่ีดีขึน้

ตามลําดบัจากภมูิคุ้มกนัหมู่ท่ีประชากรโลกท่ีได้รับวคัซีนในสดัสว่นมากขึน้ ทัง้นีผู้้บริโภคได้มีการปรับตวัตามสถานการณ์โดยเปลี่ยน

พฤติกรรมในการดํารงชีวติ และการจบัจา่ยใช้สอย สง่ผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมทัง้ในและตา่งประเทศฟืน้ตวัอยา่งช้าๆ  โดยคาดการณ์

ว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)ในปี 2564 จะขยายตวัอยู่ในอตัราร้อยละ 0.9  ซึ่งเติบโตขึน้จากปีก่อน อย่างไรก็ดี ปัญหา     

หว่งโซอ่ปุทาน อาทิเช่น สายเรือท่ีขาดแคลนและไมเ่พียงพอกบัความต้องการ ทําให้คา่ใช้จ่ายในการขนสง่สงูขึน้อยา่งมาก รวมถึงปัจจยั

อ่ืนๆ ได้สง่ผลตอ่การดําเนินธุรกิจด้วยเช่นกนั  

 

  ทา่มกลางความท้าทายในการดําเนินธุรกิจ และการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจบุนั บริษัทฯ ได้มีการปรับตวัเพ่ือท่ี

แสวงหาโอกาสท่ีจะสง่มอบความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าไม่วา่จะเป็นรายเล็กหรือใหญ่ รวมถึงการหาลกูค้าใหม่ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้พฒันาในทกุๆ ด้าน ไมว่า่จะเป็นการคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ   การใช้เทคโนโลยีในการติดตอ่สือ่สารทกุช่องทางกบั

ลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ  ควบคู่ไปกบัการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจจากปัจจยัต่างๆ ให้อยู่ระดบัท่ีเหมาะสม  ซึ่งจาก

ความทุ่มเท ความมุ่งมัน่  ตัง้ใจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ส่งผลให้ภาพรวมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและ      

บริษัทย่อย ในปี 2564 มีการเจริญเติบโตโดยมีรายได้จากขายมีจํานวน 4,906 ล้านบาท และมีกําไรก่อนภาษีมีจํานวน 458 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากปีก่อนในอตัรา ร้อยละ 13.7 และร้อยละ 36.7 ตามลาํดบั 

            นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคํานึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่

อย่างรอบด้าน เพ่ือให้ธุรกิจมีการเติบโตอยา่งยัง่ยืน ควบคู่กบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ่งแวดล้อมเสมอมา สง่ผลให้บริษัทได้รับ

รางวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment Award 2021 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 8 และ รางวลั SET Awards 2021” ประเภท 

Highly Commended Sustainability Excellence Awards 2021  จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นีบ้ริษัทได้รับการประเมิน

จากโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการสําหรับบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2564 ในระดบั “ดีเลิศ” ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4 ซึ่งรางวลัท่ี

ได้รับนีเ้กิดจากการร่วมมือร่วมใจ และยดึถือปฏิบตัิตามแนวทางท่ีถกูต้องของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนด้วยดีเสมอมา  

     ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีได้ให้ความเช่ือมัน่ ไว้วางใจ และสนบัสนนุ

บริษัทฯ ด้วยดีอยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงขอบคณุผู้บริหาร และ พนกังานทกุคน ท่ีมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุให้การดาํเนินงานของบริษัท และ

ร่วมกนัปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถในการมุง่มัน่ในการพฒันา เพ่ือให้บริษัทฯ เจริญเติบโตท่ีมัน่คง และยัง่ยืนตลอดไป 

                                                                                    
                                                                                  
 
 
 
                                                                                  นายบญุเกียรติ โชควฒันา  

                                                                                                   ประธานกรรมการ                                              
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1. โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

นโยบายคุณภาพ 

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

จะสร้างความพอใจกบัลกูค้า โดยสง่มอบสินค้าท่ีมีคณุภาพ ถกูต้องตามเวลาท่ีตกลง พร้อมให้บริการท่ีดี การดําเนินงานจะคํานึงถึง

คณุภาพสงัคม และสิ่งแวดล้อม พนกังานทกุคนจะร่วมมือกนัปฏิบตัิงานตามนโยบายและจะพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้คู่ค้าพอใจ

มากยิ่งขึน้ 
 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ตลอด 40 ปี S&J ได้ตอบรับทัง้เทรนด์การตลาดและความต้องการตา่งๆ ของตลาดเคร่ืองสาํอางและความงาม โดยบริษัทได้

มอบการบริการแบบครบวงจรให้กับแบรนด์สินค้า และธุรกิจผู้ ค้าปลีก ด้วยนวตักรรมต่างๆ ของบริษัทได้ก่อให้เกิดตลาดกลุม่ใหม่ 

บริษัทได้เป็นผู้ นําในธุรกิจ ท่ีให้ความสําคญัสงูสดุกับภาพลกัษณ์ ทัง้ในเร่ืองของรูปแบบ และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ โรงงานท่ีมี

ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีของบริษัทมีคณุภาพในระดบัสงู บริษัทได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียงในความชํานาญ  รวมทัง้ยงัได้รับ

การยอมรับในเครือข่ายโลจิสติกส์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ทัว่โลก อีกทัง้ยงัมีการสนบัสนุนทางการตลาดท่ีเป็นตวัสร้างมาตรฐานใหม่ใน

อตุสาหกรรมนี ้
 

 1.1.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  

  วิสัยทัศน์ 

 เป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมความงามครบวงจร ในประเทศไทย และภมูิภาคเอเชีย ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจด้วยนวตักรรมในตวั

สนิค้า และบริการ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงใจลกูค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พันธกิจ 

บริษัทจะขยายฐานลกูค้าและตลาดทัง้ในและต่างประเทศผ่านความเช่ียวชาญและเป็นท่ีรู้จัก ในฐานะบริษัทชัน้นําใน

อุตสาหกรรมความงามครบวงจร ตลอดจนขยายโอกาสการการเติบโตจากธุรกิจใหม่ๆ ด้วยศกัยภาพการวิจยัและพฒันานวตักรรม  

การยกระดบัขีดความสามารถการผลิต การบริหารจัดการตลอด Supply chain และการนําเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ เพ่ือสร้าง

มลูคา่เพ่ิมในสนิค้าและบริการ และตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าและผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยบริษัทตระหนกัและยดึมัน่ตอ่           

หลกัธรรมาภิบาลท่ีคํานึงถึงประโยชน์ของคู่ค้า ลกูค้า สงัคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสําคญั และจะพฒันาองค์กรสูย่คุดิจิทลั เป็นองค์กร

แหง่นวตักรรมควบคูก่บัการยกระดบัศกัยภาพและขีดความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 

ค่านิยม 

• มุง่เน้นเปา้หมาย  (Target Focus) 

• ท้าทายความคดิ  (Challenging ideas) 

• พิชิตผลงาน (Success) 

• ประสานพลงั  (Unity) 

• สร้างสรรค์คณุธรรม (Ethics) 
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  โครงการพัฒนาธุรกิจ และ กลยุทธ์การแข่งขัน 

 โครงการพัฒนาธุรกิจ 

• แผนการดาํเนินงานในระยะสัน้ 

พฒันาการทํางานภายในบริษัทฯ ให้เข้าใจความต้องการของลกูค้า และสามารถปรับตวัได้อย่างทนัเหตกุารณ์ตอ่

สภาพตลาด ต้นทนุสินค้า ความผนัผวนของค่าเงิน ความต้องการของลกูค้า พนกังาน และข้อกําหนดของประเทศ  

คูค้่าท่ีจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลประกอบการของบริษัท 

• แผนการดาํเนินงานในระยะยาว 

บริษัทฯ จะนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาพฒันาระบบการผลิต และกระบวนการทํางานให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยํา 

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถแขง่ขนัในตลาดได้ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

 กลยทุธ์และเปา้หมายในการสร้างความเติบโตและความเข้มแข็งของบริษัทมดีงันี ้

• รักษาฐานลกูค้าปัจจุบันและหาลูกค้าใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 บริษัทวางแผนและให้ความสําคญัในการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าปัจจบุนัทกุราย และจะดําเนินการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยเน้นการผลิตสินค้าให้มีคณุภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นไป

ตามความต้องการของลกูค้า เพ่ือรักษายอดคําสัง่ผลิตให้มีระดบัท่ีต่อเน่ือง และสงูขึน้ในผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ี

ต้องการใหม่ๆ  นอกจากนัน้ทางบริษัทจะได้หาลกูค้าใหม่ รายขนาดเลก็ถึงขนาดใหญ่ นอกเหนือจากลกูค้าราย

ปัจจบุนัในตลาดยโุรป อเมริกา เอเชีย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ิมเติมจากฐานลกูค้าปัจจบุนัท่ีมีอยูแ่ล้วท่ี

องักฤษ ออสเตรเลยี และญ่ีปุ่ น 

 บริษัทดําเนินการวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมและทนัสมยั ตลอดจนติดตามความ

เคลื่อนไหว แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุม่อย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค ให้กบัลกูค้าปัจจุบนัและลกูค้าใหม่ได้อย่าง

ทนัทว่งที 

• เพิ่มประสิทธิภาพ Supply chain และการผลิต 

บริษัทวางแผนและให้ความสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพทัง้ด้านต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต และ            

การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้รวดเร็ว บริษัทจะได้ดําเนินการปรับปรุงขบวนการทํางานต่างๆ ตัง้แต่เร่ิม

พฒันาสินค้าตลอดจนการจดัซือ้จดัหา การผลิตและการจดัสง่ตัง้แต่ต้นจนถึงมือลกูค้าให้ได้คุณภาพ รวดเร็ว 

และสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ โดยจะได้พฒันาระบบการทํางานและนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทนัสมยัมาเพ่ิมประสิทธิภาพตลอด Supply chain เพ่ือลดขัน้ตอนการดําเนินการต่างๆ ท่ีทําให้

ลา่ช้าหรือทําให้เกิดต้นทนุเพ่ิมขึน้ 

• เพิ่มการรับรู้และสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์บริษัท 

บริษัทวางแผนและมีนโยบายสง่เสริมภาพลกัษณ์และความแข็งแกร่งของแบรนด์องค์กร ให้ลกูค้า และลกูค้า

ของลูกค้า หรือผู้ บริโภคและสังคมโดยทั่วไปได้รู้จัก ตระหนักและเข้าใจขีดความสามารถท่ีโดดเด่น 

ประสบการณ์และความสําเร็จของบริษัท ในฐานะบริษัทผู้ วิจัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์สินค้าความงามและ

ผลติภณัฑ์ดแูลสขุภาพชัน้นําของประเทศไทยและภมูิภาคอาเซียน โดยบริษัทมีแลปวิจยัพฒันาและโรงงานท่ีได้

มาตรฐานสากล และมีประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ผลิตเคร่ืองสําอางและของใช้ส่วนตวั ให้กับแบรนด์        

ชัน้นําทัง้ในประเทศและทัว่โลก 
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• เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 

บริษัทวางแผนจะยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาให้มากยิ่งขึน้ โดยจะได้พัฒนากลุ่ม

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคท่ีบริษัทยังขาดประสบการณ์และความเข้มแข็ง โดยบริษัทจะ

มุ่งเน้นไปยงัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีเปลี่ยนไปเช่น กลุม่

ผลิตภณัฑ์สําหรับวยัเด็กและวยัรุ่น กลุ่มลกูค้าวยัทํางาน และกลุ่มวยัผู้ ใหญ่และผู้สงูอายุ มีความต้องการท่ี

เปลีย่นไปจากเดิม ดแูลสขุภาพมากขึน้ และสนใจสนิค้าท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ  และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากขึน้ 

เป็นต้น 

• เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร 

บริษัทวางแผนและลงทุนยกระดับการดําเนินการและการบริหารจัดการขององค์กรให้เป็น “องค์กรแห่ง

นวตักรรม” และพฒันาองค์กรสูย่คุดิจิทลั โดยจะได้วางแผนปรับเปลีย่นการทํางานและการนําเทคโนโลยีดิจิทลั

ตา่งๆ มาใช้ทัง้การให้บริการลกูค้าในมิติตา่งๆ และการดําเนินการและการทํางานภายในบริษัทเอง ควบคูไ่ปกบั

การพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์กับ

เทคโนโลยีดิจิทลัให้ได้มากท่ีสดุ 

 1.1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญ 

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

หุ้ นใหญ่ ประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้ นในเครือสหพัฒน์ฯ โดยบริษัทมีช่ือเดิม คือ บริษัท เอส แอนด์ เจ อาหารสําเร็จรูป จํากัด โดยมี

วตัถปุระสงค์แรกเร่ิมเพ่ือผลิตอาหารสําเร็จรูป ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็นการดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตเคร่ืองสําอางโดยได้รับความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้ เช่ียวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอน

เตอร์ไพรส์ จํากดั ในปี 2526 และในปี 2531 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้จด

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

ปี 2531 -   เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท 

ปี 2537 -   ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท  

ปี 2539 -   จดัตัง้บริษัท  อีเอฟ  จํากดั  (บริษัทยอ่ย)  ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ  เข้าถือหุ้นร้อยละ  49.96  เพ่ือเป็น

ผู้จดัจําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค ประเภท Personal Care  

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

ร้อยละ 99.99 

 - สร้างอาคารการผลติ บนพืน้ท่ี 10,000 ตารางเมตร สาํหรับผลติ Liquid Toiletry  

ปี 2546 - ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้จากเดมิหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท สง่ผลให้ทนุจดทะเบียน

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

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

99.99 เพ่ือดําเนินธรุกิจจดัจําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค ประเภทครีมกนัแดด และครีมทากนัยงุ 

ปี 2547 -   ได้เรียกชําระคา่หุ้นเพ่ิมทนุ 20 ล้านหุ้น เป็นเงิน 100 ล้านบาท 

 -   ทําการจดทะเบียนทุนท่ีเรียกชําระแล้วจากเดิม 80 ล้านหุ้น เป็นเงิน 80 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเป็น 100 ล้านหุ้น       

เป็นเงิน 100 ล้านบาท ตอ่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2547 

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

ดําเนินการยื่นคําขอเสนอขายหุ้นให้แก่พนกังานของบริษัท  ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ซึง่ได้รับการอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2548 
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ปี 2549 -   ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ

เสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP) จํานวน 5 ล้านหน่วย อตัราการ      

ใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นหุ้นสามญัท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับ     

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

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

หุ้นร้อยละ 100.00 เพ่ือดําเนินการให้บริการทางด้านการตลาดและจดัจําหนา่ยวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ 

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

และคลงัสนิค้า 

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

(Right Offering)  ราคาเสนอขายหุ้นละ 12 บาท กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืจากการจองซือ้หุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิ 

เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ทัง้นีร้าคาเสนอขายดงักลา่วจะต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาดถวัเฉลีย่ของหุ้น 

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

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

เพ่ือดําเนินธุรกิจซือ้มาขายไป 

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

ประกอบกิจการวจิยัและพฒันาสตูรการผลติเคร่ืองสาํอาง 

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

5 ล้านริงกิต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 35 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลติเคร่ืองสาํอางท่ีได้รับเคร่ืองหมาย “ฮาลาล” 

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

  ทนุจดทะเบียน 1 ล้านริงกิต รวมเป็นทนุจดทะเบียน 6 ล้านริงกิต  

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

มีทนุจดทะเบียน 100,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 เพ่ือดําเนินธุรกิจจดัจําหนา่ยและทําการตลาดผลติภณัฑ์   

ความงามและผลติภณัฑ์ดแูลร่างกายสาํหรับลกูค้าทัว่ทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทย 

ปี 2564  - บริษัทฯ  มีมตใิห้  บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทยอ่ย)  จดทะเบียนเลกิกิจการ  ซึง่อยูร่ะหวา่งการชําระ

บญัชี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาด้านบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาดังนี ้

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

ผลงานนวตักรรมสมนุไพรเพ่ิมคณุคา่ผลติภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยีหอ่หุ้ม จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแหง่การดําเนิน

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  

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

รางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อม 

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

ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance : ESG100 ) 
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ปี 2560 - รางวัล “อย.ควอลิตี  ้ อวอร์ด  ปี 2560” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ง เป็นรางวัลท่ีเ ชิดชู                             

สถานประกอบการท่ีตัง้ใจทําดี มีคณุธรรมและจริยธรรม ผลติผลติภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 

 - รางวลัสถานประกอบการดีเดน่ระดบัประเทศด้านความปลอดภยั (ระดบัทอง) จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

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

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

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

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแหง่การดําเนิน

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  

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

รางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อม 

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

ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance : ESG100 ) 

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

แห่งชาติ ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลยัการจัดการ มหาวิทยาลยัมหิดล บริษัทฯ ได้รับการ

ประเมินความสามารถให้อยู่ในระดบั 5 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ มีความโดดเด่นในการพฒันายทุธศาสตร์นวตักรรม และ

สร้างวฒันธรรมนวตักรรมขึน้ในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ รวมทัง้สามารถนําองค์กรสูค่วามเป็นเลิศทางนวตักรรมได้

อยา่งยัง่ยืน 

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

ประกอบการท่ีตัง้ใจทําดี มคีณุธรรมและจริยธรรม ผลติผลติภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 

 - รางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดีเดน่ระดบัประเทศด้านความปลอดภยั จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

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

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

รางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อม 

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

ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance : ESG100 ) 

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

ประกอบการท่ีตัง้ใจทําดี มีคณุธรรมและจริยธรรม ผลติผลติภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 

ปี 2562 - รางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดีเดน่ระดบัประเทศด้านความปลอดภยั จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

ปี 2563 -    รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2020” หรือ หุ้นยัง่ยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น

รางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อม 
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ปี 2563 - รางวลั “อย.ควอลิตี ้อวอร์ด ปี 2563” ประเภทรางวลั Best of the Best  จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ซึง่เป็นรางวลัสาํหรับผู้ ท่ีรักษาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด 

 - รางวัลองค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการระดบัดีเด่น ประจําปี 2563 จาก กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต       

คนพิการ  ณ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  

ปี 2564 -    รางวลั  “ SET Awards 2021 ”  ประเภท  Highly  Commended  Sustainability Excellence  Awards  2021  จาก          

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 - รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2021” หรือ หุ้นยัง่ยนื” จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 - รางวลัองค์กรท่ีสนบัสนุนงานด้านคนพิการระดบัดีเยี่ยม ประจําปี 2564 จาก กรมสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต       

คนพิการ  ณ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

มาตรฐานด้านคุณภาพในระดับสากล ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

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

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

NORD (Thailand) 

  -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2015 สาํหรับ Manufacturing of Skin 

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

จาก RWTUV (Thailand) 

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

(Thailand) 

 - บริษัทฯได้รับการต่ออายใุบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

 - บริษัทฯ ได้รับเคร่ืองหมายรับรอง ฮาลาล จาก LPPOM MUI ประเทศอินโดนีเซีย 

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

(Thailand) 

 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 ด้านการทดสอบเคร่ืองสาํอาง 

จาก สาํนกัมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ  กระทรวงสาธารณสขุ 

ปี 2563 - บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน HAS 23000 และเคร่ืองหมายรับรอง ฮาลาล จาก LPPOM MUI 

ประเทศอินโดนีเซีย 

 - บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิตตามมาตรฐานสากล (GMP) จากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

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

 - บริษัทฯ ได้รับการตอ่อายกุารรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก TUV NORD 

(Thailand) 

ปี 2563 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 : 2018 จาก TUV NORD 

(Thailand) 

 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลตินํา้มนัปาล์มอยา่งยัง่ยนื RSPO จาก TUV NORD (Thailand) 
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ปี 2564 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลตินํา้มนัปาล์มอยา่งยัง่ยนื RSPO จาก TUV NORD (Thailand) version 2020 

ซึง่เป็น Version ลา่สดุ 

- บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตสถานท่ีในการผลิตสินค้าประเภทเคร่ืองมือแพทย์จาก  ( Medical Device) กองเคร่ืองมือ

แพทย์ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน BS EN 1276: 2019 ในการทดสอบ Disinfectant Efficacy Test แห่งแรกใน

ประเทศไทยโดย สาํนกัมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ  กระทรวงสาธารณสขุ 

 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 ระดบัสมบรูณ์สงูสดุ จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครอง  

แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 1.1.3  การใช้เงนิท่ีได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามท่ีบริษัทเปิดเผยข้อมูลไว้ 

  - ไมม่ี – 

1.1.4 ข้อผูกพันท่ีบริษัทให้คําม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอหลักทรัพย์ และ/หรือ   

เง่ือนไขการอนุญาตของสาํนักงาน และ/หรือเง่ือนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 

- ไมม่ี – 

1.1.5 ช่ือ สถานท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกั ออกแบบ วิจยัพฒันา และ

ผลติเคร่ืองสาํอาง กลุม่ Skin Care, Make Up ตลอดจนผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในห้องนํา้ และชดุของขวญั ใช้ช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยวา่ “S & J” ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2531 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537001366  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 200,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 200,000,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุเรียกชําระแล้วจํานวน 149,930,828 บาท 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 600/4 หมู ่11 ถ.สขุาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ โทรศพัท์ 

(038) 480-086-89 โทรสาร (038) 480-139 เว็บไซต์ www.snjinter.com 
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1.2  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 1.2.1  โครงสร้างรายได้ 

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ       

ของแต่ละบริษัท 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน         

  ผลิตเคร่ืองสาํอาง         

  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล                

  เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

ในประเทศ 
- 

1,559.3 25.5 1,336.4 26.1 1,612.6 30.1 

ตา่งประเทศ 2,407.4 39.4 1,947.2 38.0 2,174.4 40.5 

รวมผลิตเคร่ืองสาํอาง   3,966.7 64.9 3,283.6 64.1 3,787.0 70.6 

  ผลิตบรรจุภัณฑ์         

  บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง     

  จํากดั 

ในประเทศ 
50.00 

1,022.5 16.8 1,014.1 19.8 918.6 17.1 

ตา่งประเทศ 93.1 1.5 103.4 2.0 86.3 1.6 

  รวมผลิตบรรจุภัณฑ์   1,115.6 18.3 1,117.5 21.8 1,004.9 18.7 

  ธุรกิจอ่ืน         

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
0.2 - 4.3 0.1 7.7 0.2 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท อี เอฟ จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
14.6 0.2 21.7 0.4 21.9 0.4 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล          

(ย.ูเค.) จํากดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ 682.4 11.2 472.5 9.2 373.0 7.0 

บริษัท กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ 

จํากดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท โฟรดบัเบิล้ยดู ีวิชัน่ (เอช.เค.) จํากดั 
ในประเทศ 

100.00 
- - - - - - 

ตา่งประเทศ 110.8 1.8 126.8 2.5 82.0 1.5 

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดู ีวิชัน่ จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
90.8 1.5 89.7 1.8 86.8 1.6 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดู ีวิชัน่ ยโุรป บี.วี. จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
- - - - - - 

ตา่งประเทศ 127.7 2.0 7.0 0.1 - - 

บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
0.9 0.1 1.0 - 1.1 - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  รวมธุรกิจอ่ืนๆ   1,027.4 16.8 723.0 14.1 572.5 10.7 

รวมรายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน   6,109.7 100.0 5,124.1 100.0 5,364.4 100.0 

หมายเหตุ : บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  หวัข้อ 25  ข้อมลูทางการเงิน

จําแนกตามสว่นงาน 
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1.2.2  การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญในปีท่ีผ่านมาของลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชัน้นําในอุตสาหกรรมความงามและเคร่ืองสําอางกว่า 40ปี ท่ีให้บริการผลิตทัง้ OEM/ODM อย่างครบ

วงจร ครอบคลมุตัง้แต่ขัน้ตอนการวิจยัและพฒันา การวิจยัผลิตภณัฑ์ด้วยนวตักรรมใหม่ๆ  การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 

การพฒันาสนิค้าตามความต้องการของลกูค้า การผลติสนิค้าด้วยเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐาน ตลอดจน

ออกแบบแนวคิดทางธุรกิจ พร้อมทัง้กลยทุธ์ทางการตลาดให้กบัลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอพั นอกจากนีบ้ริษัท

ได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพระดบัโลก ซึ่งจากใบรับรองมาตรฐานคณุภาพเหลา่นีส้ร้างความเช่ือมัน่ในคณุภาพของสนิค้าให้แก่

ลกูค้ามากยิ่งขึน้  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) 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน 

ปัจจุบันผู้ บริโภคทุกเพศทุกวัยนับตัง้แต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ไปจนถึงวัยทํางาน หันมาให้ความสําคัญต่อ

เคร่ืองสําอางเพ่ิมมากขึน้ จนกลายมาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวนัและไม่เฉพาะแต่กลุ่มสุภาพสตรีเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงกลุ่ม

สภุาพบรุุษท่ีมีความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ท่ีบํารุงผิว ผลิตภณัฑ์ดแูลเส้นผม ผลิตภณัฑ์เพ่ือ

อนามยัในช่องปาก หรือผลติภณัฑ์ประทินผิว ซึง่พบวา่ตลาดผลติภณัฑ์ดงักลา่วมีความหลากหลายทัง้ในเร่ืองของราคาและคณุภาพท่ี

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้อยา่งชดัเจนนําไปสูภ่าวการณ์แขง่ขนัท่ีรุนแรงยิ่งขึน้  

อีกทัง้  ผู้บริโภคหนัมาให้ความสนใจกบัผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจากธรรมชาติซึ่งท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และปลอดภยั

เพ่ิมมากขึน้ สง่ผลให้เกิดการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่ ๆ ท่ีใช้สมนุไพรตามธรรมชาติเป็นวตัถดุิบในการผลิตผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางมีแนวโน้มเติบโตอยา่งรวดเร็วมากขึน้ บริษัทฯ  จึงเน้นกลยทุธ์ด้านตา่ง ๆ ดงันี ้
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1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  มุ่งเนน้คุณภาพของผลิตภณัฑ ์และส่วนผสมหรือสตูรที�สามารถตอบสนอง   ความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคเป็นหลกั  โดยมีแผนกวิจยัและพฒันาสินคา้เพื�อทาํหนา้ที�คน้ควา้และวิจยัผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพื�อเสนอแก่ลกูคา้  อีกทั�งมี

การออกแบบบรรจุภณัฑข์องสินคา้ใหม้ีความสวยงาม ทนัสมยั สะดวกต่อการใชง้าน  รวมถึงการพฒันาคุณภาพสินคา้ที�มีอยู่ใหด้ีขึ �น

อย่างไม่หยดุยั�ง  เพื�อสรา้งความพึงพอใจในความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์ บริษัทฯ ผลิตสินคา้ดว้ยเครื�องจกัรที�มีประสิทธิภาพและ

เทคโนโลยีการผลิตสินคา้ที�ดี และมีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ทกุขั�นตอน เพื�อใหไ้ดสิ้นคา้ที�มีมาตรฐานและคณุภาพสงู  ทาํให้

ไดร้บัความมั�นใจจากลกูคา้ทั�งในและต่างประเทศ  อีกทั�งบรษัิทยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพระดบัโลก 

2. ดา้นราคา การตั�งราคาจะคาํนึงถึงภาพลักษณข์องสินคา้ ตน้ทุนการผลิต และตน้ทุนการตลาดเป็นพื �นฐาน 

เนน้ที�ความเหมาะสมของคณุภาพกบัราคาที�ดงึดดูความสนใจของลูกคา้  โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ 

3. สรา้งสมัพนัธ ์ โดยสรา้งสมัพนัธท์ี�ดีกบัผูจ้าํหน่ายสินคา้ (Supplier) โดยมีการสั�งซื �อสินคา้ในปรมิาณมากและ

ต่อเนื�อง รวมถึงมีการจ่ายชาํระเงนิตรงตามกาํหนดเวลาเสมอ ทาํใหไ้ดร้บัความเชื�อถือจาก Supplier จึงมีอาํนาจในการต่อรองราคา

สินคา้  ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีตน้ทนุที�สามารถแข่งขนักบับรษิัทอื�นได ้

4. การบรกิาร บรษิัทฯ มีแผนกลกูคา้สมัพนัธเ์พื�อไปพบปะและสอบถามความตอ้งการของลกูคา้ เพื�อใหท้ราบถึง

ปัญหาที�แทจ้รงิและแกไ้ขอย่างถกูตอ้ง  บรษิัทฯ มุ่งมั�นที�จะสรา้งความพึงพอใจกบัลกูคา้  โดยการส่งมอบสินคา้ที�มีคณุภาพถกูตอ้ง ตรง

ตามเวลาที�กาํหนด  

5. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ใชว้ตัถดุิบจากแหล่งธรรมชาติและเป็น

มิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม หรือแม้กระทั�งบรรจุภัณฑ์ที�สามารถนาํกลับมาใช้ใหม่ได ้ (Refill) ลดการใช้พลังงานให้น้อยลง แต่ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานใหม้ากขึ �น 

 ลักษณะลูกค้า  

บรษิัทฯ มีลกูคา้ทั�งในและต่างประเทศ ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ภายในประเทศ ซึ�งมีทั�งแบรนดต์่างประเทศและใน

ประเทศ ลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นลูกค้าที�มีชื�อเสียงข้ามชาติหรือเป็นผู้นาํด้านการตลาดของประเทศ และเป็นลูกคา้ที�มี

ประสิทธิภาพที�มีความสมัพนัธท์ี�ดีกบับริษัทฯ มานานนับสิบปี ในขณะที�บริษัทฯ ก็มีการขยายฐานลกูคา้ใหม่เพิ�มขึ �นทั�งในประเทศ

และต่างประเทศ ลกูคา้เหล่านี�มปีระสิทธิภาพสงูฐานะการเงินดี 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการระดบักลางขึ �นไป ซึ�งเป็นลกูคา้กลุ่มใหญ่ที�สดุ โดยเนน้คุณภาพสินคา้ใหม้ี

ราคาดึงดดูความสนใจของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายนี � 

 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหนา่ย 

บรษิัทฯ มีการจาํหน่ายผลิตภัณฑท์ั�งในและต่างประเทศ ลกัษณะการขายจะเป็นแบบ Contract manufacturing 

ลูกคา้ของบริษัทฯ มีทั�งประเภทที�สั�งซื �อสินคา้ไปจาํหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) และตามหา้งสรรพสินคา้ (Counter Sales)

สดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ เท่ากบั 39 : 61 ประเทศที�บรษิัทฯ ส่งผลิตภณัฑอ์อกไปจาํหน่าย 

คือ องักฤษ อเมรกิา ญี�ปุ่ น ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฮอ่งกง  อนิโดนิเซีย และฟิลิปปินส ์

อีกทั�งบริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายตลาดทั�งในและต่างประเทศ  โดยการเขา้ร่วมในงานแสดงสินคา้ในประเทศ 

เช่น งานแสดงสินคา้ของธุรกิจในเครือสหพัฒนฯ์ และงานแสดงสินคา้นานาชาติในต่างประเทศ เช่น ฝรั�งเศส เป็นตน้ เพื�อเป็นอีก

ช่องทางหนึ�งในการหาลกูคา้รายใหม่ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอตุสาหกรรม 

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมจะเป็นการแข่งขนัในเรื�องคุณภาพ การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละความหลากหลาย ราคา

และการบริการที�ลกูคา้พอใจ การตลาดที�บรษิัทฯ แข่งขนัอยู่จึงมีลกัษณะแบบมีคณุภาพสูง คู่แข่งที�อยู่ในตลาดเดียวกันกบับริษัทฯ ที�

บรษิัทฯ ถือว่าเป็นคู่แข่งมีอยู่ 2 รายโดยที�มีขนาดของบรษิัทที�ใกลเ้คียงกนั    
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S&J เป็นโรงงานผลิตเคร่ืองสําอางชัน้นําท่ีมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารและ

จดัการ ในขณะท่ีพนกังานก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการผลติสินค้าและบริการอย่างตอ่เน่ือง บริษัทฯ มีแผนกวิจยัและพฒันา

สินค้า เพ่ือทําหน้าท่ีค้นคว้าและวิจยัผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือนําออกสู่ตลาด อีกทัง้ยงัพฒันาคุณภาพสินค้าท่ีมีอยู่แล้วต่อไปอย่างไม่

หยดุยัง้ เพ่ือท่ีจะสร้างความเช่ียวชาญในการผลิตสินค้าเคร่ืองสําอางให้มากขึน้ โดยได้รับการสนบัสนนุความรู้เก่ียวกบัการผลิตและ

การวิจยัจากบริษัทในอเมริกาท่ีมีเครือข่ายเทคโนโลยีทัว่โลก  มีการบริหารจดัการในเร่ืองการตอบสนองตอ่ลกูค้าให้รวดเร็วขึน้ (Quick 

Response) บริษัทฯ มีโรงงานท่ีสร้างภายในบริเวณท่ีเป็นท่ีดินของตนเองท่ีสวนอตุสาหกรรมสหพฒัน์  อําเภอศรีราชา และโรงงานท่ี

สวนอตุสาหกรรมป่ินทอง เพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ีสงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองให้ทนัตอ่ความต้องการของลกูค้าท่ีให้ความเช่ือมัน่ในการเลอืก

ผลิตสินค้ากับ S&J  บริษัทฯ มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและมีผลประกอบการท่ีดีมาตัง้แต่ต้น  ทําให้บริษัทฯ ได้รับความน่าเช่ือถือจาก

ลกูค้าด้วยดีเสมอมา 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโน้มการแข่งขนัของตลาดเคร่ืองสําอางมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีภาวะแข่งขนัสงู เน่ืองจากคู่แข่งทัง้

รายใหญ่และรายย่อยเพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้การเติบโตของการตลาดออนไลน์สงูขึน้ ประกอบกบัผู้บริโภคหนัมาใส่ใจด้านสขุภาพ และ

สิ่งแวดล้อมมากขึน้ บริษัทจึงมีกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การพฒันาระบบ Digital Technology        

ในองค์กร และการปรับวฒันธรรมองค์กรมุง่สู ่Digital Technology การวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ จากสารสกดัธรรมชาติ แทน

การใช้สารเคมี นําเสนอการใช้ Green Packaging กบัลกูค้ารวมทัง้การใช้วสัดท่ีุยอ่ยสลายได้เร็ว เป็นต้น 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แหง่ ดงันี ้ 

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

20230  กําลงัการผลติปี 2564 เทา่กบั 173 ล้านชิน้ โดยทํางานประมาณ 1 กะ 

  -  โรงงานแห่งที่สอง  ตัง้อยูท่ี่ 789/159 หมูท่ี่ 1 ถนนสายหนองค้อ – แหลมฉบงั ตําบลหนองขาม   อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ  20230  กําลงัการผลติปี 2564 เทา่กบั 31 ล้านชิน้ โดยทํางานประมาณ 1 กะ   

วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตจะขึน้อยู่กบัผลติภณัฑ์แต่ละประเภทของบริษัทฯ โดยจะมีแหลง่ท่ีมาทัง้จากในและต่างประเทศ ใน

การสัง่ซือ้วตัถุดิบในประเทศ  บริษัทฯ จะสัง่ซือ้จากผู้ผลิตและผู้ นําเข้าสินค้าโดยตรง  ส่วนวตัถุดิบท่ีสัง่ซือ้จากต่างประเทศนัน้ ทาง

บริษัทฯ จะพิจารณาจากในประเทศก่อนว่ามีวตัถุดิบหรือไม่  บริษัทฯ จัดหาแหล่งวตัถุดิบจากทัว่โลก โดยผ่านตวัแทนจําหน่ายใน

ประเทศไทย หรือติดต่อโดยตรงกบัผู้ผลิต หรือผ่านบริษัทฯ ท่ีได้ทําสญัญาช่วยเหลือด้านเทคนิคและมีเครือข่ายทัว่โลก ปัจจุบนัตลาด

วตัถดุิบมีผู้ จําหนา่ยหลากหลายและมีการแขง่ขนัสงู  จึงทําให้ผลกระทบจากการสญูเสยีแหลง่ซือ้วตัถดุบิตอ่บริษัทมตีํ่ามาก  เน่ืองจาก

สามารถหาวตัถดุิบทดแทนได้โดยง่าย  ผู้ผลติวตัถดุิบตา่งมีการพฒันาคณุภาพของสนิค้าอยา่งตอ่เน่ือง  ทําให้มีแหลง่วตัถดุิบเพ่ิมมาก

ขึน้   

บริษัทฯ ไมม่ีการใช้วตัถดุิบชนิดใด จากผู้จดัจําหนา่ยท่ีมสีดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา การ

คดัเลือกและสัง่ซือ้วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์คํานึงถึงคณุภาพและราคาท่ีเหมาะสม  ปี 2564  มีจํานวนผู้ จําหน่ายวตัถดุิบมากกว่า 434 

ราย โดยมีสดัสว่นการซือ้วตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ เทา่กบั 72 : 28 

กระบวนการผลิต  บริษัทฯ ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักและป้องกันปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยดั และมีประสิทธิภาพสงูสดุ มุ่งเน้นการปฏิบตัิตามกฎหมายและ

มาตรฐานสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด ซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเห็นได้จากนโยบายสิง่แวดล้อม  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 
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 บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั   

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติกท่ีใช้กบัเคร่ืองสาํอาง อาหาร และยา เช่น หลอด, ขวด, กระปกุ, ตลบัแปง้,แทง่ลปิสติก 

รวมถึงมีการจดัหาบรรจภุณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นผู้ผลติ อาทิ ฝาป๊ัม เพ่ือตอบรับความต้องการของลกูค้าอยา่งครบวงจร 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน   

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นในการรักษาคณุภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้าเพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่และพึงพอใจสงูสดุในสินค้าของบริษัท  และสินค้าสว่นใหญ่จะผลิตขึน้ตามการสัง่ซือ้ของลกูค้าแต่ละรายซึ่งมีลกัษณะเฉพาะ  

จึงต้องมีการวางแผนการผลิตและระบบการจัดส่งท่ีดีเพ่ือให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ครบถ้วนและได้คุณภาพตามท่ีลกูค้าต้องการ

ทนัเวลานดัหมาย  อีกทัง้บริษัทยงัให้ความสําคญัและควบคมุขัน้ตอนการผลติทกุขัน้ตอนอยา่งใกล้ชิดและมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากร

ให้มีศกัยภาพ   เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติ   ลดอตัราการสญูเสยีระหวา่งผลติ ซึง่สง่ผลให้สามารถลดต้นทนุการผลติ รวมทัง้ได้

สินค้าท่ีมีคณุภาพสงูขึน้  ยิ่งไปกว่านัน้  บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้น  เร่ืองการรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลกูค้าและการให้บริการทางด้านเทคนิค

เพ่ือให้ลกูค้า และลกูค้าปลายทางของลกูค้ามีความเข้าใจผลติภณัฑ์  

• ลักษณะลกูค้า 

 บริษัทฯ มีลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ   โดยสว่นใหญ่ลกูค้าหลกัเป็นลกูค้าในประเทศท่ีมีการทําการค้าขายกันมา

เป็นเวลานานและเป็นลกูค้าท่ีมีความมัน่คง  เป็นผู้ นําในตลาดและมีสมัพนัธ์เชิง “เป็นคูค้่าทางธุรกิจ” กบับริษัทฯ มาเป็นเวลานาน 

กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศโดยสว่นใหญ่จะขยายไปยงัประเทศในกลุม่ AFTA เช่น มาเลเซีย สงิคโปร์  จนเป็นท่ีรู้จกัเป็น

อยา่งดีในด้านความเป็นผู้ นําด้านผลติบรรจภุณัฑ์โดยเฉพาะงานหลอด  ตลาดนีม้ีการขยายตวัขึน้ทกุปี และบริษัทมีแผนจะขยายตลาด

ไปภมูิภาคอ่ืน ๆ เช่น ออสเตรเลยี และประเทศในโซนยโุรป 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุม่เคร่ืองสาํอาง ซึง่เปา้หมายบริษัทมุง่จะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืนๆ เช่นกลุม่เวชสาํอาง 

อาหารและยา  ผลติภณัฑ์เส้นผม และอ่ืน ๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตอยา่งมัน่คง 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทมีการจดัจําหนา่ยผา่นผู้ผลติ เช่นเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์บํารุงผม ซึง่ผา่นไปยงัผู้บริโภคในช่องทางตา่งๆ 

เช่น ขายตรง  ขายผ่านเคาน์เตอร์ และขายใน Super Market  ใน discount store และจะขยายไปสู่ธุรกิจจัดหาสินค้าตามความ

ต้องการของลกูค้า 

(ข)   สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

 ในอตุสาหกรรมต้องแข่งขนักนัสงูทัง้ในด้านคณุภาพของสินค้า ราคาจําหน่ายและรูปแบบของผลิตภณัฑ์เป็นหลกั  

การสง่มอบท่ีครบถ้วน การติดต่อประสานงานและการบริการท่ีถกูต้องรวดเร็ว ผู้ นําตลาดหลกัๆในธุรกิจประเภทนีม้ีประมาณ 7 ราย 

เมื่อเทียบกับผู้ นําตลาด บริษัทฯ จัดอยู่ในระดับกลางท่ีมีฐานะการเงินท่ีมั่นคง ผลประกอบการท่ีดี มีทีมบริหารการจัดการท่ีมี

ประสทิธิภาพสงู มีความพร้อมในการแขง่ขนั 

(ค)   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การขยายตวัในอตุสาหกรรมผลติบรรจุภณัฑ์พลาสติกภายในประเทศยงัคงมีเพ่ิมขึน้ การแขง่ขนัทางด้านราคาและ

ความรวดเร็วยงัเป็นความต้องการของตลาดบริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้าง

ความพงึพอใจ และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในการขยายตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 
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3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท ฯ  จะเป็นผู้จัดหาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า   โดยลกูค้าจะเป็นผู้ กําหนดคณุภาพให้กับบริษัท     

ในราคาท่ีแข่งขนัได้ในตลาด  รวมทัง้บริษัทฯ ยงัทําการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมในการตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ และการบริการ บริษัทฯตระหนกัดีในเร่ืองนี ้จงึได้มุง่เน้นให้การบริการลกูค้า ทัง้ก่อนการขายและหลงัการ

ขาย เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สนิค้าท่ีบริษัทฯ สง่มอบมีคณุภาพตรงตามความต้องการของลกูค้า  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

        -ไมม่ี  - 

 บริษัท อี เอฟ จาํกดั 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 บริษัทฯ เป็นผู้จดัจําหนา่ยสนิค้าอปุโภค และของใช้สิน้เปลอืงในการผลติสาํหรับโรงงานอตุสาหกรรม  รวมถึงการเป็นเจ้าของ

ตราสินค้า  ได้แก่   EXFAC ในกลุ่ม  PERSONAL  CARE   และเคมีภณัฑ์ทําความสะอาดยี่ห้อ   BIO EX   ยงัมีสินค้าซือ้มาขายไป 

กลุ่ม PERSONAL CARE และกลุ่มสินค้าเก่ียวกับกระบวนการผลิตต่างๆท่ีใช้สําหรับสํานกังานและโรงงานอุตสาหกรรมจากบริษัท 

TRADER อ่ืน ๆ  

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้า และเป็นผู้ จําหน่ายสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั ทัง้กลุ่มสินค้า PERSONAL CARE 

และ เคมีภณัฑ์ ทําความสะอาด รวมถึงอุปกรณ์ และ ของใช้ในกระบวนการผลิตสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ลกูค้าทัง้กลุ่ม 

WHOLESALER  บริษัท CLEANING และ END USER กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  เน้นกลยุทธ์การแข่งขันด้าน

คณุภาพ ราคา ให้บริการแบบ เข้าพบ เข้าถึง เข้าใจ   ความต้องการของลกูค้าเพ่ือลดการจดัเก็บ และต้องมีของใช้ให้ทนัตามกําหนด 

นอกจากนีย้งัมีการจดัสนิค้าให้ทดลองใช้ก่อนการตดัสนิใจซือ้  กระบวนการผลติท่ีคํานงึถึงการรักษาสิง่แวดล้อม 

• ลักษณะลกูค้า  

โรงงานอตุสาหกรรม สถานประกอบการ และตวัแทนขายเป็นหลกั 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่โรงงานอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก โรงพยาบาล สถานศกึษา ธุรกิจบริการ และ Trader 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

จดัจําหนา่ยโดยตรงในกลุม่อตุสาหกรรม และสถานบริการ ด้วยพนกังานขายท่ีมีประสทิธิภาพ และผา่นตวัแทนขาย

ในบางพืน้ท่ีท่ีหา่งไกล เพ่ือขยายเขตการขายให้มากขึน้ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

มีการแข่งขนัระดบัสงูกบัผู้ผลิตรายใหญ่และรายย่อยในประเทศ แต่บริษัทยงัมีขีดความสามารถในการขยายตลาดได้

อีก จากจดุเดน่ด้านคณุภาพ การบริการและลกูค้าท่ีมัน่ใจในคณุภาพสนิค้า และบริการของเรามาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลาหลายปี 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโน้มอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัยงัคงมีการแข่งขนัระดบัความสงูในเร่ืองราคา  บริษัทฯ จึงเน้นในเร่ืองการ

เข้าพบแบบเข้าถึง และเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการอยา่งใกล้ชิด  เพราะเราให้ความสําคญัแบบท่ีปรึกษามากกวา่สินค้าท่ี

เรานําเสนอ เพ่ือรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง 
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3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ  ได้มอบหมาย/วา่จ้างให้บริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดบัสากล ทัง้ในเครือและนอกเครือเป็น

ผู้พัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ บริโภคในกลุ่มเป้าหมาย  บริษัทฯ จึงมีขีดความสามารถในการจัดหาให้

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งเพียงพอตอ่การขยายตวัของตลาดในอนาคต 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี - 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล - ยเูค จาํกดั   

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวตัถุดิบ  และบรรจุภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

เคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน  

กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการจดั

จําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคัญ  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการ

ตอบสนองให้ทนัต่อความต้องการของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐาน

ผู้บริโภคยงัประเทศองักฤษด้วย 

• ลักษณะลกูค้า  

บริษัทฯ มีลกูค้าในตา่งประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม 

ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแมแ่ละบริษัทในเครือของบริษัทแม ่ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสยีงข้ามชาติหรือเป็นผู้ นําด้านการ

ผลติเคร่ืองสาํอางของประเทศไทย  

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมผลติเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่เปา้หมายบริษัทมุง่

จะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืน ๆ เช่น กลุม่เวชสาํอาง อาหารและยา และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเน้นคณุภาพและราคาของ

สนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้ประเทศองักฤษยงัคงเป็น

แหลง่ตลาดท่ีสาํคญัสาํหรับผลติภณัฑ์ดแูลความงามและสขุภาพ  ดงันัน้ความพงึพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการ

ออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ประเทศองักฤษเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคญัสําหรับ

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ  

ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่การตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

 

 



20

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศองักฤษ และประเทศใกล้เคียง  ทําให้บริษัทฯ สามารถ

คดัสรรวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

 บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จาํกัด   

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ  ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวตัถดุิบ และบรรจุภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

เคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน  

กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการจดั

จําหน่ายวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คณุภาพ ราคา  ความรวดเร็วในการตอบสนอง

ให้ทนัตอ่ความต้องการของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแกล่กูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศ

จีนด้วย 

• ลักษณะลกูค้า  

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีลกูค้าในต่างประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดูแล

ความงาม  ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่และบริษัทในเครือของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงข้ามชาติหรือเป็นผู้ นํา

ด้านการผลติเคร่ืองสาํอางของประเทศไทย  

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม   ซึ่งเป้าหมายบริษัท

มุง่จะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืน ๆ เช่น กลุม่เวชสาํอาง  อาหารและยา  และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเน้นคณุภาพและราคาของ

สนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้ประเทศจีนยงัคงเป็น

แหลง่ตลาดท่ีสาํคญัสาํหรับผลติภณัฑ์ดแูลความงามและสขุภาพ ดงันัน้ ความพงึพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการ

ออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การแข่งขันยังคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ประเทศจีนเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคญัสําหรับ

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ  

ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่การตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 
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3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศจีน และประเทศใกล้เคียงทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรร

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น (เอช.เค.) จาํกดั 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

เคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน  

กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการจดั

จําหนา่ยวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิง่สาํคญั  โดยคํานงึถึง คณุภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองให้ทนั

ตอ่ความต้องการของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศจีนด้วย 

• ลักษณะลกูค้า  

บริษัทฯ มีลกูค้าในต่างประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  

ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่และบริษัทในเครือของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงข้ามชาติหรือเป็นผู้ นําด้านการผลิต

เคร่ืองสาํอางของประเทศไทย  

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม ซึ่งเป้าหมายบริษัท  

มุง่จะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืน ๆ เช่น กลุม่เวชสาํอาง  อาหารและยา  และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเน้นคณุภาพและราคาของ

สนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข)  สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้ฮ่องกงยงัคงเป็นแหลง่

ตลาดท่ีสําคญัสําหรับผลิตภณัฑ์ดูแลความงามและสขุภาพ  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการ

ออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การแขง่ขนัยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า ราคา และการสง่มอบ ทัง้นี ้ฮ่องกงเป็นแหลง่ตลาดท่ีสาํคญัสาํหรับผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพงึพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบ และการออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ 

ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในฮ่องกง และประเทศใกล้เคียง  ทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรร

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 
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บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ทําธุรกิจซือ้มาขายไปท่ีให้บริการความงามครบวงจรโดยมุ่งเน้นท่ีการซือ้ขายวตัถดุิบ  บรรจุภณัฑ์และรายการอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกบัความสวยความงามโดยจดัหาให้กบัตลาดในประเทศไทยเป็นหลกัและตลาด AEC 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ข) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน  

หัวใจหลกัของธุรกิจคือการพัฒนาระบบการจัดหาท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเพ่ิมธุรกิจของผู้ ผลิต และผู้ จัด

จําหนา่ยเคร่ืองสาํอางในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

• ลักษณะลกูค้า  

ในฐานะท่ีเป็นธุรกิจใหมบ่ริษัทฯ ได้มีการพฒันาฐานลกูค้าท่ีจะนําสนิค้าและบริการมาจากเครือขา่ยในตา่งประเทศ 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในขณะท่ีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายสว่นใหญ่มาจากอตุสาหกรรมการดแูลความงามธุรกิจท่ีไมไ่ด้จํากดัอยูเ่ฉพาะชอ่งทาง

นีแ้ละเป็นบริษัทฯ ท่ีทําการค้าครบวงจร โอกาสจะมองไปท่ีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ความหลากหลายช่องทางจะถกูมอง รวมทัง้เก่ียวข้องกบัการเติบโตอยา่งรวดเร็วของโอกาสดิจิตอลและสือ่ใหม่ๆ  

(ค)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การนําเสนอบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างจากนวตักรรมและการ

ออกแบบท่ีดีจะช่วยให้มัน่ใจธุรกิจจะได้รับการตอบรับอยา่งดีในวงการอตุสาหกรรม 

(ง) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นกญุแจสาํคญัทางการค้าในภมูิภาคและการท่ีตลาดท่ีเก่ียวข้องขยายตวัเพ่ิมมากขึน้จะทําให้

การหมนุเวียนสนิค้าระหวา่งประเทศและการบริการทําได้ง่ายขึน้และเปิดโอกาสท่ีสาํคญัสาํหรับบริษัทฯ ของไทยท่ีจะเข้าร่วมในธุรกิจท่ี

เติบโตใหม่ๆ  ซึ่งบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด์ เพ่ือจัดจําหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง และชุดของขวญั รวมถึง

ให้บริการทางการตลาด 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ในขัน้ต้นบริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ จํากดัจะทํางานร่วมมืออยา่งใกล้ชิดกบัหนว่ยงาน S & J เพ่ือจดัหาแหลง่ผลิตภณัฑ์และ

วตัถดุิบจากยโุรป เอเชียและอเมริกาเพ่ือสร้างหว่งโซอ่ปุทาน การดําเนินงานท่ีมีศกัยภาพสาํหรับธุรกิจของ AEC 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น ยุโรป บี.วี. จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจซือ้มาขายไปท่ีให้บริการความงาม สุขภาพ และสุขอนามัยแบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นท่ีการซือ้ขาย

วตัถดุิบ บรรจภุณัฑ์ และรายการอ่ืนๆ กบัเร่ืองดงักลา่วให้กบัลกูค้าหลกัๆ ในประเทศไทยและกลุม่ประเทศ AEC 
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2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน  

หัวใจหลักของธุรกิจคือการพัฒนาระบบการจัดหาท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเพ่ิมธุรกิจของผู้ ผลิตและผู้ จัด

จําหนา่ยเคร่ืองสาํอางในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• ลักษณะลกูค้า  

ในฐานะท่ีเป็นธุรกิจใหมบ่ริษัทฯ ได้มีการพฒันาฐานลกูค้าท่ีจะนําสนิค้าและบริการมาจากเครือขา่ยในตา่งประเทศ 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในขณะท่ีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายสว่นใหญ่มาจากอตุสาหกรรมการดแูลความงามธุรกิจท่ีไมไ่ด้จํากดัอยูเ่ฉพาะชอ่งทาง

นีแ้ละเป็นบริษัทฯ ท่ีทําการค้าครบวงจร โอกาสจะมองไปท่ีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ความหลากหลายช่องทางจะถกูมอง รวมทัง้เก่ียวข้องกบัการเติบโตอยา่งรวดเร็วของโอกาสดิจิตอลและสือ่ใหม่ๆ  

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การนําเสนอบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างจากนวตักรรมเทคโนโลยี 

และการออกแบบท่ีดีจะช่วยให้มัน่ใจธุรกิจจะได้รับการตอบรับอยา่งดีในวงการอตุสาหกรรม 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

บริษัทฯ จะสง่เสริมโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมขึน้ นอกจากนีใ้นอนาคตจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสินค้าเก่ียวกบัสขุภาพ และ

สขุอนามยั เพ่ือช่วยขยายกลุม่สนิค้าและบริการของบริษัท 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ได้ทํางานร่วมมืออยา่งใกล้ชิดกบับริษัทยอ่ยในกลุม่ของ S & J ท่ีทําหน้าท่ีจดัซือ้จดัหาแหลง่ผลิตภณัฑ์ และวตัถดุิบ

จากยโุรป เอเชีย และอเมริกา เพ่ือสร้างหว่งโซอ่ปุทานท่ีมีศกัยภาพสาํหรับธุรกิจในกลุม่ประเทศ AEC 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

 บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด   

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

มุ่งให้บริการงานวิจยัและพฒันารวมทัง้การเตรียมวตัถดุิบ และสตูรของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ดแูลสขุภาพและความงาม โดยเน้น

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเป็นหลกั ตลอดจนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์หลกันีด้้วยวิธีทางเคมี จุลชีววิทยา และ ชีวกายภาพ 

นอกจากนี ้ยงัให้บริการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสตูรพืน้ฐาน สตูรกึ่งสําเร็จรูป และสินค้าสําเร็จรูปของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางในปริมาณ

ขนาดเลก็  รายการบริการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ สามารถดําเนินการให้ได้ตามการร้องขอท่ีทําได้ 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน  

ในสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศในโลกการค้าเสรี การวิจัยและ

พฒันาผลิตภณัฑ์นบัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมอนัจะนําไปสู่การได้เปรียบเชิงการ

แขง่ขนัท่ียัง่ยืน 
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กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม ซึ่ง บริษัทฯ มุ่งเน้นวิจยัและ

พฒันาสตูรการผลิตเคร่ืองสําอางเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คณุภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองให้ทนัต่อความต้องการ

ของลกูค้า  

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเน้นเร่ืองนวตักรรมของสินค้ากลุ่มเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดูแลความงาม เพ่ือให้

ลกูค้าพึงพอใจทัง้ทางด้านคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดภาวะ

ตลาด โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

• ลักษณะลกูค้า  

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ 

เป็นบริษัทแม่ บริษัทในเครือและบริษัทลกูค้าของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสยีงข้ามชาติหรือเป็นผู้ นําด้านการผลิตเคร่ืองสําอาง

ของประเทศไทย 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม ซึ่งเป้าหมายบริษัทมุง่

จะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืน ๆ เช่น กลุม่เวชสาํอาง  อาหารและยา  และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเน้นคณุภาพและราคาของ

สนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมเน้นเร่ืองนวตักรรมของสินค้ากลุม่เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม เพ่ือให้ลกูค้า

พึงพอใจทัง้ทางด้านคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนด และมีการ

ติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

จากการสนบัสนนุของรัฐบาลท่ีกลา่วถึง Thailand 4.0 คาดการณ์ได้วา่ กลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ

และความงาม จะตื่นตวัเร่ืองการทําวิจยัและพฒันา โดยเฉพาะวตัถดุิบท่ีจะนํามาใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภณัฑ์ท่ีกลา่วถึงนีจ้าก

ผลผลติทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทัง้สถาบนัการศกึษา และองค์กรวิจยัของ

รัฐจะหนัมาสนใจการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์จากแหลง่ธรรมชาตท่ีิมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึน้ โดยเฉพาะการเพ่ิมมลูคา่

ให้เป็นผลผลติสดุท้ายท่ีจะสามารถนําไปสูก่ารใช้ประโยชน์ทางธุรกิจมากขึน้ ทัง้นี ้แหลง่ทนุวิจยัของประเทศขณะนี ้หลายแหลง่ทนุเน้น

ให้ทนุการสนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีมีโอกาสหรือศกัยภาพนําไปสูก่ารเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ และบางแหลง่ทนุเน้นต้องมีความร่วมมือ

กับภาคธุรกิจเอกชน จึงมองว่าภาวะงานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะท่ีจะร่วมมือกับ

สถาบนัการศึกษา หรือองค์กรวิจัยของรัฐ ซึ่งภาวะดงักล่าวจะทําให้คู่แข่งของบริษัทมีมากขึน้ และสภาพการแข่งขนัของบริษัทใน

อนาคตจะมีมากขึน้ ทัง้นีก้ารสร้างพนัธมิตรมีโอกาสทําให้การแขง่ขนัดงักลา่วลดลงได้  

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

เน่ืองจากงานของบริษัทมุ่งให้บริการงานวิจยัและพฒันารวมทัง้การเตรียมวตัถดุิบ และสตูรของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ดแูลสขุภาพ

และความงาม โดยเน้นผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเป็นหลกั ในสว่นของงานท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและพฒันาหรือเตรียมวตัถดุิบท่ีใช้ใน

ผลติภณัฑ์ท่ีมาจากแหลง่ธรรมชาติเพ่ือสร้างคณุคา่ให้แก่ทรัพยากรของประเทศชาติเป็นสาํคญั อีกทัง้มีความหลากหลาย และมีโอกาส

ให้ได้สิง่ท่ีมีคณุคา่ตามท่ีต้องการ ทัง้นีก้ารดําเนินการเพ่ือให้ได้สิง่ท่ีต้องการจากแหลง่ธรรมชาติ จําเป็นต้องมีสารเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการ

สกัดเอาสารท่ีต้องการออกมา ซึ่งการจัดหาสารเพ่ิมเติมเหล่านีจ้ะมองท่ีสามารถหาหรือผลิตได้ในประเทศไทย สําหรับสูตรของ

ผลติภณัฑ์ ถ้าลกูค้าให้โจทย์มาคิดค้นจากบริษัทเอง เปา้หมายจะเน้นไปท่ีมีองค์ประกอบหรือสว่นผสมท่ีใช้วตัถดุิบท่ีเป็นธรรมชาติและ

สามารถจดัหาหรือผลติได้ในประเทศไทยให้มากท่ีสดุ ทัง้นี ้เพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ให้ประโยชน์แกป่ระเทศชาติมากท่ีสดุ อยา่งไร

ก็ดีหากมีความจําเป็นต้องใช้สว่นประกอบท่ีไมส่ามารถจดัหาได้ในประเทศ อาจต้องมีการนําเข้าจากตา่งประเทศบ้างบางสว่น   
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4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

 บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป  จาํกดั 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการเก่ียวกับผลิต และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าในโครงการผู้ ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชน และโรงงาน

อตุสาหกรรม ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรผลิตกระแสไฟฟ้า และประเมินคุณภาพทางเทคนิคของ

โรงไฟฟา้สาํหรับท่ีปรึกษาทางการเงิน  

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน  

  ผู้บริหารและพนกังานระดบัปฏิบตัิการ โดยบริษัทฯ ประกอบการภายใต้การรับรองคณุภาพ ISO 9001:2000 จาก 

BSI Certification Services (Thailand) Ltd. ข้อกําหนดของผู้ รับรอง และได้รับการตรวจรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 

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

• ลักษณะลกูค้า  

ลูกค้าของบริษัทฯ ในส่วนการผลิตและบํารุงรักษา ได้แก่ เจ้าของ ผู้ ลงทุนและได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ ผลิต

กระแสไฟฟา้เอกชน สว่นใหญ่เป็นบริษัทในประเทศไทยท่ีมีการร่วมทนุกบัตา่งชาติ ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุและมีสญัญาผลิต

และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ ใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองโดยตรง ในบริเวณ

ใกล้เคียงกบัโรงไฟฟา้  

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ แสวงหาลกูค้าจากกลุม่ผู้ผลติไฟฟ้าภาคเอกชน  โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีช่ือเสียงได้รับความเช่ือถือ

จากตลาดท่ีกําลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว และโรงงานอตุสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานซึ่งมีวิสยัทศัน์ท่ีจะ

ขยายความสามารถในการผลติของตนให้ทนัตอ่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงตอ่ผู้บริหารระดบัสงูของหนว่ยงานท่ีเป็นลกูค้าเป้าหมาย และ    บริษัทฯ ยงัมุง่

รักษาคุณภาพและผลงานของการบริการให้แก่ลูกค้าในปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองตลอดไป พร้อมกับพยายามขยายฐานลูกค้าไปยงั

โครงการท่ีกําลงัก่อสร้าง  และโครงการท่ีกําลงัได้รับการสง่เสริมใหม่เช่นการผลิตไฟฟ้าจากผลิตภณัฑ์การเกษตร  พร้อมทัง้มุ่งขยาย

กิจการไปสูก่ารจําหนา่ยวสัดท่ีุเก่ียวกบัอตุสาหกรรมโรงงาน และอตุสาหกรรมบริการท่ีกําลงัเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

สภาพการแขง่ขนัในตลาดของผู้ให้บริการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟา้อยูใ่นภาวการณ์แขง่ขนัสงูมีผู้ประกอบการ

จากทัง้ในประเทศและผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศเข้ามาสูธุ่รกิจนี ้ แต่เน่ืองจากภาวะกําลงัผลิตไฟฟ้าสํารองอยูใ่นภาวะทรงตวั และ

ภาวะความต้องการใช้ไฟฟา้มีแนวโน้มสงูขึน้ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงเช่ือว่าจะเป็นโอกาสให้สามารถขยายงาน

เพ่ือเพ่ิมจํานวนลกูค้าได้ 

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้มีผลต่อความมัน่ใจของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ ให้บริการทัง้หลายให้มี

การลงทุนหรือเพ่ิมกําลงัการผลิต  มีผลให้ต้องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้เป็นสดัส่วนกัน ทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้า       ทัง้ภาครัฐบาลและ

เอกชนขยายตวัเพ่ิมขึน้ เป็นโอกาสของบริษัทฯ ท่ีจะเร่งดําเนินการสร้างผลงานให้แก่ลกูค้าในปัจจบุนั     ให้เป็นท่ีประจกัษ์โดยทัว่ไปซึ่ง

สามารถนําไปใช้อ้างอิงในการพยายามเพ่ิมจํานวนลกูค้าให้มากขึน้ในอนาคต 



26

 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ มุ่งรักษาคณุภาพและผลงานของการจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  โดยมีการประเมินผลงานของผู้ จําหน่ายสินค้า 

หรือผู้ให้บริการตอ่บริษัท  และแสวงหาผู้ จําหนา่ยสนิค้าหรือผู้ให้บริการท่ีมีคณุภาพใหม่ๆ  เพ่ือให้เกิดการพฒันาด้านการบริหารจดัการ 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี – 

บริษัท ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ย้อมสีผม ผลิตภณัฑ์ดดัเส้นผม และเป็นผู้ดําเนินการกระจายสินค้าประเภทผลิตภณัฑ์ดแูล     

เส้นผม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทฯมีการพัฒนาการผลิตสินค้าโดยการนําเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในบริษัทฯ ทําให้มี

ความสามารถในการผลิตสินค้าท่ีดีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมมากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต

สนิค้าท่ีดี (GMP) อยา่งตอ่เน่ืองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)  

• ลักษณะลกูค้า 

บริษัทได้แบง่ลกูค้าเป็น 2 กลุม่ ได้แก ่

1. กลุม่ลกูค้าภายในประเทศ  

ผลติภณัฑ์สาํหรับสนิค้ากลุม่นี ้เป็นสนิค้าสาํหรับกลุม่เปา้หมายผู้ใช้ผลติภณัฑ์เป็นกลุม่วยัทํางานและลกูค้าท่ีใช้

บริการตามสถานเสริมความงาม 

2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 

 บริษัทมีกลุม่ลกูค้าในหลายประเทศได้แก่ ญ่ึปุ่ น จีน ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ เกาหล ีไต้หวนั สงิค์โปร์ มาเลเซีย 

อินเดีย ฟิลปิปินส์ เป็นต้น 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯได้มีการขยาย series สินค้า เพ่ือขายให้กบักลุม่ลกูค้าใหม่ในแถบเอเชีย และมีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใน 

brand เดิมเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเก่าท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ เพ่ิมเติมประเภทสินค้าให้ลูกค้าเก่ามีผลิตภัณฑ์ท่ีหลาก      

หลายขึน้ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯยงัคงใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายเดิม คือ ผ่านทางตวัแทนจําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย

สดัส่วนของการจําหน่ายไปยงัตา่งประเทศมีเปอร์เซ็นต์ท่ีสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัการจดัจําหน่ายภายในประเทศ ซึ่งมีสดัสว่นเป็น    

90 : 10 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

จากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน บริษัทยงัคงรักษายอดขายให้มีการปรับตวัท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง แตอ่ยา่งไรก็ตามการ

แข่งขันทัง้ภายในและต่างประเทศท่ีมีความรุนแรง มีการทําการตลาดเพ่ือให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึน้ เช่น การโฆษณา               

การประชาสมัพันธ์ บริษัทฯได้มีการปรับตัวโดยมีการใช้เคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน และให้มีการผลิตท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือให้ต้นทนุของสินค้าอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ท่ีจะสนบัสนนุให้ราคาสามารถแขง่ขนัใน

ตลาดได้ 
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(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

บริษัทฯ ยงัคงใช้การวางแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ทกุปี และออกสินค้าใหมท่กุๆ 3 เดือน และทางด้านสตูรของ

ผลิตภณัฑ์จะมีการปรับสตูรท่ีมีคณุภาพและใช้วตัถดุิบท่ีไม่เฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละสตูรให้มากเกินความจําเป็น เพ่ือให้บริษัทไม่

ต้องจัดซือ้วตัถดุิบท่ีหลากหลาย แต่เป็นการสัง่ซือ้วตัถุดิบน้อยรายการโดยได้ราคาท่ีตํ่า เพ่ือให้ต้นทนุการผลิตสามารถแข่งขนัได้ใน

ตลาด ปริมาณการสัง่ซือ้จากกลุม่ลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ในแถบเอเชีย สนบัสนนุให้บริษัทสามารถบริหารจดัการการสัง่ซือ้ได้ดียิ่งขึน้ 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทได้มีการจดัหาวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพและมีราคาท่ีเหมาะสม ทัง้วตัถดุิบประเภทเคมีภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ เพ่ือใช้เป็น

วตัถดุิบในการผลิตสินค้า โดยบริษัทฯมีการจดัซือ้จดัหาจากผู้ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการคดัสรรเปรียบเทียบคณุภาพ

และราคาก่อนท่ีจะสรุปการสัง่ซือ้ นอกจากนีย้งัมีการเลือกใช้วตัถดุิบท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค และตรวจสอบผู้ ผลิตเก่ียวกับ

มาตรฐานในการว่าจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยบริษัทจะจัดซือ้จดัหาจากผู้ขายท่ีมีการว่าจ้าง

แรงงานท่ีถกูต้องมีการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเหมาะสม 

จากการจดัหาวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพ จะทําให้ผลติภณัฑ์ท่ีได้ของบริษัทเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของผู้บริโภค และบริษัทมีการ

พฒันาการจดัการด้าน Logistic เพ่ือให้การบริหารการผลติเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯมีการกําหนดขัน้ตอนวิธีการกําจดัของเสยี และกากอตุสาหกรรมอย่างเหมาะสม โดยการว่าจ้างบริษัทท่ีรับกําจดั

กากอตุสาหกรรม ซึ่งได้การรับรองจากภาครัฐ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนีบ้ริษัทได้ใช้บริการของบ่อบําบดันํา้เสยี

ของโครงการฯ ในการกําจดันํา้เสียของบริษัท  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนกัต่อสิ่งแวดล้อม และการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั

ของกระทรวงอตุสาหกรรม วา่ด้วยเร่ืองการกําจดักากอตุสาหกรรม 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี – 

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกัด 

1.    ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทเป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค รวมทัง้ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทเน้นกลยุทธ์การแข่งขันไปท่ี การนําส่งสินค้าท่ีแตกต่างจากคู่แข่งด้วย การพัฒนา สูตรการผลิต และ

ขบวนการผลิต ท่ีเน้นมลูคา่เพ่ิม การสง่เสริมการขาย จะตรงไปท่ีแพทย์เฉพาะทางและบคุคลากรทางการแพทย์เป็นหลกั เช่น เภสชักร 

พยาบาล ผู้ช่วย ฯลฯ  ใช้กลยทุธ์สนิค้าราคายตุิธรรมและการเข้าถึง ทัง้ยงัมีฐานลกูค้าท่ีเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัท่ีผลติบคุคลากร

สาธารณสขุเป็นสาํคญั 

• ลักษณะลกูค้า 

บริษัทได้แบง่ลกูค้าเป็น 2 กลุม่ ได้แก่  

1. กลุม่ลกูค้าภายในประเทศ 

กลุม่ลกูค้าของบริษัทเป็น โรงพยาบาลรัฐ  เอกชน  คลนิิก ร้านขายยา ทัว่ประเทศ 

2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ  

มีการสง่ออกสูป่ระเทศพมา่ กมัพชูา และมีเปา้หมายสูต่ลาดอาเซยีน 
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• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ ต้องการขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกเดิมท่ีมีอยู่  โดยพัฒนาผลิตภณัฑ์เดิมและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในกลุม่ลกูค้าปัจจบุนั  รวมไปถึงการขยายตลาดสูต่ลาดอาเซยีน  

• การจาํหน่ายและช่องทางจาํหน่าย 

บริษัทฯ มีทีมขายและการตลาดท่ีจดัจําหนา่ยถึงลกูค้าเปา้หมายโดยตรง และเป็นผู้ นําสง่ข้อมลูผลติภณัฑ์ เอกสาร

มาตรฐาน การบริการหลงัการขาย 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ด้วยเหตุท่ีการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตวั และนโยบายสขุภาพด้านยาจากภาครัฐ  ท่ีเน้นการใช้ยา

สามญัในประเทศ จึงสง่ผลเชิงบวกกบั ผู้ผลิตเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรคท่ีเป็น ยาสามญั ประกอบกบั การรวมตวัประชาคมอาเซียน  

ทําให้ความต้องการการใช้ยา สามญัในประเทศสงูขึน้ จึงนบัวา่เป็นโอกาสเชิงบวกตอ่อตุสาหกรรมเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค 

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

ด้วยเหตุท่ีการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตวั และนโยบายสขุภาพด้านยาจากภาครัฐ  ท่ีเน้นการใช้ยา

สามญัในประเทศ จึงสง่ผลเชิงบวกกบั ผู้ผลติเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรคท่ีเป็น ยาสามญั ประกอบกบัการรวมตวัประชาคมอาเซียน ทํา

ให้ความต้องการการใช้ยาสามญัในประเทศ สงูขึน้  จึงนบัวา่เป็นโอกาสเชิงบวกตอ่อตุสาหกรรมเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จํากดั มีสาํนกังานตัง้อยูท่ี่ 600/9 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม  อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230 และสํานักงานสาขา ตัง้อยู่เลขท่ี 10 อาคาร เค.เอ็น.ที ชัน้ 7-8 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 ถนน

นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐาน GMP จากสํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาขัน้สูง 2 ปีซ้อนต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน มาตรฐานการบริการ ISO 9001 version 2008 รวมทัง้อยู่ใน

ระหวา่งการรองรับมาตรฐานสิง่แวดล้อม ISO 14000  มาตรฐานห้องปฏิบตัิการ  ISO 17025   

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี – 

Atika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd. 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 ผลติภณัฑ์ของบริษัทภายใต้วตัถปุระสงค์หลกัของกิจการ คือ จําหนา่ยเคร่ืองสาํอางประเภทเมคอพัท่ีได้รับการรับรองภายใต้

เคร่ืองหมาย “HALAL” ภายใต้แบรนด์ของตนเอง อาทิเช่น แปง้  ลปิสติก อายแชโดว์ มาสคาร่า เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ผา่นช่องทางตา่งๆ  และมุง่เน้นลกูค้าชาวมสุลมิในประเทศเป็นหลกั 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

 (ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

• กลยุทธ์การแข่งขัน 

  บริษัทฯ เป็นผู้ จําหนา่ยผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยวา่จ้างผู้ผลติท่ีได้รับการรับรองฮาลาล

และมีความรู้ทางเทคนิคในการพฒันาผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นสว่นสาํคญัของการแขง่ขนั  โดยบริษัทฯ ใช้กลยทุธ์การตลาด โดยเน้นคณุภาพ

ของสินค้าท่ีมาตรฐานสงู รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ของสินค้าให้มีความสวยงาม ทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งาน อีกทัง้เน้น

ความเหมาะสมของคณุภาพกบัราคาท่ีดงึดดูความสนใจของลกูค้า  โดยคํานงึถึงความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 
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• ลักษณะลกูค้า 

   ลกูค้าชาวมสุลมิท่ีต้องการผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางประเภทเมคอพัท่ีมีมาตรฐานสงู  คณุภาพดี ในราคาท่ีเหมาะสม  

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

   กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัท ได้แก ่กลุม่ลกูค้าวยัรุ่น และวยัทํางาน ท่ีต้องการเคร่ืองสาํอางท่ีมีคณุภาพในราคาท่ี

จบัต้องได้  

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

   บริษัทฯ มีลกัษณะการขายผา่นชอ่งทาง Online และ E-Commerce ตา่งๆ รวมถึงจดัจําหนา่ยผา่นชอ่งทาง Modern 

Trade ด้วย   

 (ข)  สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

  การเติบโตของประชากรมุสลิม และกําลงัซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการในผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง

ประเภทเมคอัพเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย นอกจากนีส้ตรีชาวมุสลิมมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เมคอัพเพ่ิมขึน้อย่างมาก ทําให้ตลาดใน

อตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอางฮาลาลมีโอกาสเติบโตสงูขึน้  

  ปัจจบุนัผู้บริโภคท่ีต้องการใช้ผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางท่ีเป็นชาวมสุลมิมีปริมาณเพ่ิมขึน้ทกุปี  ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัท

สามารถมีสว่นแบง่ในการตลาดเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้ 

 (ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางฮาลาลเป็นอตุสาหกรรมท่ีกําลงัเติบโตและมีการแข่งขนัสงู อย่างไรก็ตามด้วยกลยทุธ์การ

เติบโตของบริษัทฯ เช่ือว่าสามารถรักษาระดบัการเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงผลการดําเนินงานในอนาคตได้ และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งในการเป็นผู้ นําสาํหรับเคร่ืองสาํอางฮาลาลประเภทเมคอพั 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทมีการวา่จ้างผู้ผลติจากโรงงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลติเฉพาะด้าน มีเทคโนโลยี

การผลติและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั มีระบบการควบคมุคณุภาพท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี – 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบรษิทั 
 

 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

  บริษัท S & J 

 หมายถึง  บริษัทฯ  ทาํหนา้ที�  ออกแบบ  วิจยัและพฒันา  ทาํการจดัหาวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ ์ มีการวางแผนการผลิต 

โดยประสานงานกบัลกูคา้ โรงงานทาํการผลิตตามความตอ้งการของลกูคา้ 
 

 บริษัทย่อย 

 หมายถึงกลุ่มบริษัทที�สนบัสนุนธุรกิจของบริษัทและมีความสาํคัญเป็นเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ�งของบริษัท  ซึ�งบริษัทเป็น          

ผูล้งทุนรายใหญ่ กลุ่มบริษัทย่อยเป็นกลุ่มที�บริษัทดูแลอย่างใกลชิ้ด เพื�อใหม้ีการดาํเนินงานตามนโยบายของบริษัทในฐานะผูถื้อหุน้ 

รวมทั�งใหม้ีประสิทธิภาพในการใหบ้รกิาร บริษัทในกลุ่มนี�ไดแ้ก ่

 บรษัิท ทอ้ปเทรน็ด ์แมนแูฟคเจอริ�ง จาํกดั (TTM) 

 บรษัิท อีเอฟ จาํกัด (EF) 

 บรษัิท เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชั�นแนล (ยเูค) จาํกดั (S & J UK) 

 บรษิัท กว่างโจว เอส แอนด ์เจ คอสเมติกส ์ จาํกดั (GZ S & J) 

 บรษิัท โฟรด์บัเบิ �ลยดูี วิชั�น (เอชเค) จาํกดั (4WD  HK)   

 บรษัิท โฟรด์บัเบิ �ลยดูี  วิชั�น จาํกดั (4WD TH) 

 บรษัิท โฟรด์บัเบิ �ลยดูี วิชั�น ยุโรป บี.วี. จาํกดั (4WD NL) 

 บรษัิท ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) จาํกัด (WL)* 

 บรษัิท เอสเอเอเอส จาํกดั (SAAS)** 

หมายเหต ุ:   

 การถือหุน้ใน บริษัท กว่างโจว เอส แอนด ์เจ คอสเมติกส ์จาํกัด และ บริษัท โฟรด์ับเบิ �ลยูดี วิชั�น (เอชเค) จาํกัด              

เป็นการถือหุน้ทางออ้มของบรษัิทฯ ผ่าน บรษิัท เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชั�นแนล (ยเูค) จาํกดั  

 การถือหุ้นใน  บริษัท  โฟร ์ดับเบิ �ลยูดี   วิชั�น ยุโรป  บี.วี. จํากัด   เป็นการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ ผ่าน            

บรษิัท โฟรด์บัเบิ �ลยดูี วิชั�น จาํกดั 

*      บริษัทดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  เมื�อวันที�  4  มิถุนายน  2564 และปัจจุบันอยู่

ระหว่างการชาํระบญัชี 

**     บรษัิทดงักล่าวอยู่ระหว่างจดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 

บริษทัร่วม 

หมายถึง  กลุ่มบริษัทที�มีสัดส่วนการลงทุนร่วมกับพันธมิตรเพื�อเอื �อประโยชน์กับบริษัทในเชิงกลยุทธ์ และเพื�อ             

ความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในดา้นการพัฒนาผลิตภัณฑต์่างๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑข์องบริษัท บริษัทในกลุ่มนี �

ไดแ้ก ่
 

 บรษัิท ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) จาํกดั (YHT) 

 บรษัิท ออปอเรชั�นนอล เอ็นเนอรย์ี� กรุ๊ป จาํกดั (OEG) 

 บรษัิท โอสถ อนิเตอรแ์ลบบอราทอรี�ส ์จาํกดั (OSI) 

 Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (Atika) 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม จะมีคณะกรรมการดูแลรบัผิดชอบและบริหารงานแต่ละบริษัท โดยที�

คณะกรรมการบริษัทจะมีความเป็นอิสระในการดูแลกาํกบักิจกรรมของบริษัทภายใตอ้าํนาจหนา้ที�ความรบัผิดชอบที�กาํหนดไว ้
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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    ข้อมูลนิตบุิคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

ชื่อบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถอืหุ้นโดยบริษัท 

จาํนวนหุ้น % 

บริษัทย่อย      

 1. S&J International (UK) Limited               

1B Montague Road, Wimbledon, London, 

SW191TB 

Telephone No.  0203 167 0095 

Mobile No. 447 5989 31250 

Fax No. 0870 421 5752 

จดัจําหนา่ย

ผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง และ

ชดุของขวญั 

รวมถงึให้บริการ

ทางการตลาด 

หุ้นสามญั 100,000 100,000 100.00 

 

2. 
 

บริษัท อี เอฟ จาํกดั 

600/4  หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์  (038) 480-086-89 

โทรสาร  (038) 480-139 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

40,000 
 

39,994 
 

99.99 

 

3. 
 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกัด* 

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์   

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726,(02) 676-4493 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

100,000 
 

99,993 
 

99.99 

 

4. 
 

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น จาํกัด 

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์   

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726 

 

นําเข้า สง่ออก 

ซือ้มา ขายไป 

ผลติภณัฑ์ประเภท

สารเคมี บรรจุ

ภณัฑ์ และ

ผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

1,000,000 
 

999,997 
 

99.99 

 

5. 
 

บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด ** 

2  อาคาร เค.เอ.เอ็น ชัน้ 6  

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุง่วดัดอน 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726 

 

วิจยัและพฒันา

สตูรผลติ

เคร่ืองสาํอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

200,000 
 

199,997 
 

99.99 

หมายเหตุ :  *  บริษัทดงักลา่วได้จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า  เม่ือวนัที่ 4 มิถนุายน 2564 และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 

   **  บริษัทดงักลา่วอยูร่ะหวา่งจดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 
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ชื่อบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถอืหุ้นโดยบริษัท 

จาํนวนหุ้น % 

บริษัทย่อย (ต่อ)      

 6. บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั            

334 หมูท่ี่ 1 สวนอตุสาหกรรมศรีราชา  

ถนนสขุาภิบาล 8 ตําบลบงึ  อําเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

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

โทรสาร  (038) 760-763 

บรรจภุณัฑ์ หุ้นสามญั 1,200,000 600,000 50.00 

บริษัทร่วม      
 

7. 
 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 

Suite 12-A, Level 12 Menara Northam,   

No. 55 Jalan Sultan Ahmad Shah 10050, 

Penang, Malaysia. 

 

ผลติ และ

จําหนา่ย

ผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

6,000,000 
 

2,100,000 
 

35.00 

 

8. 

 

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จาํกัด 

600/9  หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์  (038) 480-766-7 

โทรสาร  (038) 480-828 

 

ผลติยา 
 

หุ้นสามญั 
 

6,000,000 
 

1,991,440 
 

33.19 

 

9. 
 

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป 

จาํกัด 

170/14 ชัน้ 6 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1      

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ (02) 661-8990 

โทรสาร (02) 661-8991 

 

บริการเก่ียวกบั

การเดินเคร่ือง

โรงไฟฟา้ 

 

หุ้นสามญั 
 

3,000,000 
 

899,999 
 

30.00 

 

10. 
 

บริษัท ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกัด 

600/48 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8  

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา   

จงัหวดัชลบรีุ  20230 

โทรศพัท์  (038) 320-100 

โทรสาร  (038) 320-111 

 

ผลติภณัฑ์ 

เส้นผม 

 

หุ้นสามญั 
 

2,000,000 
 

599,995 
 

30.00 
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ชื่อบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถอืหุ้นโดยบริษัท 

จาํนวนหุ้น % 

บริษัทร่วมค้า      
 

11. 
 

บริษัท ดีเคเอสเจ  จาํกดั            

2535 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท์ (02) 790-8000 

 

จดัจําหนา่ย

เคร่ืองสาํอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

1,000 
 

499 
 

49.99 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั      
 

12. 
 

บริษัท บี.เค.ซี. อนิเตอร์เนชั่นแนล      

มาร์เก็ตติง้  จาํกดั            

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726, (02) 676-4493 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

1,000,000 
 

189,999 
 

19.00 

 

13. 
 

บริษัท อี.พี.เอฟ. จาํกัด 

549/2 ซอยแสงสขุ  ถนนสาธุประดิษฐ์       

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร  10120  

โทรศพัท์ (02) 294-0091-4 

โทรสาร (02) 294-4479 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

65,000 
 

11,700 
 

18.00 

 

14. บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จาํกดั 

530 ซ.สาธุประดษิฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ (02) 293-9000 

อบรมสมัมนา หุ้นสามญั 200,000 28,000 14.00 

 

15. 
 

บริษัท ท-ีเวย์ จาํกัด 

549/2 ซอยแสงสขุ ถนนสาธุประดิษฐ์  

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา   

กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ (02) 294-0091-4 

โทรสาร (02) 294-4479 

 

บริการนําเท่ียว 

ธุรกิจโรงแรม 

และซือ้ขายสนิค้า 

 

หุ้นสามญั 
 

16,000,000 
 

1,920,000 
 

12.00 

 

16. 
 

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) 

636 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์ (02) 481-552-5 

โทรสาร (02) 481-551 

 

ผลติ จําหนา่ย 

กระแสไฟฟา้ 

 

หุ้นสามญั 
 

955,000,000 
 

112,000,000 
 

11.73 
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1.3.2  บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน

หุ้นท่ีมีสิทธิ ออกเสียงของบริษัท 

บริษัทฯ ได้ลงทุนใน บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด (TTM) ในสดัส่วนร้อยละ 50 ถือเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท โดยมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทดงักลา่ว จํานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท 

สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (SPI) ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) (ICC) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 18  

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกท่ีใช้กบัเคร่ืองสําอาง 

อาหาร และยา เช่น หลอด, ขวด, กระปุก, ตลับแป้ง,แท่งลิปสติก เพ่ือตอบรับความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร                

ทัง้นีก้ารลงทนุในบริษัท TTM เป็นการลงทนุในธุรกิจท่ีสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่บริษัท  แม้วา่จะเป็นการลงทนุร่วม กบับคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้งของบริษัทดงักลา่วข้างต้น ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเช่ือวา่โครงสร้างการถือหุ้นดงักลา่วเหมาะสม 

เป็นการสง่เสริมธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ  มีสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นในการบริหารจดัการเงินลงทนุของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีบริษัทมีอยู่ใน 

TTM อย่างมีอิสระ และในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่าง           

เทา่เทียม และคํานงึถึงประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นสาํคญั   โดยได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี และ

การควบคุมภายในท่ีดี  ซึ่งรวมถึงมาตรการดําเนินการเก่ียวกบัการเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น     

การอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จะต้องผ่าน                 

การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การเข้าทํา

รายการดงักล่าวสมเหตสุมผล   มีข้อตกลงท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  เสมือนการทํารายการกบับุคคลภายนอก และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

นอกจากนีก้ฎเกณฑ์ท่ีใช้บงัคบักบับริษัทจดทะเบียนยงัช่วยสนบัสนนุให้เกิดความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการ 

เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั และท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้นีผู้้มีสว่นได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงทัง้ ในฐานะ

กรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นในการการเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ข้างต้น 

1.3.3  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษัทฯ ได้มีการทําธุรกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท       

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยการทําธุรกรรมดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นการทํา

ธุรกรรมปกติทางการค้า 

1.3.4 ผู้ถือหุ้น 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2564 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น            % 

  1.  บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)* 30,100,300 20.08 

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

  3.  บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จํากดั* 15,682,694 10.46 

  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 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น            % 

  7.  นายบณุยสทิธ์ิ     โชควฒันา 3,452,374 2.30 

  8.  นางทิพาภรณ์      โชควฒันา 2,725,652 1.82 

  9.  น.ส.รติพร            พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,800,000 1.20 

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

      รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 108,226,800 72.19 

           รวมผู้ถอืหุ้นทัง้หมด 149,930,828 100.00 
 

หมายเหตุ  :  *  บริษัทในกลุม่สหพฒัน์   

การกระจายการถอืหุ้นจาํแนกตามประเภทของบุคคลที่ถอื (ณ วันที่  31 ธันวาคม  2564) 

ประเภทผู้ถอืหุ้น จาํนวนราย            จาํนวนหุ้น          % 

นิติบุคคล    

     สญัชาติไทย 31 87,898,105 58.63 

     สญัชาติตา่งด้าว  4 409,788 0.27 

               รวมนิติบุคคล 35 88,307,893 58.90 

บุคคลธรรมดา    

     สญัชาติไทย       798 61,265,342 40.86 

     สญัชาติตา่งด้าว 12 357,593 0.24 

             รวมบุคคลธรรมดา      810 61,622,935 41.10 

             รวมทัง้สิน้      845  149,930,828 100.00 

 

 การกระจายการถอืหุ้นจาํแนกตามอตัราส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ถอื (ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2564) 

ประเภทผู้ถอืหุ้น จาํนวนราย            จาํนวนหุ้น          % 

นิติบุคคล    

     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5%  9 86,088,885 57.42 

     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย 24 2,218,958 1.48 

     ถือหุ้นตํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย  2 50 0.00 

               รวมนิติบุคคล 35 88,307,893 58.90 

บุคคลธรรมดา    

     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5%         16 40,425,991 26.96 

     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย 663 21,194,914 14.14 

     ถือหุ้นตํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย 131 2,030 0.00 

             รวมบุคคลธรรมดา      810 61,622,935 41.10 

             รวมทัง้สิน้      845 149,930,828 100.00 

 

ข้อมูลการกระจายการถอืครองหุ้น (Free Float) 

ณ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 42         

วนัท่ี  15  มีนาคม 2564 ซึง่บริษัทมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยร้อยละ 32.26 
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ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

กลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) หรือกับบริษัทในเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท 

การถอืหุ้นไขว้ระหว่างกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้ นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้ นไขว้ระหว่างกันท่ีขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ตามประกาศ

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

ถือหุ้น เน่ืองจากเห็นวา่ได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีดีในรูปเงินปันผลทกุปี และเป็นการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจตอ่กนั 
 

ชื่อบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

S&J ถือหุ้น

บริษัทอ่ืน 

บริษัทอ่ืน

ถือหุ้น S&J 

1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%   

 1.1  บริษัทอ่ืนเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืน - - 

 1.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เกินกวา่ 50% บริษัทอ่ืนต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท   

 1. บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 50.00 - 

 2. บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั* 99.99 - 

 3. บริษัท อีเอฟ จํากดั 99.99 - 

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

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

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

 7. บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วชิัน่ จํากดั 99.99 - 

 8. บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดีู 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 กรุ๊ป จํากดั 30.00 - 

 3. บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จํากดั 33.19 - 

 4. Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 35.00 - 

3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%   

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

 3.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกวา่ 25% บริษัทอ่ืนต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 25%   

 1. บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (SPI) 

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

0.32 

0.35 

20.08 

14.60 

 3. บริษัท สหพฒันพิบลู จํากดั (มหาชน) (SPC) 0.36 0.16 

หมายเหตุ : * บริษัทดงักลา่วได้จดทะเบียนเลิกกิจการ และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 
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1.4  จาํนวนทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแล้ว 

 ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาท) เป็นทุนเรียกชําระแล้ว 

149,930,828 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 149,930,828 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 

1 เสยีง 

1.5  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 บริษัทฯ ไมม่ีการออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1.6.1  นโยบายของบริษัทใหญ่ 

   บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ แต่ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นหลกั ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะ

เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 55-58  ซึง่สรุปสาระสาํคญั คือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ี

บริษัทฯ มียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั การจ่ายเงินปันผลให้กระทํา

ภายในหนึ่ง 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่      

ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเชน่นัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราว

ตอ่ไป 

 สาํหรับการจา่ยเงินปันผลจากการดําเนินงานสาํหรับ 5 รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  ดงันี ้

 

หมายเหตุ  :  สําหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565  มีมติให้นําเสนอตอ่ท่ี  

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ซึ่งกําหนดให้มีขึน้ในวนัท่ี  26 เมษายน 2565  เพ่ืออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20

บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

1.6.2  นโยบายของบริษัทย่อย 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย  บริษัทไมไ่ด้กําหนดอตัราสว่นในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยให้แกบ่ริษัท ขึน้อยู่

กบัผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแตล่ะบริษัทยอ่ย หากบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้ตัง้สาํรองตามกฎหมาย

แล้ว คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป  แตท่ัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไมเ่กินกวา่กําไรสะสมท่ี

ยงัไมไ่ด้จดัสรรของบริษัทยอ่ย 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล      2563      2562      2561      2560      2559 

1.  กําไรสาํหรับปี (ล้านบาท) 238.22 262.17 377.69 324.98 315.84 

2.  จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 149.93 149.93 149.93 149.93 149.93 

3.  กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 1.59 1.75 2.52 2.17 2.11 

4.  อตัราเงินปันผลระหวา่งกาลตอ่หุ้น (บาท)             - 1.10          -           -           - 

5.  อตัราเงินปันผลประจําปีตอ่หุ้น (บาท)        1.00             - 1.26 1.20 1.20 

6.  เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 149.93 164.92 188.91 179.92 179.92 

7.  อตัราเงินปันผลตอ่กําไรสาํหรับปี (%) 62.94 62.91 50.02 55.36 56.96 
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2. การบริหารความเส่ียง 

2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็น

พืน้ฐานในการดาํเนินธุรกิจ ท่ีทําให้บริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรและมีการเติบโตอยา่งยัง่ยืน สามารถสร้างโอกาสทาง ธุรกิจใหม ่

รวมถึงสามารถจดัการกบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนัได้ บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบาย บริหารความเสี่ยง 

ทั่วทัง้องค์กรท่ีพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย              

กรอบบริหารความเสี่ยง กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และ

เป้าหมายทางธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ตามสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ภายในและภายนอกตลอดเวลา      

ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีครอบคลมุทัง้ในระดบัภมูิภาคและทัว่โลก ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงาน

การบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจดัการความเสีย่งขององค์กรตามแผนท่ี

ได้กําหนดไว้ และรับข้อคิดเห็นเพ่ือนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพ ของการบริหารความเสี่ยงอยา่งต่อเน่ืองในทกุๆ ด้าน อีกทัง้เพ่ือให้เกิด

การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบั การดําเนินธุรกิจขององค์กร สามารถสร้างกลยทุธ์แผนงานและการดําเนินงาน

ด้านตา่งๆ ขององค์กรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยง และติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงในทกุ

ด้าน ท่ีได้วางแผนไว้ โดยให้ทกุหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าและผลลพัธ์หลงัการจดัการความเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ทกุความเสีย่ง 

อยู่ในระดบัท่ีควบคมุได้ ซึ่งในปีนีไ้ด้มีการจดัทําแผนความเสี่ยงทัง้หมด 8 ด้านด้วยกนั คือ ความเสีย่งด้านเศรษฐกิจในมมุมองของการ 

เปลี่ยนแปลงในระดบัภูมิภาคท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กร ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการกระจายตวัของลกูค้า  ความเสี่ยงด้าน 

ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์  ความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมลูสว่นบคุคล (PDPA)  ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบคุคล  ความเสีย่งท่ี 

เกิดขึน้ใหม่ตามสภาพแวดล้อมและสงัคมในยคุปัจจุบนั  ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  และความเสี่ยงด้าน

สิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการดําเนินงานดงักลา่วเห็นวา่การบริหารความเสี่ยงได้มีการดําเนินไปอยา่งสอดคล้องตาม ข้อกําหนด กฎหมายท่ี

เก่ียวข้องและเป็นไปในทิศทางเดยีวกบัการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

2.2  ปัจจัยความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงในทกุด้านร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดมาตรการป้องกนั

และลดความเสีย่งท่ีจะเกิด ซึง่มีการพิจารณาประเด็นความเสีย่งท่ีสาํคญัๆ ดงันี ้

1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอาทิ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในภาคอสงัหาริมทรัพย์และการขาดแคลนพลงังานในประเทศจีน, 

ราคานํา้มนัโลกท่ีปรับตวัสงูขึน้ การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้ในการสง่ออก ประเด็นเหลา่นีม้ีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมกบั

ธุรกิจของบริษัท ทําให้ต้นทนุสนิค้าสงูขึน้จากคา่วตัถดุิบและคา่ขนสง่ท่ีเพ่ิมขึน้, การสง่มอบสนิค้าสง่ออกท่ีอาจไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

รวมถึงกําลงัซือ้จากจีนท่ีอาจจะลดลง  
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การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในสว่น supply chain ได้มีการประเมินเร่ืองการใช้วตัถุดิบล่วงหน้า โดยเป็นกลุ่มวตัถดุิบท่ีมีการใช้

สมํ่าเสมอและมีปริมาณสูงเพ่ือใช้ในการเจรจาต่อรองกับผู้ ขายในการลดต้นทุนค่าขนส่งร่วมกัน และในส่วนงานส่งออกมีการทํา

แผนงานการสง่มอบอยา่งละเอียดในทกุ shipment ของแต่ละลกูค้า และจากการจดัการดงักลา่วทําให้บริษัทสามารถสง่สินค้าสง่ออก

ได้ตามแผนและสามารถจดัการต้นทนุอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

ด้านหน่วยงานขายได้มีการติดตามยอดขายของลกูค้าท่ีส่งออกไปจีนเพ่ือติดตามระดบัความต้องการของสินค้าในตลาด

โดยตรงร่วมกบัการนําเสนอสินค้าในกลุม่กนัแดดซึง่เป็นสินค้าขายดีในประเทศจีนมากขึน้เพ่ือเพ่ิมยอดขาย รวมทัง้มีการผลกัดนัสินค้า

ท่ีส่งออกไปยโุรปตามแผนท่ีตัง้ไว้ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดในการนําเสนอสินค้าในรูปแบบรวมชุดในขนาดท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยให้

ลกูค้าสามารถตอบโจทย์การตลาดท่ีลกูค้าได้วางแผนไว้ในทกุกลุม่ลกูค้า และทกุช่องทาง ซึง่สง่ผลให้ยอดขายของบริษัทในช่วงไตรมาส 

4 เติบโตอยา่งแข็งแกร่ง 

2. ความเสี่ยงด้านลูกค้าและยอดขาย 

ความเสี่ยงทางด้านลกูค้าและยอดขายหมายถึงความเสี่ยงของรายได้ในการดําเนินธุรกิจและยอดขายสินค้าของบริษัทท่ีมี

การกระจุกตวัอยู่ท่ีลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัท ซึ่งหากลกูค้ากลุ่มนีม้ีการเปลี่ยนแปลงในการสัง่ซือ้ท่ี

น้อยลงจะสง่ผลกระทบตอ่รายรับของบริษัทอยา่งมาก  

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

ในการลดสดัสว่นการกระจกุตวัของลกูค้า บริษัทได้ใช้กลยทุธ์การรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนัท่ีมีอยูแ่ละการสร้างลกูค้าใหม่ท่ีมี

การซือ้ขายเกิดขึน้ในปี 2564 เพ่ือเพ่ิมสดัสว่นของจํานวนของลกูค้าและเพ่ิมยอดขายเพ่ือให้เกิดการกระจายยอดขายในหลากหลายทัง้

ในกลุ่มลูกค้าและกลุ่มสินค้า (product categories) เช่นกลุ่มเคร่ืองสําอาง, skincare, toiletries, color cosmetics และจากการ

ตัง้เปา้หมายดงักลา่ว สง่ผลให้มกีารเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมจํานวนลกูค้าใหมอ่ยา่งชดัเจน เกิดการกระจายตวัของลกูค้าและยอดขายทัง้

ในกลุ่มลกูค้าและกลุ่มสินค้าด้วยกัน ทําให้สดัส่วนยอดขายต่อลกูค้าปรับตวัอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตามทางบริษัทยงัคง

ตัง้เป้าหมายและ KPI (Key Performance Indicator)เป็นตวักํากบัเพ่ือให้มัน่ใจวา่ระดบัยอดขายและจํานวนลกูค้ายงัคงอยูใ่นเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ 

3. ความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

ในปัจจุบนัการดําเนินธุรกิจบริษัทจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการเก็บฐานข้อมลูต่างๆทัง้ข้อมลูสําคญัทางธุรกิจและข้อมลู

สว่นบคุคล และมีการนําระบบ Software Program มาใช้ในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงในขณะนีท้างบริษัทได้ปรับให้มีการทํางานจากท่ี

บ้านได้ ดงันัน้ในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นีอ้าจเกิดความเสี่ยงด้านข้อมลูสําคญัทัง้สว่นบคุคลและสว่นธุรกิจร่ัวไหลออกไปภายนอกท่ี

อาจทําให้บริษัทเสียหาย เสียช่ือเสียง หรือมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่คาดคิดเกิดขึน้ได้ นอกเหนือจากนีย้งัมีภยัคุกคามจากไซเบอร์ (Hacker, 

Virus Software) ท่ีอาจสร้างความเสียหายในส่วน Software , Hardware หรือ digital ท่ีมีผลกระทบทําให้ธุรกิจหยุดชะงักจนไม่

สามารถดําเนินการได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการเกิดภยัคุกคามจากทางไซเบอร์นีม้ีผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรและขาดความ

นา่เช่ือถือในการดําเนินธุรกิจ 
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การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

การรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์เป็นการปอ้งกบัระบบคอมพิวเตอร์จากการโจรกรรมท่ีทําให้เกิดความเสยีหายในระบบ 

Hardware, Software และ Digital ขององค์กร บริษัทได้ติดตัง้โปรแกรมปอ้งกนัไวรัสให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองและพนกังานทกุ

คนต้องปฏิบตัิตามนโยบายการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อยา่งเคร่งครัดเช่น Update ฐานข้อมลูไวรัสอยา่งน้อยอาทิตย์ละครัง้ ,การสแกน

หาไวรัสก่อนเปิดไฟล์จากแฟลชไดร์ฟท่ีนํามาจากท่ีอ่ืน รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีปลอดภยั และต้องอพัเดตเวอร์ชัน่อยูเ่สมอ ทัง้นีเ้พ่ือให้

ระบบฐานข้อมลูของบริษัทสามารถดําเนินการได้อยา่งถกูต้องและตอ่เน่ือง ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การดาํเนินธุรกิจ 

4. ความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA),  

เน่ืองจากกฎหมายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (PDPA) จะมีผลบงัคบัใช้ในเดือนมิถนุายน ปี 2565 ในการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทเร่ือง PDPA ทางบริษัทได้จดัอบรมพนกังานเร่ืองพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 ในระดบัหวัหน้า

งานขึน้ไป เพ่ือให้ตระหนกัรู้และเข้าใจถึงข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีออกมาคุ้มครองสทิธิและข้อมลูสว่นบคุคล ในการปอ้งกนัข้อมลูร่ัวไหล

และบริษัทได้มีการแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบโดยตรง ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล โดยกําหนดเป็นนโยบายความปลอดภยั

ของข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร นอกจากนี ้บริษัทยังได้วางแผนกําหนดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล, การใช้ข้อมูล,       

การจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคล, การจํากดัการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคล, รวมถึงการบนัทกึกิจกรรมการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล สิง่เหลา่นีบ้ริษัท

ได้กําหนดเป็นนโยบายให้ทกุหนว่ยงานจะต้องปฏิบตัิตามเพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ PDPA ภายในมิถนุายน 2565 นี ้

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล 

จากแผนการจัดกําลงัคนในปี 2564 ทางบริษัทพบว่ามีพนักงานท่ีใกล้เกษียณอายุในอีก 5 ปีข้างหน้า ในกลุ่มผู้บริหาร

ระดบัสงู ระดบักลางและตําแหน่งงานท่ีสําคญัหลกั (Key Position) ซึ่งหากพนกังานในกลุม่นีไ้ด้เกษียณอายตุามวาระจะมีผลกระทบ

ให้บริษัทขาดแคลนกําลงัคนท่ีมีศกัยภาพในองค์กรทนัที ซึง่อาจสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นองค์กรเป็นไปอยา่งลา่ช้า หรือไมส่ามารถก้าวทนั

ตอ่การเปลีย่นแปลงในยคุความปรกติใหม ่(New Normal) ได้  

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทได้ทําการตรวจสอบตําแหนง่งานตา่งๆเพ่ือพิจารณาตําแหนง่งานท่ีเป็น Key Position ซึง่ประกอบไปด้วยตําแหนง่งาน

ท่ีเป็น Core Position, Push Achievement, Critical Position ,Specialize Leadershipและท่ีสําคญัคือตําแหนง่พนกังานท่ีจะเกษียณ

ในระยะ3-5ปี (Retired executive) เพ่ือวางแผนการเตรียมบคุคลากรในการทดแทนและรองรับการเติบโตขององค์กรในปัจจบุนัและใน

อนาคต ทัง้นีบ้ริษัทได้จ้างท่ีปรึกษาโครงการในการดําเนินการตัง้แต่จดัให้มีการอบรมหลกัสตูร“การจัดทําระบบบริหารแผนสืบทอด

ตําแหน่งงาน”(Succession Plan Management System) แก่ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้อง การวางระบบได้แก่ 1.การกําหนดเกณฑ์ใน     

การคัดเลือกบุคคลากร ซึ่งพิจารณาจากอายุงาน/ ประสบการณ์ ความเหมาะสม ผลการปฏิบัติงานและขีดความสามารถ

(Competency) 2.การกําหนด Training Roadmapเพ่ือใช้ในการพฒันา 3.การทดลองรักษาการณ์ในตําแหน่ง และ4.การแตง่ตัง้อยา่ง

เป็นทางการ โดยเป็นแผนระยะยาว  1 ปี เร่ิมตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2564 เป็นต้นมา และจะจบโครงการในเดือนพฤษภาคม ของปี 2565 

ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการยกระดบัความรู้ ความสามารถของพนกังานให้เหมาะสมกบัเปา้หมายของบริษัทตอ่ไป 

6. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

จากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีแพร่ระบาดตัง้แต่ปี 2563 จนถึงช่วงต้นปี 2564 พบว่าการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง

และเกิดสถานท่ีเสี่ยงหรือคลสัเตอร์ในหลายแห่งในประเทศไทย บริษัทมีความตระหนกัเป็นอย่างมากต่อผลกระทบทางธุรกิจจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 และจําเป็นต้องเตรียมพร้อมเพ่ือให้บริษัทสามารถตอบสนองตอ่เหตกุารณ์เฉพาะหน้าได้ทนัท่วงที รวมถงึ

ต้องมีการคาดการณ์และการประเมินความเสีย่งผลกระทบท่ีมีตอ่การดําเนินงานจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 อยา่งใกล้ชิด 
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การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทได้จดัทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง (Business Contingency Plan) ตลอดสาย Supply Chain เพ่ือ

ติดตามงานทัง้ทางด้านการสง่มอบ ให้มีการสง่มอบสนิค้าได้ตรงตามเวลา. ด้านบญัชีการเงิน การดแูลบญัชีรายรับรวมถงึการประเมิน

อตัราแลกเปลีย่นในทกุสกลุเงินท่ีมีการซือ้ขาย ด้านลกูค้า การบริหารลกูค้าและยอดขายให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนด  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้กําหนดมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing, Ware Mask, Hand Washing, Testing, Thai Chana) 

ทัง้ออฟฟิศในกรุงเทพ ศรีราชาและป่ินทอง. โดยจดัให้มกีารปฏิบตัิงานในรูปแบบ (Work from Home) สาํหรับหนว่ยงานท่ีสามารถ

ทํางานท่ีบ้านได้เพ่ือลดความเสีย่งกรณีเมื่อเกิดการแพร่ระบาด, การจดัสรรทรัพยากรในระบบงานสือ่สารท่ีสาํคญัเพ่ือชว่ยให้การดําเนิน

ธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง, การกําหนดมาตรการด้านสขุอนามยัและความปลอดภยั ในการดแูลรักษาความสะอาดของพืน้ท่ีสว่นกลาง, 

การเตรียมอปุกรณ์ปอ้งกนัเชือ้โรค, นํา้ยาฆา่เชือ้ตามจดุตา่งๆ รวมถงึการกําหนดมาตรการสาํหรับการเดินทางเป็นพืน้ท่ีเสีย่ง และการ

จดัให้มีการตรวจคดักรองเชิงรุกด้วยการตรวจ ATK ตามแผนกําหนดการและครอบคลมุทกุหนว่ยงาน 

ในสว่นมาตรการจดัการเมื่อได้รับแจ้งการติดเชือ้ของบคุคลากร จะให้มีการแจ้งหวัหน้างาน และรายงานต่อผู้ อํานวยการ

แผนภาวะฉกุเฉินและดําเนินการตามวิธีปฏิบตัิต่อไป. มีแนวทางการกกัตวับคุคลากรกลุม่เสี่ยง ทางบริษัทกําหนดให้กกัตวัท่ีบ้านเป็น

เวลาอยา่งน้อย 14 วนั และมีการตรวจวดัอณุหภมูิ และติดตามอาการอยา่งใกล้ชิดทกุวนัจนครบกําหนด  รวมถึงจดัระเบียบปฏิบตัิและ

กระบวนการรองรับการให้บริการตอ่บคุคลภายนอก เช่น ลกูค้า, Supplier ผู้ รับเหมา หรือหนว่ยงานราชการท่ีจําเป็นต้องเข้ามาติดตอ่ 

ทัง้หมดนีทํ้าให้บริษัทมีการตอบสนองและบริหารจดัการองค์กรภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ได้อยา่งครอบคลมุรอบด้าน 

ซึ่งรวมถึงการเตรียมพร้อมการดําเนินธุรกิจภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาด ทําให้บริษัทสามารถดําเนินการได้ตามปกติ โดยไม่มี

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change Risk) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือการเกิดภาวะโลกร้อนได้มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

โดยตรง ทัง้ในพืน้ท่ีการเกษตร, การอตุสาหกรรม รวมถึงการดําเนินชีวิตของประชากรโลกในทกุพืน้ท่ีท่ีจะต้องพึง่พาทรัพยากรธรรมชาติ

ในทกุๆด้าน ดงันัน้การลดโลกร้อนจึงเป็นสว่นสําคญัท่ีทกุภาคสว่นต้องช่วยกนั ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ดําเนินธุรกิจในการผลติเคร่ืองสําอาง ซึง่

ใช้วตัถดุิบท่ีทําจากธรรมชาติหลากหลายชนิด และหลากหลายแหลง่ท่ีจําเป็นต้องพึง่พาทรัพยากรธรรมชาต ิเช่นนํา้, อากาศท่ีเหมาะสม

, และพืน้ท่ีในการเพาะปลกู ดงันัน้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศอยา่งรุนแรงอาจสง่ผลกระทบตอ่หว่งโซอ่ปุทานทางด้านวตัถดุิบได้ 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทฯได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอาจมีผลต่อการส่งมอบวตัถดุิบ

หลกัท่ีผลิตจากธรรมชาติ จึงได้กําหนดให้หนว่ยงาน Business Analysis ติดตามปัจจยัสําคญัทางด้านสิ่งแวดล้อม และสงัคม ท่ีอาจมี

ผลท่ีการสง่มอบ โดยจดัทําเป็นรายงานประจําเดือนให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ อีกทัง้บริษัทยงัได้จดัทําโครงการ Green Initiative 

ขึน้ โดยกําหนดเป้าหมายเพ่ือการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ท่ีเร่ิมจากกระบวนการวิจัยพฒันาและการออกแบบ,    

การจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบ, การผลติและการสง่มอบท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมรวมถึงการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

ซึง่โครงการนีจ้ะร่วมกนัทําทกุหนว่ยงานในองค์กร 
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8. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk) 

มลพิษทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ มลพิษทางนํา้ มลพิษทางอากาศ    

ขยะมลูฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นต้น  นอกจากจะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อสขุภาพของผู้ ทํางาน ยงักระทบถึงผู้พกัอาศยัในชุมชน

โดยรอบ  รวมทัง้มีผลต่อสภาพแวดล้อมรอบโรงงาน จึงเป็นความรับผิดชอบของบริษัทท่ีต้องประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้และกําหนด

แนวทางในการลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้         

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทให้ความสําคญัในการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม เร่ิมตัง้แต่ต้นนํา้ โดยการคดัเลือกวสัดท่ีุเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

หรือวตัถดุิบธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการออกแบบและพฒันาสินค้า  รวมถึงการจดัการในกระบวนการผลิตและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ การออกแบบกระบวนการผลิตท่ีลดการใช้พลงังานทัง้พลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อน  การใช้นํา้ในกระบวนการผลิตอย่าง

คุ้มค่า ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดการใช้นํา้และนํานํา้หมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม่  เป็นต้น สว่นปลายนํา้นัน้ บริษัทได้มีการจดัการกบั

ของเสยีท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมทัง้หมดในโรงงาน ให้สามารถนํามา Reuse หรือ Recycle ได้  เพ่ือลดการเกิดขยะท่ีต้องนําไปฝังกลบ 

บริษัทได้นําระบบมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม ISO14001:2015 มาปฏิบตัิ กําหนดเปา้หมายด้านสิง่แวดล้อมท่ีชดัเจน เพ่ือให้

พนกังานร่วมมอืกนั เกิดจิตสาํนกึในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่  

การสร้างวัฒนธรรมด้านการประเมินความเสี่ยง 

 ในการบริหารความเสีย่ง ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ จําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทกุคนในบริษัท โดยสิง่ท่ีสาํคญัท่ีสดุ

ของการบริหารความเสีย่ง คือ เร่ิมจากการให้คนในองค์กรทกุคนเข้าใจในหลกัการและวธีิการของการประเมินความเสีย่ง สามารถนําไป

ปรับใช้ในงานของตนได้   การสร้างวฒันธรรมด้านการประเมินความเสีย่ง (Risk Awareness Culture)  มิได้เกิดขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ 

บริษัทจึงวางแนวทางด้วยการสร้างเป็นมาตรฐานท่ีเป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการทํางานประจํา  เชน่  

• ผู้บริหารระดบัสงูและทกุๆระดบัในองค์กรท่ีนํามาใช้ในการวางแผน การดําเนินการด้านธุรกิจ 

• ทกุหนว่ยมกีารประเมินความเสีย่งในกระบวนการทํางานหลกัตามข้อกําหนดของ ISO9001:2015  

• การนําเข้ามาเป็นเคร่ืองมือหลกั (Tools) ในขัน้ตอนการออกแบบ การใช้งานเพ่ือประเมินด้านตา่งๆ และการกําหนด

กระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมของสนิค้าใหม ่ก่อนสง่เข้าสูก่ระบวนการผลติในโรงงาน  

• นํามาใช้ในการควบคมุกระบวนการผลติ  ( HACCP)  และใช้การประเมินสถานการณ์ในการผลติตา่งๆ 
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3.  การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

 บริษัทมีการกําหนดและประกาศนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม พร้อมกําหนดเปา้หมายการจดัการด้านความยัง่ยืนมาอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยครอบคลุมทุกมิติทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดําเนินงาน ภายใต้การ

ขบัเคลือ่นของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้เกิดการนําไปปฏิบตัิอยา่งจริงจงั และเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ความก้าวหน้าการดาํเนินงานสู่เป้าหมายความย่ังยืนปี 2564 

ด้านเศรษฐกจิ  ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม 

ยอดขาย 

กาํไรสุทธิ 

4,906 ล้านบาท 

373 ล้านบาท 

 ช่ัวโมงการฝึกอบรมโดย
เฉล่ีย 

5 ชม./คน/ปี  ปริมาณการใช้นํา้/ 
ชิน้ผลิตภณัฑ์ 

ลดลง 11.7 %   
จากปี 2020 

ความพงึพอใจ
ลูกค้าเฉล่ีย     
ร้อยละ 86   

ลกูค้าในประเทศ 
ร้อยละ 88 

ลกูค้าต่างประเทศ 
ร้อยละ 84 

 ข้อร้องเรียนด้าน
แรงงานและสิทธิ
มนุษยชน 

ข้อร้องเรียนจากชุมชน 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/ 
ชิน้ผลิตภณัฑ์ 

ลดลง 8.85%      
จากปี 2020 

การตอบสนองต่อ
คาํร้อง เรียนจาก
ผู้บริโภคอย่าง
ทนัท่วงท ี

ร้อยละ 00  ผลการประเมนิความ
ผูกพนัของพนักงานใน
องค์กรเฉล่ีย 

ความพงึพอใจในการ
ดาํเนินกจิกรรมร่วมกับ
ชุมชน 

ร้อยละ 84 

 

 

ร้อยละ 9 

 ปริมาณขยะ              
กากอุตสาหกรรม 
จากกระบวนการผลิต 
ที่ฝังกลบ 

- เปา้หมาย   0 

- ผล             0 

จาํนวนคู่ค้าที่เข้า
ร่วม โครงการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน 

56 ราย  จาํนวนโครงการที่
ช่วยเหลือและพฒันา
ชุมชน 

5 โครงการ  ลดการปล่อยก๊าซ CO2 - เปา้หมาย    
   5,628 Ton CO2 

- ผล              
  9,90 Ton CO2 

3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท 

 3.2.1  ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
 การดําเนินธุรกิจของบริษัท แบง่เป็น 5 กิจกรรมหลกั ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบักิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

 

 

 

 

 

  บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างยัง่ยืน ปฏิบติัต่อคู่ค้าตามกรอบจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และหลกัธรรมาภิบาล ด้วยความเสมอภาค โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมไปถึงให้ความสําคญัต่อการแลกเปล่ียน
ความรู้กับคู่ค้า การสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกันกับคู่ค้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้า บริการ และมี
เจตนารมณ์ท่ีจะสนบัสนนุและสง่เสริมคูค้่าให้มุง่สูก่ารดําเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
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  นโยบายและแนวปฏิบัติจริยธรรมการดาํเนินธุรกิจกับคู่ ค้า 

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย คํานึงถึงสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเด็ก ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี    

การปฏิบตัิตอ่คูค้่าบนพืน้ฐานของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาคและเคารพซึง่กนัและกนั 

2. รักษาความลบัหรือข้อมลูสารสนเทศของคูค้่าไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

3. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกนั แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพฒันาและเพ่ิมคณุค่าให้แก่สินค้าและ

บริการเพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลท่ีถูกต้องในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็น      

การลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย  

5. ไมเ่รียกรับหรือยินยอมท่ีจะรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

 3.2.2  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท 

  ด้วยตระหนกัถึงความสําคญัของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสําคญัในการ

สร้างความผูกพนัและส่งมอบคณุค่าของผลิตภณัฑ์และการบริการ รวมถึงการรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงให้ทนัสถานการณ์

ปัจจุบนั บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจโดยสง่เสริมให้มีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสียทัง้ 6 กลุม่  ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท  เพ่ือสํารวจ

ความพึงพอใจ ความคาดหวงั รวมถึงมมุมอง ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถวางแผน การตอบสนองได้

อยา่งเหมาะสม และเป็นแนวทางในการจดัทํารายงานความยัง่ยืนตอ่ไป โดยบริษัทมีการดําเนินการ ในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป 

สาํหรับผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ ตามตวัอยา่งดงันี ้

ผูมี้สว่นได ้ 

สว่นเสยี 
ความคาดหวงั การตอบสนองต่อความคาดหวงั ตวัช้ีวดัผลการดําเนินงาน 

ผู้บริโภค 

• ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ 

ปลอดภยัและถกูต้องตาม

กฎหมาย 

• การให้ข้อมลูสินค้าที่ครบถ้วน

ชดัเจนไมโ่ฆษณาเกินจริง 

• การตอบสนองเม่ือได้รับคํา

ร้องเรียนเม่ือพบปัญหา 

• กระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน 

และปลอดภยั 

• การแสดงข้อมลูสินค้าทีค่รบถ้วน    

เข้าใจงา่ย ชดัเจน และเป็นไปตามที่

กฎหมายกําหนด 

• การกําหนดชอ่งทางในการรับ              

คําร้องเรียนและข้อมลูอ่ืนๆ 

• คะแนนความพงึพอใจในการตอบสนองตอ่

ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค >85% 

ผล :  100% 

• การเรียกคืนสินค้าที่สง่ผลกระทบตอ่ผู้บริโภค 

= 0 

ผล :  ไมมี่เรียกคืนสินค้า 

ลูกค้า 

• การเข้าใจถึงความต้องการของ

ลกูค้าและผู้บริโภค

กลุม่เป้าหมายที่ลกูค้าคาดหวงั 

• นวตักรรมใหม่ๆ  ด้านผลิตภณัฑ์

และบริการ 

• การสง่มอบสินค้าถกูต้อง

ครบถ้วนตรงตามเวลาที่กําหนด 

• คิดค้น วิจยัพฒันาเพ่ือให้เกิด 

นวตักรรมใหม่ๆ  ในการตอบโจทย์

ความต้องการ ของลกูค้า 

• ปรับกระบวนการทํางานตลอดสาย

หว่งโซอ่ปุทานให้คลอ่งตวัเพ่ือ 

ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า 

• บริหารจดัการระบบขนสง่ให้มี 

ประสิทธิภาพ 

• นวตักรรมใหม่ๆ  25 รายการ/ปี 

ผล : สร้างยอดขาย 151.7  ล้านบาท 

• Customer satisfaction เป้าหมาย > 85% 

ผล : ลกูค้าในประเทศ 88.31% 

       ลกูค้าตา่งประเทศ 83.60% 

• % การสง่มอบสินค้าถกูต้อง ตรงเวลา> 95% 

ผล : 95% 
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ผูมี้สว่นได ้ 

สว่นเสยี 
ความคาดหวงั การตอบสนองต่อความคาดหวงั ตวัช้ีวดัผลการดําเนินงาน 

คู่ ค้า 

• จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

ร่วมกนั 

• ความโปร่งใสในการจดัซือ้       

จดัจ้าง 

• การพฒันาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และเทคโนโลย ี

• ปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมในการทํา 

ธุรกิจ 

• การพฒันาและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กบัคูค้่า 

• จํานวนคูค้่าที่มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ

พฒันาร่วมกนัในด้าน ตา่งๆ 

ผล : 10 รายตอ่ปี 

• จํานวนคูค้่าที่เข้าร่วมการประกาศ 

เจตนารมณ์ตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

ผล : 56 ราย 

พนักงาน 

• ความมัน่คง และความก้าวหน้า

ในหน้าที ่การงาน 

• การได้รับการปฏบิตัิอยา่งเทา่

เทียม และเป็นธรรม 

• คณุภาพชีวิตที่ดแีละมีความสขุ

ในการทํางาน 

• การวางแผนการพฒันาบคุลากร ทัง้

ด้าน hard side และ soft side 

• การปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนษุยชนใน

การดําเนินธุรกิจ 

• การดําเนินกิจกรรม Happy 

workplace 

• ชัว่โมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 

ผล : 35 ชม/คน/ปี 

• ไมเ่กิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงาน เกิน  3 วนั 

ผล : 0 ราย 

• Employee Engagement > 70% 

ผล : 84% 

ผู้ถอืหุ้น 

• การดําเนินธุรกิจด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต เป็นธรรมเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

• บริษัทมีความมัน่คงและมี

ผลตอบแทนที่ด ี

 

• ดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากบัดแูล 

กิจการที่ดี และการตอ่ต้านการ       

คอร์รัปชนั 

• การบริหารความเสี่ยงด้านตา่งๆที่มีผล

ตอ่การดําเนินธุรกิจ 

• ผลประเมินคณุภาพการประชมุสามญั            

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

ผล :  98% 

• ผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท

จดทะเบียนโดย IOD  

ผล :  90% อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม 

• ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชนั 

ผล : 0 รายการ 

ชุมชนและ 

สังคม 

• การเข้าร่วมสนบัสนนุกิจกรรม

ตา่งๆ ที่ชมุชนและภาครัฐจดัขึน้ 

• การมีสว่นร่วมชว่ยพฒันาชมุชน 

 

• การสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ในชมุชน 

และสง่เสริมให้ชมุชนสามารถพึง่พา    

ตนเองได้ในระยะยาว 

• การร่วมแก้ไขปัญหาชมุชน 

• จํานวนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 

ผล : 15 โครงการ 

• ความพงึพอใจในการดําเนินกิจกรรม ร่วมกบั

ชมุชน > 85% 

ผล : 91% 

• ข้อร้องเรียนจากชมุชน 

ผล : 0 รายการ 

3.3  การจัดการด้านความย่ังยืนในมิตสิิ่งแวดล้อม 

 3.3.1  นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานส่ิงแวดล้อม 

  บริษัทฯ   มุง่มัน่ในการดาํเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความรับผิดชอบด้านสิง่แวดล้อม  โดยผสมผสานแนวทางด้านความ

ยัง่ยืนให้เข้าไปในการประกอบธุรกิจ รักษาสมดลุการขยายตวัของธุรกิจ การปอ้งกนั และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม บริษัทจึง

ได้กําหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อมและแนวปฏิบตัิให้สอดคล้องกบั กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ตลอดจนสอดคล้อง

กบัมาตรฐานสากล และเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ดงัจะเห็นได้จากผลการดําเนินงานท่ี

ครอบคลมุตัง้แตต้่นนํา้ เช่น การจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบกบัคูค้่าอยา่งยัง่ยืน การออกแบบบรรจภุณัฑ์และเลอืกใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม การใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานในการผลิตและการขนสง่ การดแูลเร่ืองทรัพยากรนํา้ การลดปริมาณของ
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เสยีเพ่ือนํากลบัไปใช้ประโยชน์ และการปอ้งกนัระบบนิเวศเป็นต้น บริษัทมีแนวทางการดําเนินงานและเปา้หมายท่ีเก่ียวกบัการ

ลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อมจากการดําเนินกิจการในสว่นงานตา่งๆของบริษัท ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดลกูค้า สนธิสญัญา และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้ในปัจจุบนั และท่ีอาจจะมี

ขึน้ในอนาคต 

2. บริหารจดัการเพ่ือมุ่งเน้น การลดการใช้ทรัพยากร การใช้ซํา้ และการนํากลบัมาใช้ใหม่ รวมถึงการป้องกนั และ

กําจดัสิง่ท่ีก่อให้เกิดมลพิษตอ่สิง่แวดล้อม 

3. มุ่งพฒันาสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการจดัการ 

สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

4. สง่เสริมการพิจารณาวฏัจกัรชีวิต เพ่ือให้เกิดการนําทรัพยากรมาใช้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

5. ส่งเสริมการลดการใช้ทรัพยากร และผลิตภณัฑ์ท่ีสง่ผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) มุ่งพฒันาให้เกิด 

การใช้และออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

6. การสง่เสริมการสร้างจิตสํานึกให้พนกังานทกุคน มีสว่นร่วมในการปอ้งกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิง่แวดล้อม 

 3.3.2  ผลการดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

  ในปี 2564 บริษัทฯ  ได้ดําเนินการตามนโยบาย Green Initiative โดยตระหนกัถึงความสาํคญัในการดําเนินธุรกิจ ควบคู่

ไปกบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่เป็นประเด็นสําคญั ในการขบัเคลื่อน

เศรษฐกิจ และพฒันาสงัคมสูค่วามยัง่ยืน บริษัทได้วางนโยบายและแนวทางการดําเนินธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่คณุคา่ ท่ีเร่ิมตัง้แต่

กระบวนการออกแบบและพฒันาสตูร การจดัซือ้ จดัหาวตัถดุิบ การผลติ และการสง่มอบ ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ทัง้นีเ้พ่ือให้

เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุ  

• Green Cosmetic   บริษัทมีแนวความคิดอยา่งยัง่ยืนในการคดัเลอืกวตัถดุิบจากธรรมชาติมาใช้เป็นสว่นประกอบ 

ในการผลติเคร่ืองสาํอาง ซึง่บริษัทในฐานะผู้ผลติผลติภณัฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าและผิวกายและเคร่ืองสาํอางท่ี

ได้รับการรับรองจาก Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) แห่งเดียวในประเทศไทย เป็นการการันตี

ว่านํา้มนัปาล์มท่ีใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตอนัเป็นเวลายาวนานนัน้ เป็นไปตามมาตรฐาน

และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเคร่งครัดด้านความปลอดภยัตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม และได้รับพฒันาโดยบริษัท RSPO 

อันเป็นผลนําไปสู่การลดลงของผลกระทบด้านการปลูกปาล์มนํา้มันต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเน่ืองมาจาก        

การดําเนินการปฏิบตัิตามเกณฑ์ข้างต้น 

• Green Packaging   บริษัทสนบัสนนุการใช้บรรจภุณัฑ์ธรรมชาติท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม สามารถนํากลบั เข้าสู่

วงจรได้ใหม ่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของมนษุย์และสตัว์ และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

• Green Factory   บริษัทได้ดําเนินโครงการต่างๆท่ีเก่ียวกับการลดการใช้พลงังาน การอนุรักษ์นํา้ การลดการ 

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจดัการของเสยีตา่งๆ โดยในปีนีก้วา่ 60% ของปริมาณการใช้ไฟฟา้ ทัง้หมดของ 

บริษัท มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีสร้างขึน้ภายใน Saha Group Industrial Park ซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน

หมนุเวียนท่ีสะอาดและอดุมสมบรูณ์ท่ีสดุ นอกจากนีบ้ริษัทได้ตัง้เป้าหมายในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

อยู่ท่ี 5,628 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งบริษัทสามารถทําได้จริง 9,930 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการ 

ดําเนินโครงการด้านสิง่แวดล้อมตา่งๆของบริษัท 
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• Green Project  บริษัทได้สนบัสนนุการจดักิจกรรม “โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพ่ือสง่เสริมการสร้างจิตสํานกึให้

พนกังานมี ส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงการลดการใช้ผลิตภณัฑ์ ท่ีส่งผลต่อ    

การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการดาํเนินการอยา่งมีวฒันธรรมของหนว่ยงานหรือองค์กร 

  ทัง้นีส้ามารถติดตามข้อมลูเพ่ิมเติมได้จากรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ปี 2564 ของบริษัท 

3.4  การจัดการความย่ังยืนในมิตสัิงคม 

 3.4.1  นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานสังคม 

  บริษัทให้ความสําคญักบัการสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกนัของคนในสงัคม ได้แก่ สงัคมภายในอนัหมายถึงพนกังาน 

ในองค์กร และสงัคมภายนอกอนัหมายถึง ประชาชนหรือคนในชุมชนทัง้ใกล้และไกล ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายการสร้างจิตสํานกึ 

ของคนในชมุชนในบริบทของความยัง่ยืนให้รู้จกัการพึง่พาตนเอง การช่วยเหลอืเกือ้กลูตอ่กนั เพ่ือร่วมมือกนัในการแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทได้ดําเนินการตามเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ       

โดยเช่ือมโยงกบัแนวคิดด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมสูก่ารปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม ในปี 2564 บริษัทได้ดําเนินการจดัการสาน

เสวนาชุมชนเพ่ือชีแ้จงขัน้ตอนการดําเนินงาน และสํารวจผลกระทบกบัชุมชน เพ่ือนํามาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน ให้

สามารถตอบสนองตรงตอ่ความต้องการของ แตล่ะชมุชน และสามารถแก้ไขปัญหาของแตล่ะชมุชนได้ตรงความต้องการ  ซึง่ผล

ของการดําเนินการดงักลา่วพบว่าชุมชน โดยรอบมีความพึงพอใจต่อการพฒันาชุมชนของบริษัทด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91 

แสดงได้ถึงความมุ่งมัน่ ตัง้ใจท่ีบริษัท ได้จดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือชุมชน บริษัทจะดําเนินการจดักิจกรรมตา่งๆ อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือประโยชน์ตอ่ชมุชนตอ่ไป 

 3.4.2  ผลการดาํเนินงานด้านสังคม 

  บริษัทได้ดําเนินงานตามแผนและกลยทุธ์ โดยผา่นทางกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสงัคมโดยสรุปได้ ดงันี ้

• โครงการ Science on Mobile เป็นกิจกรรมเพ่ือพฒันาและยกระดบัดารศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่เด็กและ

เยาวชน โดยการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้ปรับเปลีย่น รูปแบบการเรียน

การสอน เป็นแบบ Online Learning  มีนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในปีนีท้ัง้หมด 220 คน 

• โครงการตลาดนดัชุมชนสู่คนโรงงาน เป็นโครงการจัดขึน้เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่พนกังานและชุมชน โดยการนํา

ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ รวมถึงผลิตภณัฑ์แปรรูปมาจําหน่ายภายในโรงงาน สามารถสร้างรายได้ให้

พนกังานและชมุชนเฉลีย่ 12,000 บาท/ปี/ครัวเรือน 

• โครงการอนรัุกษ์ช้าง บริษัทได้ดําเนินการไถ่ชีวิตช้างชรามาตัง้แตปี่ 2554 ถึงปัจจบุนั รวมเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี 

บริษัทได้ไถ่ชีวิตช่วยช้างชรามาแล้ว  5 เชือก เพ่ือให้ช้างชราท่ีทํางานหนกัและมีปัญหาสขุภาพได้ใช้ชีวิตบัน้ปลาย 

อยา่งมีความสขุ 

• โครงการประชารัฐ SJI ร่วมใจปลกูกล้วยช่วยช้าง บริษัทได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวดัสริุนทร์ และ

ชุมชนตากลาง ปลกูหญ้าเนเปีย และต้นกล้วย บนพืน้ท่ี 20 ไร่ ณ ศนูย์คชศึกษา อ.ท่าตมู จ.สริุนทร์ เพ่ือให้ช้างมี

แหลง่อาหารท่ีดีและเพียงพอตลอดทัง้ปี 

• โครงการกฐินสามคัคีแด่วดัเทพประสาท (เตาถ่าน) อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ เพ่ือนําจตปัุจจยัสมทบบรูณะอโุบสถ และ 

ศาสนสถาน เป็นการสบืสานวฒันธรรมประเพณีรวมถึงสร้างความตระหนกัในการทํานบํุารุงพระพทุธศาสนา 
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นอกจากนี ้ในปี 2564 บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 มลูค่า

รวม 2,050,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• สนับสนุนเคร่ืองมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศจํานวน 20 แห่ง เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ 

สนบัสนนุทีมบคุลากรทางการแพทย์ในการตอ่สู้วิกฤตตงักลา่ว มลูคา่ 1,470,000 บาท 

• สนบัสนนุอาหารและเวชภณัฑ์ยาเพ่ือดแูลช้าง ณ สวนช้างสยาม อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ จํานวน 37 เชือก ท่ีประสบ

ปัญหาขาดแคลนอาหาร มลูคา่ 80,000 บาท 

• สนบัสนนุผลติภณัฑ์ Hand sanitizer gel และถงุยงัชีพแก่ภาครัฐและมลูนิธิตา่งๆ 10 แหง่ มลูคา่ 500,000 บาท 

 ทัง้นีส้ามารถติดตามข้อมลูเพ่ิมเติมได้จากรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ปี 2564 ของบริษัท 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

4.1  วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

4.1.1  ภาพรวมในการด าเนินธุรกิจ 

                    ในปี 2564 ที่ผ่านมาสถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง แต่มี
แนวโนม้ที่ดีขึน้ตามล าดบั ทัง้นีผู้บ้รโิภคไดม้ีการปรบัตวัตามสถานการณโ์ดยเปล่ียนพฤติกรรมในการด ารงชีวติ และการจบัจ่าย
ใชส้อย ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในภาพรวมทัง้ในและต่างประเทศฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ  โดยคาดการณว์่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
(GDP)ในปี 2564 จะขยายตวัเติบโตขึน้จากปีก่อน  

                      ท่ามกลางความทา้ทายในการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัตวัเพื่อที่แสวงหาโอกาสที่จะส่งมอบความ
พึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถึงการหาลกูคา้ใหม่ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ไดพ้ฒันาในทกุๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็น
การคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ   การใชเ้ทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารทกุช่องทางกบัลกูคา้ทัง้ในและต่างประเทศ   ควบคู่ไปกบัการ
บรหิารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจจากปัจจยัต่างๆ ใหอ้ยู่ระดบัท่ีเหมาะสม ส่งผลใหภ้าพรวมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และ บรษิัทย่อย ในปี 2564 มีการเจรญิเติบโตทัง้รายไดแ้ละก าไรเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

4.1.2  ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 
รายได้จากการขาย 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการขาย  4,906  ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 590 ลา้นบาท หรือ         
คิดเป็นรอ้ยละ 13.7 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายในประเทศเพิ่มขึน้จากปีก่อน 398 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 18.3 และ
ยอดขายในต่างประเทศ เพิ่มขึน้จากปีก่อน 192 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9   ส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ในกลุ่มสินคา้
เครื่องส าอาง  และกลุ่มสินคา้บรรจภุณัฑท์ี่เก่ียวกบัเครื่องส าอาง 
ก าไรขั้นตน้ 

ในปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีก าไรขัน้ตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 29.6 ของรายไดจ้ากการขาย เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 
0.5 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดบ้ริหารจัดการโดยการควบคุมต้นทุนการผลติ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมแมว้่า
ตน้ทนุวตัถดุิบ และค่าใชจ้่ายในการขนส่งที่สงูขึน้ ทัง้นีเ้พื่อใหส้ามารถสรา้งก าไรไดอ้ย่างต่อเนื่อง  
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รายได้อื่น (รวมรายได้เงนิปันผลรับ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และก าไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ)์ 
ในปี 2564   บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดอ้ื่น  152 ลา้นบาท   เพิ่มขึน้จากปีก่อน  48 ลา้นบาท  เนื่องจากรายได ้       

เงินปันผล  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน และรายไดอ้ื่นๆ เพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 
ในปี 2564  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจ าหน่าย  212  ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 48     

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 47.3  เนื่องจากค่าใขจ้่ายในการส่งออกเพิ่มขึน้ ประกอบกบัรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2564   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร  996  ลา้นบาท   เพิ่มขึน้จากปีก่อน  47 ลา้นบาท         

คิดเป็นรอ้ยละ 5   ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ้่ายบคุคลากร และค่าใชจ้่ายในการวิจยั และพฒันาที่เพิ่มขึน้ 
 

 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ในงบการเงินรวมปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 373  ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน
เพิ่มขึน้ 97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 35.1  จากความสามารถในการสรา้งยอดขายไดม้ากขึน้ และสรา้งก าไรไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกบัการควบคมุค่าใชจ้่ายในการผลิต และค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ 
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ 

ในงบการเงินรวมปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ เท่ากับรอ้ยละ 9.4 ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อน
รอ้ยละ 1.8 เนื่องจากมีก าไรส าหรบัปีที่เพิ่มขึน้  บรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 20-80  ของก าไรส าหรบั
ปีจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทุน)  แต่ทั้งนีขึ้น้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 
2564 บริษัทฯ มีก าไรส าหรบัปี 340.4 ลา้นบาท  และเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ไดม้ีมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 1/2565 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น      
ในอัตราหุน้ละ 1.20  บาทรวมเป็นเงินทั้งสิน้ 179.9 ลา้นบาท   คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรส าหรบัปีตาม         
งบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบัรอ้ยละ 52.9 และมีก าหนดการจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

ฐานะการเงิน 
 

สินทรัพยร์วม   ในปี 2564    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมจ านวน  5,979  ลา้นบาท    เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
864 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.9  โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยท์ี่เป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 355 ลา้นบาท เนื่องจากการรบัช าระจากลกูหนีจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ 
2. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 98 ลา้นบาท เนื่องจากมีรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ 
3. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 255 ลา้นบาท จากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของตราสารที่อยู่ในความ

ตอ้งการของตลาด และการซือ้ขายเงินลงทนุในระหว่างปี 
4. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณเ์พิ่มขึน้ 94 ลา้นบาท เนื่องจากมีการซือ้ทรพัยสิ์นเพิ่มระหวา่งปี และการตดัค่าเส่ือมราคา 

หนี้สินรวม ในปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวมจ านวน 1,343 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 316 ลา้นบาท          
คิดเป็นรอ้ยละ 30.7  โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นท่ีเป็นสาระส าคญั ดงันี ้  

1. เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 146 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัย่อยมีการกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพื่อซือ้ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง  

2. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 152 ลา้นบาท จากการซือ้สินคา้เพิม่ขึน้เพื่อน ามาผลิตเพื่อจ าหน่ายตาม   
ค าสั่งซือ้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 4,636  ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จาก      
ปีก่อน 548 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 13.4  โดยมีการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. ก าไรส าหรบัปี 399 ลา้นบาท  
2. จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 150 ลา้นบาท 
3. ผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าของเงินลงทนุ (สทุธิจากภาษี) 290 ลา้นบาท  
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สภาพคล่อง  

1.  กระแสเงินสด ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 213 ล้านบาท 
โดยแยกเป็นรายละเอียดของกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรม มีดงันี ้

                   (หน่วย : ล้านบาท) 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 552 557 375 
 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ   (141)   (76) (136) 
 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน     (61)     (343)     (156) 
 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) 5 4 (9) 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ      355      142       74 

โดยมีการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดท่ีเป็นสาระสําคญั ดงันี ้
 เเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทียบกบัปีก่อนลดลง 5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรท่ีเพิ่มขึน้จากการ

ดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนีส้ิน 129 ล้านบาทในขณะท่ี ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น สินค้า
คงเหลือ สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  และ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ รวม 132 ล้านบาท  

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเทียบกบัปีก่อนเพิ่มขึน้ 65 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์เพิ่มขึน้ 176 ล้านบาท  และขายเงินลงทนุสทุธิ 106 ล้านบาท 

 เงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมจดัหาเงินเทียบกบัปีก่อนลดลง 282 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากบริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ือซือ้ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง  

2.  ความเพียงพอของสภาพคลอ่ง 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562  

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 2.63 3.14 2.60 เทา่ 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 1.61 1.74 1.35 เทา่ 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.70 0.82 0.52 เทา่ 
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.29 0.25 0.26 เทา่ 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสภาพคล่องท่ีลดลงจากปีก่อน จากอตัราส่วนสภาพคล่องท่ีลดลง ประกอบกับ
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อน ทัง้นีเ้กิดจาก บริษัทย่อยมีกู้ ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้เพ่ือ
นําไปใช้ขยายการประกอบธุรกิจ รองรับกบัคําสัง่ซือ้ของลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต 

4.2  ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต  
ในอนาคตนอกจากต้นทนุท่ีอาจเพิ่มขึน้จากราคาวตัถดิุบ รวมถงึราคานํา้มนั ซึง่อาจสง่ผลตอ่คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว  ภาวะเศรษฐกิจ กําลงัซือ้ และการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค  รวมถงึความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี  และผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเป็นผลพวงจาก COVID-19  ยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะมีผลตอ่การดําเนินงาน  และฐานะ
การเงินของบริษัทในอนาคตด้วย  ทัง้นี ้หากบริษัทฯและบริษัทย่อย  สามารถปรับตัวและบริหารจัดการต้นทุนท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เหมาะสม พฒันาสินค้าท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ โดยเข้าใจความต้องการของลกูค้า และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป แล้วนํามา
กําหนดแผนกลยทุธ์ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวท่ีครอบคลมุในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  จะสง่ผลให้เกิดโอกาสทางการขายสินค้าแก่ลกูค้า
เดิม และลกูค้าใหมท่ี่จะมีขึน้ในอนาคต 
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4.3  ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

รายละเอียด หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ข้อมูลจากงบก าไรขาดทนุ 
 รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 4,906 4,316 4,634 
 ตน้ทนุขาย ลา้นบาท 3,453 3,059 3,420 
 ก าไรขัน้ตน้ ลา้นบาท 1,453 1,257 1,214 
 ค่าใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่าย ลา้นบาท 212 144 155 
 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร ลา้นบาท 996 950 945 
 ก าไรจากการด าเนินงาน ลา้นบาท 245 163 114 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม ลา้นบาท 69 74 58 
 รายไดอ้ื่น ลา้นบาท 152 104 136 
 ค่าใชจ้า่ยอื่น ลา้นบาท 3 - - 
 ตน้ทนุทางการเงิน ลา้นบาท 5 7 5 
 ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ ลา้นบาท 458 334 303 
 ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ ลา้นบาท 59 20 28 
 ก าไรส าหรบัปี ลา้นบาท 399 314 275 
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท ลา้นบาท 373 276 258 
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ ลา้นบาท 26 38 17 
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงนิ  
 สินทรัพยร์วม ล้านบาท 5,979 5,115 4,946 
 สินทรพัยห์มนุเวียน ลา้นบาท 2,516 1,959 1,881 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลา้นบาท 624 269 127 
 เงินลงทนุชั่วคราว-บตัรเงินฝาก ลา้นบาท - - 4 
 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น ลา้นบาท 956 858 874 
 สินคา้คงเหลือ ลา้นบาท 864 771 764 
 สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ ลา้นบาท 8 19 - 
 สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น ลา้นบาท 64 42 112 
 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ลา้นบาท 3,463 3,156 3,065 
 สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น ลา้นบาท 1,299 1,044 1,019 
 เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม ลา้นบาท 319 290 279 
 เงินลงทนุในการรว่มคา้ ลา้นบาท 1 - - 
 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ลา้นบาท 81 87 89 
 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ ลา้นบาท 1,579 1,485 1,575 
 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ ลา้นบาท 79 128 - 
 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ลา้นบาท 24 29 33 
 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ลา้นบาท 54 59 54 
 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น ลา้นบาท 27 34 16 
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 รายละเอียด หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
 หนีส้นิรวม ล้านบาท 1,343 1,027 1,021 
 หนีสิ้นหมนุเวียน ลา้นบาท 957 632 722 
 เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลา้นบาท 206 60 180 
 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ลา้นบาท 652 500 499 
 ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ลา้นบาท 35 43 - 
 ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย ลา้นบาท 48 11 26 
 หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น ลา้นบาท 16 18 17 
 หนีสิ้นไม่หมนุเวียน ลา้นบาท 386 395 299 
 หนีสิ้นตามสญัญาเชา่-สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี ลา้นบาท 45 85 - 

 ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ลา้นบาท 173 188 179 
 หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ลา้นบาท 167 121 120 
 หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น ลา้นบาท 1 1 - 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 4,636 4,088 3,925 
 ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ลา้นบาท 2,687 2,341 2,234 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นของบรษิัท ลา้นบาท 4,259 3,722 3,591 
 ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ ลา้นบาท 377 366 334 
ข้อมูลจากงบกระแสเงนิสด 
 เงินสดสทุธิจากกจิกรรมด าเนินงาน ลา้นบาท 552 557 375 
 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ ลา้นบาท (141) (76) (136) 
 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน ลา้นบาท (61) (343) (156) 
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน ลา้นบาท 5 4 (9) 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ ลา้นบาท 355 142 74 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ลา้นบาท 624 269 127 
ข้อมูลต่อหุ้น  
 มลูค่าที่ตราไว ้ บาท          1.00          1.00          1.00 
 มลูค่าตามบญัช ี บาท        30.92        27.27        26.18 
 ก าไรต่อหุน้  บาท          2.66          1.84          1.72 
 ราคาตลาด ณ วนัสิน้ปี บาท        29.00        23.90        25.00 
 เงินปันผลจ่าย บาท         1.20*         1.00         1.10 
อัตราส่วนทางการเงนิ 
 อัตราส่วนสภาพคลอ่ง     
 อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.63   3.14   2.60 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 1.61   1.74   1.35 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.70   0.82   0.52 
 อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนี ้ เท่า 5.49   5.02   5.27 
      



57

 รายละเอียด หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 66      72      68 
 อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 11.61 10.40 12.78 
 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 31    35     28 
 อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี ้ เท่า 11.74 10.52 10.87 
 ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 31      34      33 
 รอบเวลาเงินสด วนั 66      73      63 
 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
 อตัราก าไรขัน้ตน้ % 29.62  29.13  26.21 
 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 4.99    3.79    2.47 
 อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 225.62 340.97 328.28 
 อตัราก าไรสทุธิ % 7.38    6.24    5.41 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 9.35    7.55    7.23 
 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 6.73   5.48   5.23 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % 37.97      32.17      28.97 
 อตัราหมนุของสินทรพัย ์ % 0.91   0.88   0.97 
 อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ      
 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า          0.29          0.25          0.26 
 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า      112.18        81.89        83.58 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล(งบการเงินเฉพาะกิจการ) %       52.86*        62.94        62.91 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ                 
โดยก าหนดใหม้ีขึน้ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 
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5.  ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

5.1  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท       บริษัท เอส แอนด์ เจ  อินเตอร์เนชัน่แนล  เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

     ชื่อย่อหลักทรัพย์       S & J  

     เลขทะเบียนบริษัท   0107537001366  

     ประกอบธุรกิจประเภท   รับจ้างผลติเคร่ืองสาํอาง 

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

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

      ที่ตัง้บริษัท     สาํนักงาน 

    2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 

                                             กรุงเทพฯ  10120 

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

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

     โรงงานแห่งที่  1 (สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา) 

      600/4 หมู ่11 ถนนสขุาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา   

     จงัหวดัชลบรีุ  20230 

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

     โรงงานแห่งที่  2 (นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง) 

     789/159 หมู ่1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบงั  ตําบลหนองขาม   

     อําเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ  20230 

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

      เว็บไซต์     www.snjinter.com 

       ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL ADDRESS 

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

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

     หนว่ยงานตรวจสอบภายใน (02) 676-2727 ตอ่ 2784 Jittipong_s@snjinter.com 

  
      นายทะเบียนหลักทรัพย์    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

       อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400  

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

      



59

  

 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 ี

     ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ           

     ภายใต้สัญญาจัดการ  ไมม่ ี

     ผู้สอบบัญช ี    นางสายฝน  อินทร์แก้ว                    เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 4434 

นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ                   เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 4501 

นางสาวสนีินารถ  จิระไชยเขื่อนขนัธ์   เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 6287 

          บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

เลขท่ี  193/136-137  อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 33   

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

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

5.2  ข้อมูลสาํคัญอ่ืน   

- ไมม่ี -   

5.3  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

5.3.1  คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 10  ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564     

   - ไมม่ี –  

5.3.2  คดีท่ีกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนยัสําคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็น   

ตวัเลขได้   

   - ไมม่ี – 

5.3.3  คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย   

   - ไมม่ี - 

5.4  ตลาดรอง 

 - ไมมี่ – 

5.5  สถาบันการเงนิที่ตดิต่อประจาํ 

 - ไมมี่ -  
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ส่วนที ่2 

การกาํกบัดูแลกจิการ 
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6.  นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ  

 คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าการมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดลุอํานาจ

และระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น และ

รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี จะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีชว่ยเสริมสร้างให้องค์กรมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี และสร้างความเจริญเติบโตอยา่งสมดลุและ

ยัง่ยืนในระยะยาว 

 ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน

ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มุ่งมัน่ท่ีจะนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไปปฏิบตัิในการดําเนินงานของบริษัท  

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต โดยปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

3. ดําเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละ

คณะ และผู้บริหารอยา่งชดัเจน      

4. ดําเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบญัชี  และ

รายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้ 

5. ดําเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัอย่างเพียงพอ  เช่ือถือได้ และทนัเวลา  ตราบเท่าท่ีไมก่ระทบต่อประโยชน์

อนัชอบธรรมของบริษัท 

6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

7. ดําเนินการโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการรับฟังและทบทวน

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิง่ท่ีดีท่ีสดุอยูเ่สมอ 

9. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกอนัดีงาม ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมัน่ในการพฒันา

และยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 

10. ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชนั ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมายและสทิธิมนษุยชน 

11. ดําเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล โดยยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นท่ีตัง้ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกํากับดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร และพนกังาน ให้กบัพนกังาน ผู้ ถือหุ้น และบคุคลทัว่ไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์       

:  การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

การกาํกบัดูแลกจิการ 
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6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิัตกิารกาํกับดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการได้มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการจดัทําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ชึ่งบริษัทได้มีการจดัทําเพ่ือให้

สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนีบ้ริษัทมีการดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 

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

ได้วางไว้ ซึ่งหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1) ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557 

เมื่อวนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์  2557 และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ จัดทําหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้เพ่ือกําหนดเป็นหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบบัใหม่เพ่ือใช้แทน    

ฉบบัเดิม ประกอบด้วย 

• นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

• หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ 

หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ นําองค์กรท่ี

สร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 2 กําหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสทิธิภาพ 

หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

หลกัปฏิบตัิ 5 การสง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 7 รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

หลกัปฏิบตัิ 8 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

• จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

• จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

 ซึ่งหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีฉบบัใหม่ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท(www.snjinter.com) 

ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ : การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” 
 โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 8 หลกัปฏิบตัิ มาปรับใช้ให้เหมาะสม

กบัธุรกิจซึง่ครอบคลมุเนือ้หาหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 5 หมวด ดงันี ้

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ไม่มีการกระทําใดๆ อนัเป็นการละเมิด

หรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย หรือ          

ผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทัง้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้ น และสิทธิอ่ืนๆ นอกเหนือสิทธิขัน้พืน้ฐาน เพ่ือกําหนด            

ทิศทางการดําเนินงานและตดัสนิใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัตอ่บริษัท ดงันี ้
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 1.1  สิทธิขัน้พืน้ฐาน 

 ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีสว่นแบ่งในกําไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิในการ

รับทราบข้อมลูข่าวสารของกิจการท่ีเพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน   

สิทธิในการเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

1.2  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาํคัญ   

 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีช่องทางท่ีจะได้รับ

ข่าวสารของบริษัทได้มากขึน้ เช่น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินลงทุน         

การเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุม และการซือ้ขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต่อการตัดสินใจของ             

ผู้ ถือหุ้น 

1.3  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้แกผู่้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนั ในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

โดยบริษัทกําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท โดยกําหนดวนั 

เวลา สถานท่ีและวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดแูลผลการดําเนินงานของ

บริษัท และในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคับท่ีต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเชิญประชุมวิสามญั           

ผู้ ถือหุ้ นเป็นกรณีไป โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 1 ครัง้ และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น                  

มีรายละเอียดดงันี ้  

 ก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

  ในปี 2564 บริษัทได้กําหนดการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 42 เมื่อวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564  

(1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้ตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤศจิกายน ถึง 30 ธนัวาคม 2563 

ได้จดัทําหลกัเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท  พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวนัท่ี12 พฤศจิกายน 2563  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบคุคล

เพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

(2) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 42 ให้ทราบล่วงหน้า 58 วนัก่อนวนัประชุม คือ     

ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและบนเวบ็ไซต์ของบริษัท  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัสรร

เวลาในการเข้าร่วมประชมุ 

(3) เผยแพร่หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ ซึง่มีข้อมลูเดียวกนักบัท่ีบริษัทสง่ให้ผู้ ถือหุ้น

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 เป็นการลว่งหน้า 33 วนัก่อนวนัประชมุ 

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

เอกสารเชิญประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นการลว่งหน้าในวนัท่ี 2 เมษายน 2564 ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 25 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลา

ศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ 

(5) หนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์รายวนัเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และเป็นเวลาก่อน

วนัประชมุ 19 วนั คือ ในวนัท่ี 8-9,12 เมษายน 2564  
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(6) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม           

ผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่วันท่ี 26 มีนาคม 2564 ถึง 23 เมษายน 2564 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และนําส่งขัน้ตอน               

การดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วพร้อมเอกสารเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยในปี 2564 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้ามาท่ีบริษัทก่อนวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(7) เอกสารท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมท่ีมี

ข้อเท็จจริงและเหตผุล รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ พร้อมกบัเอกสารประกอบการประชุมท่ีใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ รายงานประจําปี ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็น         

ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วม

ประชุมต้องนํามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบตัิในการประชุม ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนงัสือ       

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

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจําปีภายใน 120 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุรอบบญัชี (31 ธันวาคม) ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัท (วนัท่ี 26 มีนาคม 2564) และจดัสง่รายงานประจําปีในรูปแบบQR Code ให้กบัผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วนัท่ี 2 เมษายน 2564) 

 วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

(1) กําหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการจดัประชุมท่ีสะดวกและเหมาะสมต่อการเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 บริษัทฯ  

จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในวันอังคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยเร่ิมรับ

ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.00 น.  

(2) เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง และ

สามารถลงทะเบียนได้ต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอสําหรับการลงทะเบียน   

เข้าประชุม  พร้อมกบัจดัเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน  อีกทัง้   

มีการแจกปา้ยคะแนนและบตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรับผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้ในการลงคะแนนเสยีง 

 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบัผู้ อ่ืนมาประชมุผู้ ถือหุ้นแทน บริษัทฯ ได้ให้สทิธิและปฏิบตัิตอ่ผู้ รับมอบฉนัทะ

เสมือนกบัเป็นผู้ ถือหุ้น  

(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครัง้     

หากไมต่ิดภารกิจสาํคญัหรือเจ็บป่วย 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 คน จาก 15 คนคิดเป็นร้อยละ 86.67 ซึ่งรวม

ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะเข้าร่วมประชมุ นอกจากนี ้กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสงูสดุด้าน

บญัชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 

และบริษัทฯ ได้จดัให้มี Inspector  โดยเชิญตวัแทนจากสาํนกังานสอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั จํากดั และสํานกังานท่ี

ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จํากดั เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ  เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่าง

โปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท  

(4) ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม  รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและ

วิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณีผู้ ถือหุ้นรายใดเข้ามา 

ภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยงัให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยูท่ี่ยงัไม่ได้มีการพิจารณาและ

ลงมต ิโดยนบัเป็นองค์ประชมุ 



65

(5) ในการประชุมประธานท่ีประชุมดําเนินการประชุมเรียงตามลําดบัวาระท่ีกําหนดในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  

โดยไมม่ีการเพ่ิมวาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูสาํคญัท่ีไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  พร้อมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

มีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อยา่งเต็มท่ีในทกุวาระ 

   สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2564 มีผู้ ถือหุ้นสอบถามจํานวน 1 ราย โดยกรรมการผู้ จัดการได้ตอบข้อ

ซกัถาม อยา่งชดัเจนตรงประเด็น  

(6) บริษัทฯ ได้นําระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  พร้อมทัง้แสดงผลการลงมติดงักลา่ว

บนหน้าจอในห้องประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันที

หลงัจากจบการพิจารณาแตล่ะวาระ ซึง่บริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีสาํคญั คือ การแตง่ตัง้กรรมการ โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นคดัเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และเพ่ือความโปร่งใสได้จดัเก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่วไว้ท่ีสาํนกังานกรุงเทพ เพ่ือสามารถ

ตรวจสอบได้ภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 42 เม่ือวันอังคารที่ 27  เมษายน  2564  

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้

วาระที่ 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น % 

1 60 122,998,699 100.00 - - - - - - 

3 61 122,998,703 100.00 - - - - - - 

4 61 122,998,703 100.00 - - - - - - 

5.1 – 5.2 61 122,998,703 100.00 - - - - - - 

5.3 – 5.5 60 122,998,693 100.00 1 10 0.00 - - - 

6 61 122,998,703 100.00 - - - - - - 

7 61 122,998,703 100.00 - - - - - - 

8 50 38,905,030 100.00 - - - - - - 

หมายเหต ุ :  บตัรเสยีไมม่ี 
 

 หลังวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

(1) เปิดเผยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ และบนเวบ็ไซต์ของบริษัทในวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 

(2) จัดทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ  ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย พร้อมทัง้บนัทึกประเด็นอภิปรายท่ีสําคญัและคําชีแ้จงไว้โดยสรุป 

และได้นําสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนั         

นบัจากวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ ถือหุ้น

รับทราบ และสามารถตรวจสอบข้อมลูได้โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงการประชมุในคราวถดัไป พร้อมทัง้ดําเนินการนําสง่ต่อกระทรวง

พาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

(3) จดัให้มีการบนัทกึวิดีทศัน์การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ซึง่ให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ 

จากการให้ความสาํคญัตอ่การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมาอยา่งตอ่เน่ืองทําให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพ

การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  
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 หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

  บริษัทฯ มุ่งมัน่สร้างความเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมให้เกิดกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้น

รายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือนกัลงทนุสถาบนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1  การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้ากอ่น

วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้ตัง้แต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จดัทําหลกัเกณฑ์

และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้

ในช่วงเวลาดงักลา่วไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง 

และไมม่ีหุ้นใดท่ีมีสทิธิพิเศษท่ีจะจํากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

(3) ในกรณีเป็นผู้ ถือหุ้นต่างชาติ  บริษัทได้จัดส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เอกสารประกอบการ

ประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ พร้อมทัง้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.snjinter.com)  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษก่อนการประชมุลว่งหน้า 33 วนั 

(4) ในกรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใด

บุคคลหนึ่ง  หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพ่ือเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับ

กรรมการตรวจสอบทัง้ 4 คน โดยแจ้งช่ือ อายุ ท่ีอยู่ ท่ีส่งไปพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม รวมทัง้ได้ระบุเอกสารหลกัฐาน และ

คําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้อยา่งถกูต้องและไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วม

ประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 42 ในวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 มีผู้ ถือหุ้น 20 รายถือหุ้น 43,129,662 หุ้น 

ได้มอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ออกเสยีงแทน 

(5) การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย  มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนบั

คะแนนจะนบัเฉพาะผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วยและ/หรืองดออกเสยีงเทา่นัน้หลงัจากนัน้จะนํามาหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม

สว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการนบัคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอท่ีอยูใ่น

ห้องประชมุทนัทีเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.2  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและกําหนดไว้ใน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานไม่นําข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัท 

รวมถึงไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีไปแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน พร้อมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการดําเนินธุรกิจ

และเป็นหลกัปฏิบตัิในการทํางาน  

นอกจากนีใ้นระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทได้มีการกําหนดในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้กําหนด

บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย  ซึ่งในปี 2564 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด           

ไมป่รากฏกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

2.3  การกาํหนดการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

(1) บริษัทฯ มีการกําหนดเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทไว้ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้ง

ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบทกุไตรมาส  
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ในปี 2564 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ใน

ช่วงเวลาท่ีห้ามมีการซือ้ขาย 

(2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59             

แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยบริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทของ

กรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะเป็นวาระประจําในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(3) คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท    

ตอ่เลขานกุารบริษัท อยา่งน้อย 1 วนัทําการก่อนการซือ้ขาย ซึง่ในปี 2564 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วโดยได้

แจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบลว่งหน้า 4 - 6 วนัก่อนการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

2.4  การดาํเนินการกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ดําเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท 

เป็นท่ีตัง้ ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส  โดยกําหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และใน

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดแูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ในการทํารายการดงักล่าวท่ีเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน        

การตดัสินใจ จากนัน้บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้          

ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  โดยเปิดเผยช่ือและความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั นโยบายในการกําหนดราคา มลูค่าของรายการ และ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปในการทํา

ธุรกรรมระหวา่งบริษัทกบั กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เป็นประจําทกุปี 

2.5  การดูแลเร่ืองการซือ้ขายสินทรัพย์ 

 บริษัทฯ ดูแลการซือ้ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เร่ืองการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ โดยในการทํารายการดงักลา่ว กรรมการผู้มีสว่นได้เสียไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

และเป็นธรรม 

หมวดที่ 3 การคาํนึงถงึผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิไว้ใน

คู่มือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่น        

ได้เสยี เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับการดแูลอยา่งเป็นธรรมทกุฝ่าย 

3.1  ผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามท่ีกําหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบงัคบั และจริยธรรมของบริษัท อีกทัง้

ยังมีกลไกท่ีทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่ว่าจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง  มีการควบคุมการทํารายการระหว่างกนั  มีมาตรการป้องกัน       

การขดัแย้งทางผลประโยชน์  และปอ้งกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุง่สร้างผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมํ่าเสมอ  

ในปี 2564  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2563  ในอตัรา 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอตัราการ

จ่ายเงินปันผลร้อยละ 62.94 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 นบัเป็นการ

จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 42 ซึ่งถือเป็นการสร้างความมัง่คัง่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น

ทกุราย   ได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสําคญัต่าง ๆ โดยได้รับข้อมลู
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ข่าวสารท่ีสาํคญัในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หนงัสือเอกสาร และข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รายงานผลการ

ดําเนินงานของกิจการเป็นประจําทกุไตรมาส และเปิดเผยการทํารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย 

3.2  พนักงาน  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหวัใจท่ีสําคญัท่ีจะนําพา

องค์กรมุ่งไปสูค่วามสําเร็จ จึงกําหนดนโยบายให้บริษัทมุ่งมัน่สง่เสริมการอบรม การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่ง

ทัว่ถึง พร้อมกับสร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนกังานมี   

สว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพฒันา ควบคู่ไปกบัการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลเร่ืองค่าตอบแทนโดยให้

ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน     

ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ       

“โครงสร้างการจดัการ” เร่ือง บคุลากร) 

บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการแก่พนกังาน เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ เช่น กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

เงินบําเหน็จเกษียณให้กบัพนกังาน  ห้องพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  สวสัดิการซือ้สินค้าราคาพิเศษ  เคร่ืองแบบพนกังาน 

โครงการเงินกู้ ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ  อีกทัง้ยังได้จัดตัง้คณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานด้านสวสัดิการ รวมทัง้มีการสง่เสริมจดัทํากิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือให้พนกังานมีสว่นร่วม เช่น โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน โครงการ

ธรรมะสบายใจ การจดักิจกรรมปีใหม ่เป็นต้น 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคํานึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกําหนดเป็น

นโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีรายละเอียดดงันี ้

1.  ปฏิบตัิตามกฎหมายด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงข้อตกลงทางธุรกิจท่ี

เป็นปัจจบุนัและท่ีอาจมีขึน้ในอนาคต 

2.  บริหารจัดการเพ่ือมุ่งมั่นป้องกันการบาดเจ็บและลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์รวมถึงปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยั 

3.  มุง่มัน่พฒันาระบบการจดัการสมรรถนะด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง 

4.  สนบัสนนุทรัพยากรในการบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ เพ่ือควบคมุและปอ้งกนัการเกิดอนัตรายจากการทํางานต่อ

ผู้ปฏิบตัิงาน 

5.  ปลกูจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุคนตระหนกัเร่ืองความปลอดภยัในการทํางานโดยให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีหลกัของ

ผู้ปฏิบตัิงานทกุคน 

ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทและผู้ ปฏิบัติงานภายนอก ได้ปฏิบัติงานด้วย                 

ความปลอดภยัและลดความเสี่ยงจากการเกิดอบุตัิเหตหุรือเกิดโรคจากการทํางาน  นอกจากนีบ้ริษัทมีการจดัทําระบบมาตรฐานการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001:2018 เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้ถกูต้องตาม

กฎหมาย สร้างความตระหนกัในด้านความปลอดภยั  ลดการเกิดอบุตัิเหตซุึ่งทําให้บาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย  พร้อมทัง้สง่เสริม

ผู้บริหารและพนกังานในองค์กร ในการจัดอบรมให้ความรู้  การจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  การปรับปรุงเคร่ืองจักรและ

กระบวนการให้มีความปลอดภยั และได้สนบัสนนุกิจกรรมโครงการต่างๆ ท่ีมีสว่นในการลดความเสี่ยงต่ออบุตัิเหตใุนการทํางานด้วย

เช่นกนั  

จากการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว สง่ผลให้ในปี 2564 มีผลการดําเนินงานด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยั

ดงันี ้
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อตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน LOST TIME INJURY FREQUENCY RATE (LTIFR) 

 การปรับปรุงแผนงานด้านความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีเปา้หมายให้อตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บเน่ืองจาก

การทํางาน (LTIFR) เทา่กบั 2.0 ภายในปี 2022 

 การพฒันาพนกังานและหวัหน้าให้มีสว่นร่วมในการการเสริมสร้างความปลอดภยัเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายขององค์กรใน

การลดอตัราการเกิดอบุตัิเหตจุากการทํางาน 

บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําปี 2564 เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานจัดทํา

แผนปฏิบตัิการ และดําเนินการให้บรรลถุึงเปา้หมาย ดงันี ้

1.  ไมเ่กิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานเกิน 3 วนั วนัทํางานสะสมมากกวา่ 650 วนั 

 ผลการดําเนินงาน  เทา่กบั 598 วนั 

2.  ไมเ่กิดการเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน  0 ราย 

ผลการดําเนินงาน อตัราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (กรณีถึงขัน้หยดุงาน) เป็น  0 ราย 

  จากนโยบายดงักลา่วสง่ผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับโลร่างวลัประกาศเกียรติกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอบุตัิเหตุ

จากการทํางานให้เป็นศูนย์ ประจําปี 2564 ระดับทอง และระดับเงิน จาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)  กระทรวงแรงงาน  

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี“รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจําปี  2564 หัวข้อ อาชีวอนามัยและ                 

ความปลอดภยั” 

3.3  ลูกค้า  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่ความพงึพอใจและความเช่ือมัน่ของลกูค้าเป็นกญุแจสาํคญั อนันําไปสูค่วามสาํเร็จของ

บริษัทอยา่งยัง่ยืน บริษัทฯ ได้กําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ โดยยดึถือความซื่อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไมก่ระทําการใดๆ 

ท่ีเป็นการละเมิดสทิธิของลกูค้า  บริษัทฯ เน้นการให้บริการท่ีประทบัใจโดยการสร้างความพงึพอใจในสนิค้าและบริการให้แกล่กูค้าด้วย

การเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพและราคา นอกจากนีบ้ริษัท 

ดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ิมคุณค่าแก่สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนอง            

ความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัให้ข้อมลูท่ีจําเป็นต่อการตดัสินใจโดยไม่ปิดบงั หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี ้

ด้านการผลิตสินค้าและบริการจะต้องปลอดภยัต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง้รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า 

โดยไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ ตลอดจนเอาใจใสแ่ละดําเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคําร้องเรียน

ของลูกค้า  โดยบริษัทฯ จัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งผู้ บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้             

หลายช่องทาง  ได้แก่   ผา่นทางโทรศพัท์โดยตรงท่ีโทร. (02) 676-2727  โทรสาร. (02) 676-2726   

บริษัทฯ ได้รับการประเมนิผลความพงึพอใจของลกูค้า ซึง่เปรียบเทียบ ปี 2562 - 2564  ดงันี ้

 2564 2563 2562 

ลูกค้าในประเทศ 88% 88% 89% 

ลูกค้าต่างประเทศ 84% 85% 93% 

ปี 2564 บริษัทฯ ได้รับความเช่ือมัน่จากลกูค้าและผู้บริโภค โดยได้รับรางวลั Watsons Award 2021 จากผลิตภณัฑ์ 

Avocado Hair Treatment Wax ซึง่เป็นทรีทเมนท์ผมท่ีขายดีท่ีสดุของ Watsons  

หมายเหตุ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี  2564 หวัข้อ การบริหารความสมัพนัธ์กบั 

ลกูค้า 
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3.4  คู่แข่ง  

  คณะกรรมการบริษัทดาํเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายโดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

  1.  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและ

กฎหมายแขง่ขนัทางการค้าในประเทศตา่งๆ ท่ีบริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

  2.  ไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า 

  นอกจากนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริตหรือไม่

เหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้มีความมัน่คงและแข็งแรงยิ่งขึน้ ซึ่งตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทใดๆ กบัคูแ่ขง่ 

3.5  คู่ ค้า   

 บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิ

ด้านจริยธรรมการดําเนินธุรกิจกบัคูค้่า ดงันี ้

 1.  มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย คํานึงถึงสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเด็ก ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า          

บนพืน้ฐานของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 

 2.  รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 3.  สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินค้า           

และบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 

 4.  ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบเจรจากบัคู่ค้าเป็นการ

ลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 5.  ไมเ่รียกรับหรือยนิยอมท่ีจะรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายในการคดัเลือกคู่ค้าท่ีตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม สง่เสริมให้     

คู่ค้าพฒันากระบวนการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้แรงงานบงัคบั และคํานึงถึงสิทธิเด็ก ตลอดจนการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัต่อผู้บริโภค รวมทัง้มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

เพ่ือป้องกนัมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลงังานสิน้เปลือง และขจดัสภาพ

ความเสีย่งตอ่ความไมป่ลอดภยัในการทํางาน รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO9001:2015, ISO 14001:2015 

 เกณฑ์การเลอืกและการประเมินคูค้่า 

บริษัทฯ จัดทําระบบในการคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต ท่ีตอบสนองความต้องการ

ผลติภณัฑ์ของลกูค้า ความสามารถด้านคณุภาพของคูค้่า กําลงัการผลติ ระบบมาตรฐานตา่งๆ ความพร้อมของการบริการ การขนสง่ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงการดําเนินธุรกิจของคูค้่าท่ีตอบสนอง สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน

เบือ้งต้น และทําการตรวจติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่คูค้่าท่ีคดัเลอืกมีศกัยภาพเพียงพอ และเช่ือถือได้ 

ซึง่ในปี 2564 บริษัทฯ ไมม่ีกรณีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค้่า  

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี  2564  หวัข้อ  การบริหารหว่งโซอ่ปุทาน” 

3.6  เจ้าหนี ้ 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิต่อเจ้าหนีทุ้กกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีมีต่อ

เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา และในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย  

3.4  คู่แข่ง  

  คณะกรรมการบริษัทดาํเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายโดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

  1.  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและ

กฎหมายแขง่ขนัทางการค้าในประเทศตา่งๆ ท่ีบริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

  2.  ไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า 

  นอกจากนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริตหรือไม่

เหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้มีความมัน่คงและแข็งแรงยิ่งขึน้ ซึ่งตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทใดๆ กบัคูแ่ขง่ 

3.5  คู่ ค้า   

 บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิ

ด้านจริยธรรมการดําเนินธุรกิจกบัคูค้่า ดงันี ้

 1.  มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย คํานึงถึงสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเด็ก ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า          

บนพืน้ฐานของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 

 2.  รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 3.  สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินค้า           

และบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 

 4.  ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบเจรจากบัคู่ค้าเป็นการ

ลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 5.  ไมเ่รียกรับหรือยนิยอมท่ีจะรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายในการคดัเลือกคู่ค้าท่ีตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม สง่เสริมให้     

คู่ค้าพฒันากระบวนการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้แรงงานบงัคบั และคํานึงถึงสิทธิเด็ก ตลอดจนการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัต่อผู้บริโภค รวมทัง้มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

เพ่ือป้องกนัมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลงังานสิน้เปลือง และขจดัสภาพ

ความเสีย่งตอ่ความไมป่ลอดภยัในการทํางาน รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO9001:2015, ISO 14001:2015 

 เกณฑ์การเลอืกและการประเมินคูค้่า 

บริษัทฯ จัดทําระบบในการคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต ท่ีตอบสนองความต้องการ

ผลติภณัฑ์ของลกูค้า ความสามารถด้านคณุภาพของคูค้่า กําลงัการผลติ ระบบมาตรฐานตา่งๆ ความพร้อมของการบริการ การขนสง่ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงการดําเนินธุรกิจของคูค้่าท่ีตอบสนอง สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน

เบือ้งต้น และทําการตรวจติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่คูค้่าท่ีคดัเลอืกมีศกัยภาพเพียงพอ และเช่ือถือได้ 

ซึง่ในปี 2564 บริษัทฯ ไมม่ีกรณีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค้่า  

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี  2564  หวัข้อ  การบริหารหว่งโซอ่ปุทาน” 

3.6  เจ้าหนี ้ 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิต่อเจ้าหนีทุ้กกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีมีต่อ

เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา และในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย  



71

สําหรับเจ้าหนีก้ารค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวนัท่ี 1 ถึง 6 ของทกุเดือน และจ่ายชําระทกุวนัท่ี 25 

ของทกุเดือน โดยใช้วิธีการโอนเงินผา่นธนาคารในระบบ Media Clearing ซึง่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหนี ้

ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กบัเจ้าหนีก้ารค้าตรงตาม Credit Term ท่ีได้ตกลงไว้ลว่งหน้า  โดยไม่มีการผิดนดัชําระ

แต่อย่างใด  บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ

กฎหมายอยา่งเคร่งครัด  

3.7  ชุมชนและสังคม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อชุมชนและสงัคม จึงกําหนดนโยบายให้มีการปลกูฝังจิตสาํนกึ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมให้เกิดขึน้ภายในบริษัท และพนกังานทกุระดบัอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการสนบัสนนุกิจกรรมอนั

เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม  

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

เอส แอนด์ เจ มุ่งหวังให้บริษัทเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทํางานตามหลกับรรษัทภิบาล ดําเนินกิจกรรมทางสงัคม           

ท่ีปราศจากการบงัคบั มีส่วนร่วมต่อสงัคมนอกเหนือจากการแสวงหากําไร เน้นความอยู่รอดของธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคณุค่า      

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีจากกระบวนการทกุภาคสว่นภายในองค์กร 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม

และกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางสงัคมท่ีสอดคล้องกบัการแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของสหประชาชาติ 17 GOALS 

ซึง่ครอบคลมุทัง้ CSR  IN PROCESS และ CSR AFTER PROCESS   

หมายเหตุ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี  2564  หวัข้อ  สงัคมดี” 

3.8  สิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพนัธกิจของบริษัท 

และได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงผลกระทบตอ่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังานเพ่ือปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดกฎหมาย

และระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 : 2015 พร้อมทัง้กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม                

เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบท่ีแหลง่กําเนิดตัง้แตใ่นกระบวนการรวมไปถึง การกําจดัของเสียตามหลกั 3R ได้แก่ Reduce การลดการใช้

ทรัพยากร Reused การใช้ซํา้อย่างคุ้มคา่ Recycle การนํากลบัมาใช้ใหมด้่วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐาน ตลอดจนมีแผนการรองรับ

และฟืน้ฟใูนสถานการณ์ฉกุเฉิน 

นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 

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

ถึงความสาํคญัของความเสีย่งท่ีมผีลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร อนัเกิดจากแหลง่ท่ีมาของวตัถดุิบ กระบวนการ การผลติ 

การจดัเก็บ และการสง่มอบสนิค้า 

บริษัทฯ จึงมีความมุง่เน้นท่ีจะรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ภายใต้เจตจํานง ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดลกูค้า สนธิสญัญา และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีอาจจะมีขึน้

ในอนาคต 

2.  บริหารจดัการเพ่ือมุ่งเน้นการป้องกนั การลด การใช้ซํา้ และการนํากลบัมาใช้ใหม่ รวมถึงการกําจดัสิ่งท่ีก่อให้เกิด

มลพิษตอ่สิง่แวดล้อม 
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3.  มุง่มัน่ปรับปรุง และพฒันาสมรรถนะด้านสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม 

4.  สง่เสริมการพิจารณาวฏัจกัรชีวิต เพ่ือให้เกิดการนําทรัพยากรมาใช้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

5.  ปลกูจิตสาํนกึให้พนกังานทกุคนตระหนกั และการมีสว่นร่วมในการปอ้งกนัปัญหาท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

มีมาตรการเฝา้ระวงัด้านสิง่แวดล้อม เช่น การตรวจวดัและติดตามคณุภาพอากาศ แสง เสยีง และนํา้เสยีภายในบริษัท 

โดยมีการจดัทํามาตรการเชิงรุก เช่นโครงการอนรัุกษ์พลงังาน เพ่ือลดการปลอ่ย CO2 และโครงการทางอ้อม ได้แก่ การติดตัง้ Solar 

roof  การปรับปรุงคุณภาพนํา้หลงับําบดัเพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม่ การปรับปรุงขัน้ตอนการผลิตเพ่ือลดการใช้พลงังานโดยไม่จําเป็น       

เป็นต้น ทัง้นีผ้ลการดําเนินงานและการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัตา่งๆ จะถกูจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และได้รับ          

การตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภยัและฝ่ายคณุภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนสําหรับชมุชนหากได้รับผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท  ซึง่ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบจากการดําเนินงานในด้านสิง่แวดล้อม 

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี 2564 หวัข้อ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ตา่งๆ” 

3.9  การจัดทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคม 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม โดยจัดทําเป็น “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

(Sustainable Development Report) เพ่ือเปิดเผยแนวทางการดําเนินธุรกิจ ท่ีสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และ   

ผลการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัท ทัง้ด้านเศษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ ได้จัดทําตามมาตรฐานสากลของ Global Rrporting Initiatives 

Guidline : GRI ฉบบั G4 มีการวิเคราะห์ และเช่ือมโยงการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีสมัพนัธ์กบักลยทุธ์ และเปา้หมายการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยืนของบริษัท โดยเพ่ิมเติมการเผยแพร่นวตักรรมด้านธุรกิจและสงัคม รวมถึงการดําเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั เพ่ือให้

สอดคล้องกบัแนวทางการรายงานของตลาดหลกัทรัพย์ 

จากการท่ีบริษัทฯมีความมุ่งมัน่และทํางานด้านนีอ้ย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวลั “Thailand 

Sustainability Investment 2021” หรือ หุ้นยัง่ยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวลัสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมี

การดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่บริษัทฯ ได้รับติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 8 

 บริษัทฯ ได้จัดส่ง รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี 2564 ไปยงัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมจดหมาย

เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 และเผยแพร่รายงานดงักล่าวสําหรับผู้ ท่ีสนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท www.snjinter.com 

ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ : เอกสารเผยแพร่” 

3.10  การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงคณุค่าของการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่   

ไปกบัการดําเนินธุรกิจ ซึง่หนึง่ในแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดขึน้ คือ “สง่เสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลติอยา่งประหยดัและมี

ประสทิธิภาพ” บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตสาํนกึประหยดัพลงังานอยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกบัแนวทางการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดความคุ้มคา่สงูสดุในทกุกิจกรรมขององค์กร ครอบคลมุทัง้การใช้พลงังานไฟฟา้ นํา้ กระดาษ และอปุกรณ์สิน้เปลอืงอ่ืนๆ 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการด้านการอนรัุกษ์พลงังานในหลายด้าน ดงันี ้

• ด้านพลงังาน ได้แก ่การอนรัุกษ์พลงังาน  การใช้พลงังานทดแทน 

• ด้านทรัพยากรนํา้  ได้แก่  การอนรัุกษ์นํา้ การ Renewal Water การจดัการนํา้เสยี 
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• ด้านอากาศ  ได้แก่  การลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และการลดการปลอ่ยก๊าซอ่ืนๆ 

• ด้านการจดัการขยะอตุสาหกรรม 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี 2564  หวัข้อ การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม

ตา่งๆ” 

 3.11  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

   คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนกังานตระหนกัถึงความสําคญัของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจดัให้มีการเผยแพร่

ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย                 

การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตลอดจนสง่เสริมให้พนกังานเข้าอบรมเพ่ิมพนูความรู้ในเร่ืองสิง่แวดล้อม

อยา่งตอ่เน่ือง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการอบรมด้านสิง่แวดล้อม หลกัสตูร “ข้อกําหนด ระบบ ISO14001 : 2015” 

 3.12  การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 

   บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากการดําเนินธุรกิจโดยไม่

สร้างผลกระทบทางลบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมแล้ว การมีสว่นร่วมและการช่วยเหลอืสงัคมให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนไปพร้อมกนัเป็นสิง่ท่ี

บริษัทได้ให้ความสําคญัและดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง จะเห็นได้จากนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดําเนินกิจกรรมท่ีได้กําหนดไว้

อย่างชัดเจนครบทุกมิติ  เช่น ด้านเด็กและเยาวชน  ด้านชุมชนและผู้ ด้อยโอกาส  ด้านช้างและสตัว์ต่างๆ  ด้านศาสนกุศล ด้าน

สิง่แวดล้อม และโครงการช่วยเหลอืในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ียงัคงดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี 2564 หวัข้อ สงัคมด”ี 

 3.13  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัสิทธิพืน้ฐานของมนุษยชน ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชน    

ไม่มีการเลือกปฏิบตัิทัง้การแบ่งแยกเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเร่ืองอ่ืนใด เช่น การจ้างงานคนพิการเพ่ือสง่เสริมให้

คนพิการได้มีงานทํา รวมทัง้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมด่ําเนินการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสทิธิมนษุยชน 

 บริษัทฯ มีการจดัทํานโยบายด้านสทิธิมนษุยชนและมีการเผยแพร่โดยจดัอบรมให้กบัพนกังานตัง้แตเ่ร่ิมเข้างาน ทัง้นี ้

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบตัิงานตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับพนกังาน และ

หลกัการเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานสากล และต้องสอดคล้องกบัระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2563 ท่ี

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบในระดบัสมบรูณ์ ขัน้สงูสดุ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานซึง่ตลอดระยะเวลา

ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีประวตัิหรือคดีขึน้ศาลเก่ียวกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชน 

ในปี 2564 บริษัทได้รับรางวลั “องค์กรสนบัสนนุงานด้านคนพิการระดบัดีเยี่ยม ประจําปี 2564” : กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  จากการดําเนิน “โครงการ SJI สง่เสริมการจ้างงานคนพิการ (Care You)” ซึ่งได้รับรางวลัต่อเน่ือง

เป็นปีท่ี 4 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2564  หวัข้อ  คนด”ี 

 3.14  นโยบายและแนวปฏิบตัเิกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

   บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการ

ลอกเลียนแบบหรือนําทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไมไ่ด้รับอนญุาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพฒันาสินค้า และบริการ

ใหม่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานวิจยัและพฒันา มากกว่า 150 คน ร่วมกนัคิดค้นนวตักรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่ธุรกิจขององค์กร โดย

ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก จนกระทัง่บริษัทฯ สามารถนําไปจดสิทธิบตัรเพ่ือเป็นการคุ้มครอง

ผลงานอนัเกิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ของบริษัท  
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   นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานมีการสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านสินค้า ระบบการผลิต    

โดยผ่านโครงการ Small Group Activity หรือระบบข้อเสนอแนะ ท่ีจะช่วยเป็นกลไกในการสร้างนวตักรรมจากพนักงานในระดบั

ปฏิบตัิการ และได้นําสง่ผลงานนวตักรรมตา่งๆเข้าประกวดในโครงการประกวดนวตักรรมเครือสหพฒัน์อยา่งตอ่เน่ืองและได้รับรางวลั

เป็นประจําทกุปี 

  ในปี 2564 บริษัทฯ ไมเ่ก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดลขิสทิธ์ิ และ/หรือทรัพย์สนิทางปัญญาแตอ่ยา่งใด 

หมายเหตุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประจําปี 2564 หวัข้อ INNOVATION” 

 หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

การเปิดเผยข้อมลูเป็นหนึ่งในหวัใจหลกัของการดําเนินงานท่ีบริษัทยึดถือมาตลอด และยงัเป็นดชันีวดัความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานท่ีสาํคญัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอีกด้วย ซึง่การเปิดเผยข้อมลูเป็นช่องทางสาํคญัท่ีจะชว่ยให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้มีสว่น

ร่วมในการบริหารงานของบริษัทสามารถติดตามการดําเนินงานของผู้บริหารได้ บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมลูอย่าง

ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา สมํ่าเสมอ และเทา่เทียมกนัสาํหรับผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ 

บริษัทเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ 

งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน และการ

รายงานตามเหตุการณ์ ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.snjinter.com) ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซด์ของ ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในปี 2564 บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูทัง้ในรูปแบบท่ีต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศสาํคญัตามเหตกุารณ์ 

อนัได้แก่ 

ข้อมูลทางการเงนิ 

รายงานงบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและผา่นการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ

อยา่งไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีท่ีเป็นอิสระ โดยได้ผา่นการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี ้

บริษัทยงัไมเ่คยมีประวตัิถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงิน โดยรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีของบริษัท เป็นการนําสง่ก่อนเวลา

ท่ีกฎหมายกําหนดทัง้สิน้  

ในกรณีท่ีบริษัทมีรายได้รวมหรือมีกําไรสทุธิตามงบการเงินลา่สดุมีการเปลีย่นแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อน

เกินกวา่ร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคําอธิบายผลการดําเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และเว็บไซต์ของบริษัท 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส จํานวน 3 ครัง้ 

ข้อมูลที่มิใช่รายงานทางการเงนิ 

1.  บริษัทเปิดเผยข้อมลูท่ีมิใช่งบการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทุกครัง้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

และโปร่งใส ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบนหน้าเวบ็ไซต์ของบริษัท ซึง่ข้อมลูดงักลา่ว มีการ

ปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

ข้อมลูท่ีเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 

• วิสยัทศัน์และคา่นิยมของบริษัท 

• ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

• รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 

• งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทัง้ปีปัจจบุนัและปีก่อนหน้า 

• แบบแสดงข้อมลูประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ 

• รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ 



75

• โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท 

• โครงสร้างองค์กร 

• โครงสร้างผู้ ถือหุ้น 

• หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและรายละเอียดวาระ รวมถึงรายงานการประชมุของปีตา่งๆ 

• ข้อบงัคบับริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ 

• นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั นโยบายบริหารความเสีย่ง  

• จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

• จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

• กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

• กฎบตัรคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 

2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทท่ีมีความชดัเจน   โดยแจกแจงโครงสร้างท่ีแสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัส่วนของ     

ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

3. สารสนเทศการทํารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท กบับคุคลท่ีมีความเก่ียวโยง 

4. รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

5. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงินควบคูก่บัการรายงานของผู้สอบบญัชี 

6. ข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี โดยแยกเป็นคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี และบริการอ่ืน 

7. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) 

8. จํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการเข้าประชมุในปี 2564 

9. การจดัการและการดําเนินการทางภาษีของบริษัท  บริษัทมีนโยบายทางภาษีโดยมีการบริหารจดัการด้านภาษีท่ีรัดกมุ 

เพ่ือปกป้องช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัทในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัภาษี รวมทัง้สง่เสริมการสร้างมลูคา่เพ่ิมสงูสดุ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายภาษีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดบัสงูตามหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 

นโยบายภาษีของบริษัท  โดยบริษัทฯ ยึดมัน่ในหลกัความซื่อสตัย์ โปร่งใส โดยการเสียภาษีให้ถกูต้องตรงเวลาตาม

กฎหมายกําหนด เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่บริษัท โดยดําเนินการให้มีการปฏิบตัิงานด้านภาษีท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย รวมถึงการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบัในการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและภาษีตอ่เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องรวมไปถงึ

ตอ่สาธารณะ ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีวางไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ ถือหุ้น และรักษาความสมัพนัธ์

ท่ีดีกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐและลกูค้า 

ขัน้ตอนการดําเนินการตามนโยบายภาษี  บริษัทฯ มีการปฏิบตัิงานด้านภาษี และติดตามข่าวสารด้านภาษีและ

กฎหมายใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีกระบวนการการสอบทานการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ผู้ บริหาร                

ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างสมํ่าเสมอตามแผนตรวจสอบภายในประจําปีท่ีวางไว้ เพ่ือติดตามการปฏิบตัิงาน รวมถึงการ

สอบทานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทตามรอบการตรวจสอบ เพ่ือให้การดําเนินการด้านภาษีของบริษัท

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย 
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 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการชีแ้นะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท การติดตามดแูลการทํางานของ

ฝ่ายจดัการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าท่ี เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

 ด้วยบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งประธานกรรมการบริษัท กบัผู้บริหารสงูสดุขององค์กร บริษัทฯ 

จึงกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บคุคลคนเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ เพ่ือแบ่งแยกหน้าท่ีการกํากบั

ดูแลกิจการและบริหารงานออกจากกันอย่างชดัเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทํากฎบตัร

คณะกรรมการซึง่ได้กําหนดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะชดุ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(1)  ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท         

มีภาวะผู้ นําและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ รวมทัง้กํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ 

กําหนดไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ของบริษัทและให้มีการทบทวนเป็นประจําทกุปี โดยใน ปี 2564 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ของบริษัทแล้วเห็นวา่ยงัมีความเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนั นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัท         

ท่ีนําเสนอโดยฝ่ายจดัการ รวมทัง้จดัให้มีกลไกในการกํากบั  ติดตาม ดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ ตลอดจนประเมิน    

ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ขณะเดียวกนัก็คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

(2)  ด้านการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกจิการท่ีดีได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกอบด้วยข้อมลู 4 สว่น คือ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทําทัง้หมด 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามและทบทวนหลกัการกําากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจําทุกปี และ มีการเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้ได้แจกคู่มือให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และกําหนดให้ทกุคน ต้องปฏิบตัิตามคู่มือดงักลา่ว

อย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีการนําจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจดัทําเป็นการ์ตนูแอนิเมชัน่เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนกังานเข้าใจในเร่ือง

ดงักลา่วได้ง่ายยิ่งขึน้  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมี

ระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ สําหรับผู้ ท่ีละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตาม              

ความเหมาะสม และอาจถกูดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีเป็นการกระทําผิดกฎหมาย และหากพนกังานมีข้อสงสยัท่ีไม่สามารถ 

ปฏิบตัิตามหรือตดัสินใจได้ ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขัน้ ซึ่งในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งให้ถือคําวินิจฉยัของกรรมการผู้จดัการ  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นท่ีสิน้สดุ (รายละเอียดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานฉบบัเต็มสามารถดใูนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

(3)  การจัดทาํนโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

  คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแล เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง

รอบคอบด้วยความมีเหตมุีผล และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีมีการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติท่ีประชุมเก่ียวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพ่ือความโปร่งใส                    
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ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ   

เพ่ือความเป็นอิสระในการตดัสินใจ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการให้กู้ยืมหรือ    

คํา้ประกนัเงินกู้ตามสดัสว่นการถือหุ้น และได้จดัทํารายการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี/รายงานานประจําปี (แบบ 56-

1 One Report)  

(4)  การกาํกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน และการกํากับดูแล              

การปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานของระบบ 

ดงักล่าว ตลอดจนให้คําแนะนําเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ 

สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเต็มท่ี  

 คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา

ทุกไตรมาส เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีสอบทานว่าบริษัทได้มีการปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในอย่างเพียงพอ           

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2565 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียง                 

ของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

(รายละเอียดเปิดเผยในหวัข้อ “การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง”)  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตัง้  โยกย้าย 

และเลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจบุนัผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายจิตติพงษ์  

สมยาภกัดี  ซึง่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอยา่งด ี

(5)  การบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมี

กระบวนการบริหารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบและสอดคล้องกบันโยบายของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้การบริหารความเสีย่งมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทัง้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารความเสีย่งแตล่ะด้านของบริษัทฯ อยูใ่นหวัข้อ “ปัจจยัความเสีย่ง”) 

6.2   จริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 

 บริษัทฯ ได้จัดทําจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร ซึง่รวบรวมอยูใ่นคูม่ือ หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความ

ซื่อสตัย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ยึดหลกันิติธรรม มีความโปร่งใส ตัง้มั่นในความยุติธรรม และความมี

คุณธรรม ให้ความสําคญัต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้และพนกังาน มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

คํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ รวมถึงสทิธิของบคุคลตามท่ีกฎหมายกําหนด เคารพสทิธิมนษุยชน การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั ไมใ่ห้/ไม่

รับสิ่งตอบแทนท่ีเกินปกติวิสยั ไม่ข้องเก่ียวกบัการเรียกรับ หรือจ่ายสินบน ไม่มีความขดัแย้ง ทางผลประโยชน์ รักษาทรัพย์สิน ไมใ่ช้

ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ   และไมก่ระทําการใดๆ  ท่ีเป็นการลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน 

  โดยบริษัทได้เผยแพร่คู่มือให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน พร้อมทัง้มีการ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดย

กําหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด   รวมถึงการนําจริยธรรมใน   การดําเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณ

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานไปจดัทําเป็นการตนูแอนิเมชัน่ เพ่ือให้เข้าใจในเร่ืองดงักลา่ว ได้ง่ายยิ่งขึน้ 

(รายละเอียดของจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท 

www.snjinter.com  หมวด ”นกัลงทนุสมัพนัธ์” หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ”) 
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6.3   การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับ 

ดูแลกจิการในรอบปีที่ผ่านมา 

6.3.1   การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญเก่ียวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ   

การกาํกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรในรอบปีท่ีผ่านมา 

1. จัดทํานโยบายการเก็บรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลบั และการใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือเป็นแนวทางให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานรับทราบถึงการเก็บรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทและผู้มีสว่นได้เสยี  

2. จดัตัง้คณะทํางานคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล เพ่ือทําหน้าท่ีดําเนินงานด้านคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลให้เป็นไป 

ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล PDPA  

3. จดัทํานโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

4. จดัทําระเบียบวา่ด้วยการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัท เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ี

ลว่งรู้ข้อมลูภายใน สาํหรับการซือ้ขายหุ้นของบริษัท 

5. ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั และแนวปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั เพ่ือให้สอดคล้อง

กบั แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ฉบบัปรับปรุง ของแนวร่วมตอ่ต้านของภาคเอกชนไทย เพ่ือเตรียมพร้อมสาํหรับ 

การตอ่อายสุมาชิก ครัง้ท่ี 2 ของบริษัท 

6. จดัให้มีการอบรม และประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบั นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทัง้ให้

พนกังานทําแบบทดสอบเพ่ือวดัความเข้าใจในนโยบายและข้อปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

6.3.2 การนําหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ 

   บริษัทฯ มีการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตาม CG Code ของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ท่ีออกโดย

สาํนกังาน ก.ล.ต. และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษัท สาํหรับปี 2564 บริษัทได้ปฏิบตัติาม CG Code 

ดงักลา่วยกเว้นในเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัต ิ เหตุผล 

1. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัด

จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแตล่ะคนจะ

ดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ใน

นโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไม่ไ ด้มีนโยบายจํากัดจํานวนบริษัท            

จดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ไม่

เกิน 5 แห่ง เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าความสามารถ

ทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการแต่ละคนนัน้ไม่ได้

ขึน้อยู่กับจํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่ง ตราบเท่าท่ีกรรมการคน

นัน้มีความสามารถและมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีของตน

ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัด

จํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

อิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากดัปีในการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัท 

ยัง ค ง ปฏิบัติห น้ า ท่ีก รร มก าร ด้ วยความ เ ป็ น อิ สระ  ไม่มี

ผลประโยชน์สว่นตวัท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ

ตดัสินใจโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท ตลอดจนมี

ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัต ิ เหตุผล 

3. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะ 

กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการมาเกิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท มาเกิน 9 ปี จํานวน 4 คน เน่ืองกรรมการอิสระ

ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของ

บริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ในด้านท่ี

บริษัท ต้องการ และปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้เป็น

อยา่งดี 

4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเข้าดํารง

ตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัท และแม้ว่าถึงไม่ได้เป็นกรรมการ

อิสระ แต่ก็ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาส

ให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 

5. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เป็น

กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหา และ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วย

กรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 

ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทนของบริษัทไมไ่ด้เป็นกรรมการอิสระ แตท่กุคน

เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในการทําหน้าท่ีดงักลา่ว

มาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 

ซื่อสตัย์สจุริต และไมไ่ด้ออกเสยีงในวาระท่ีตนมีสว่นได้เสยี 

 6.3.3 ข้อมูลการปฏิบัติในเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือรองรับการประเมิน

ต่างๆ 

   คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการสร้างระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐาน

การกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มัน่คงและ

เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ตลอดจนเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจและความมัง่คัง่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรม

ต่อผู้มีสว่นได้เสีย    ทกุฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างสมดลุบน

พืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน 

   จากการพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG 

Scorecard ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์การสํารวจท่ีเข้มข้นขึน้ ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกํากับดแูลกิจการใน

ระดบั “ดีเลิศ” ติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 4 

 ผลประเมินการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี ้

หมวด 2564 (%) 2563 (%) 2562 (%) 

1.  สทิธิผู้ ถือหุ้น 92 92 92 

2.  การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 99 99 99 

3.  การคํานงึถงึบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 94 94 94 

4.  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 93 97 97 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 85 84 84 

คะแนนเฉลี่ย 90 91 91 
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 7. โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการและข้อมูลสาํคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอ่ืนๆ 

7.1  โครงสร้างการกาํกับดูแลกจิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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7.2  ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจํานวน  15 คน     ประกอบด้วย 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน  10 คน     คิดเป็นร้อยละ 66.67 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน    5 คน     คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ซึง่กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 10 คน ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของ

คณะกรรมการบริษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดํารงตาํแหนง่กรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการไมเ่ป็น

บคุคลเดยีวกบักรรมการผู้จดัการ 

7.2.1  องค์ประกอบของกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวน 

กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ 

ทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน 

2. กรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตัง้และต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม กฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจํากดั ข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และข้อกําหนดของ ตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย ต้อง

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์ท่ีสามารถ  เอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัท  ได้เป็น

อย่างดี มีความทุ่มเทและสามารถ อุทิศเวลาอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้ นํา         

มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้มีประวตัิการทํางานท่ีด ี

3. กรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบตัิเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

ซึง่ได้กําหนดไว้อยา่งละเอียดและเข้มงวดรัดกมุกว่ข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในเร่ืองการถือหุ้นของบริษัท 

4. ประธานกรรมการของบริษัทมิได้เป็นผู้บริหารและมิใช่เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ โดยในการบริหารได้มี

การแบง่แยกบทบาท อํานาจหน้าท่ีอยา่งชดัเจนระหวา่งกรรมการกบัฝ่ายจดัการ นอกจากนี ้ประธานกรรมการยงัได้ 

สง่เสริมให้กรรมการทกุคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทโดยให้เวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. บริษัทกําหนดให้มีระบบการรายงานการดํารงตําแหน่งบริษัทอ่ืนของกรรมการท่ีต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิ

หน้าท่ีกรรมการบริษัท และเปิดเผยเป็นท่ีรับทราบ 

6. คณะกรรมการได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท  โดยเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของเลขานุการบริษัทไว้ภายใต้            

เอกสารแนบ 1 เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและข้อพงึปฏิบตัิ

ด้านการกํากบัดูแลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ทําหน้าท่ีในการดําเนินการ      

จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบตัิ

ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกํากบัดแูล 

เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ดแูล

การเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกํากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม

กฎหมาย จดัให้มีการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือแนะนําและให้ความรู้แก่กรรมการท่ีแตง่ตัง้ใหม่ โดยมีแผนกเลขานกุาร

บริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นหนว่ยงานสนบัสนนุ 
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7.2.2  ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท 

ชื่อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1    นายบญุเกียรติ          โชควฒันา ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการสรรหา  และประธาน

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

2    นางทิพาภรณ์         โชควฒันา รองประธานกรรมการ 

3    นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการสรรหา  

และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

4    ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการรองผู้จดัการ  กรรมการสรรหา  และกรรมการบริหาร 

5    นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ  กรรมการสรรหา  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  และกรรมการบริหาร 

6    ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี กรรมการ  ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม  และ

กรรมการบริหาร 

7    นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ  กรรมการสรรหา  และกรรมการบริหาร 

8    นางธีรดา อําพนัวงษ์ กรรมการ 

9    นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ กรรมการ 

10  พล.ร.อ.อภิชาต ิ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ  และกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

11  นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการอิสระ  และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

12  นายอมร อศัวานนัท์ กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

13  นางประดิษฐา จงวฒันา กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 

14  พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ

กรรมการตรวจสอบ 

15 ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  และ

กรรมการตรวจสอบ 

     นายสมุิตร ขอไพบลูย์ เลขานกุารบริษัท 
 

หมายเหตุ : คณุสมบตัิของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท  เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

 กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพนับริษัท 
 

กรรมการท่ีมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ประกอบด้วย กรรมการสองในเก้าท่านนี ้  ลงลายมือช่ือร่วมกันพร้อม

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 
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7.2.3  บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. กําหนดทิศทาง  เปา้หมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 

2. อนมุตัิแผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทัง้กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3. ส่งเสริมให้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้

กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบตัิ

ตามอยา่งจริงจงั 

4. จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การทํารายการตา่งๆ ได้รับอนมุตัิจากผู้มอํีานาจ       

มีการสอบทานและจดัทําบญัชีท่ีถกูต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ท่ีสามารถป้องกนัการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้

ในทางมิชอบ 

5. การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชัดเจนและ

เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์

ให้ถกูต้อง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  และได้ผา่นความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนอย่างถูกต้อง                  

มีมาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 

9. เรียกประชมุผู้ ถือหุ้น   โดยกําหนด  วนั  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น  ตลอดจนกําหนดอตัรา

การจ่ายเงินปันผล (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอต่อผู้ ถือหุ้น  ในระหวา่ง 21 

วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้  บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ณ 

สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบริษัทไมน้่อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ  กําหนด

วนัเพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date : RD) ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมเ่กิน 2 เดือน เพ่ือสิทธิในการ

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสทิธิในการรับเงินปันผล 

10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”  โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report 

11. ติดตามดแูลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ

เป็นไปโดยถกูต้องตรงตามข้อมลูท่ีปรากฏอยูใ่นสมดุบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษัท 

12. อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชดุอ่ืน 

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
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อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

1. แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอํานาจหน้าท่ี ให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอ่ืนใดไปปฏิบตั ิ

2. อนมุตัิการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการประกอบ

ธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

3. อนมุตัิการเข้าคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ี

มีการประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนัหรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

4. อนมุตัิการเข้าทํานิตกิรรมท่ีมใิช่ธรุกรรมทางการเงิน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

5. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลกิวงเงินสนิเช่ือ ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

6. อนุมัติการลงทุน  ขายเงินลงทุนในหุ้ นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด ในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจ         

คณะกรรมการบริหาร 

7. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

8. อนมุตัิการจําหนา่ย จา่ย โอน ในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

9. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนท่ีเลิกใช้ ชํารุด  สูญหาย          

ถูกทําลาย  เสื่อมสภาพ  หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้  มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจ   

คณะกรรมการบริหาร 

10. อนมุตัิการปรับสภาพราคา การทําลายซึง่วตัถดุิบ และ/หรือสนิค้าคงเหลอืท่ีเสื่อมสภาพ  หรือล้าสมยัซึง่จะทําให้มี

มลูคา่ทางบญัชีลดลงในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ                 

การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท  สําหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า และ/หรือ      

ท่ีเป็นปกติวสิยัทางการค้า ท่ีมทีนุทรัพย์เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

12. เสนอการเพ่ิมทนุหรือลดทนุ หรือการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไข เปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบั  

และ/หรือ วตัถปุระสงค์ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น 

13. อนมุตัิการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลกิบริษัทยอ่ย  

14. มอบอํานาจให้แก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษัท  หรือบคุคลอ่ืนใดทําการแทนได้ ภายใต้ระเบียบท่ี

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ 

15. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ  ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ       

สง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

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

ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

17. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทแตล่ะคนมีวาระการดํารงตําแหนง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1. ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้   ให้กรรมการบริษัทลาออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน  1  ใน  3  เป็นอตัรา     

ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยท่ี

กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ ซึง่ปัจจบุนัมีกรรมการบริษัททัง้สิน้ 15 คน ดงันัน้

กรรมการบริษัทแตล่ะคนจะดํารงตําแหนง่วาระคราวละ 3 ปี 

2. นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตําแหนง่เมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือ

ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจาก

ตําแหนง่ หรือศาลมีคําสัง่ให้ออก 
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3. ในกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการบริษัทวา่งลงเพราะสาเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลือวาระไม่

น้อยกว่า  2  เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน

ตําแหน่งท่ี ว่างลง บุคคลท่ีเข้ารับเป็นกรรมการบริษัทดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ

กรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

4. กรรมการบริษัทท่ีลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งให้ยื่นหนงัสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่

วนัท่ีหนงัสอืลาออกไปถึงบริษัท 

5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่

กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีของประธานกรรมการ

บริษัท ดงันี ้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

2. เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียง

เพ่ิมขึน้อีกเสยีงหน่ีงเป็นเสยีงชีข้าด 

3. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนดําเนินการแทน 

4. เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม 

ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน

ลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

5. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

บทบาทหน้าที่กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการไว้ชดัเจน เพ่ือให้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น         

มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

2. สัง่การหรือดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและสมควร เพ่ือให้การดําเนินการตามข้อ 1.  สําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี และ

หากเป็นเร่ืองสําคัญให้รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

รับทราบ 

3. พิจารณาและอนมุตัิการบรรจ ุ แตง่ตัง้  โอนย้าย  ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ  มาตรการทางวินยั 

ตลอดจนกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน  ทัง้นี ้การดําเนินการตา่ง ๆ  ดงักลา่วต้องไม่ขดัแย้งกบั

อํานาจของคณะกรรมการบริหาร 

4. ออกระเบียบวา่ด้วยการปฏิบตัิงานของบริษัท โดยไม่ขดัหรือแย้งกบันโยบาย ข้อบงัคบั ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่

และ  มติใดๆ ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร 

5. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ 

6. สร้างเสริมและพฒันาให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ศีลธรรม และวฒันธรรม

อนัดี  โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
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7. การใช้อํานาจดงักลา่วข้างต้นของกรรมการผู้จดัการไมส่ามารถกระทําได้  หากกรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสยี หรือ    

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษัท    

8. ในการใช้อํานาจดงักลา่วหากมีข้อสงสยั  หรือความไมช่ดัเจนในการใช้อํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดนี ้ให้เสนอเร่ือง

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

9. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

7.3  ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

 7.3.1  โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่         

ละด้าน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดําเนินงานและกลัน่กรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรม

องค์กรเพ่ือสงัคม คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุไว้

อย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทําหน้าท่ีดแูลการปฏิบตัิงานให้

สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบตัิงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

เป็นประจําทกุปี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด ให้มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ด้านบญัชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน โดยมีวาระการดํารง

ตําแหนง่ 1 ปี ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 สาํหรับปีนีม้ีกรรมการตรวจสอบจํานวน 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                

 นายจิตติพงษ์ สมยาภกัด ี เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :  * เป็นผู้มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กําหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกนั ระหว่าง ผู้สอบบญัชี คณะกรรมการบริษัท และ

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

2. มีอํานาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มาชีแ้จง ให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมลูได้ทกุระดบัขององค์กร 

3. มีอํานาจในการตรวจสอบผู้ ท่ี เ ก่ียวข้อง และเร่ืองท่ีเก่ียวข้องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท  
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

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

ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของบริษัท 

5. สนบัสนนุและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. สนบัสนนุและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. พิจารณาอนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายใน และติดตามการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

8. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง         

การเสนอ  เลิกจ้างผู้สอบบญัชีเดิม และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้า

ร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

10. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่

รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

11. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ         

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้      

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

12. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมข้ีอสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ซึง่

อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ก. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ข. การทจุริตคอร์รัปชนัหรือสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไมด่ําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกําหนด  กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดงักล่าวต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตัิ 

14. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

อาศยัอํานาจตามข้อบงัคบัของบริษัท และ กฎหมาย 

 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ

คณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

3.  คณะกรรมการสรรหา 

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท จํานวน 5 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา โดยประธาน

กรรมการสรรหาไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาทกุคนมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2564 – 

พฤษภาคม 2565  

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  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

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

ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท 

2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีเสนอให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงความรู้  

ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  เพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหา  ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3. พิจารณาสรรหาคดัเลอืกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  เว้นแต่ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระให้เสนอตอ่ท่ีประชมุ           

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

4. จดัทําความเห็นหรือข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

6. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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4.  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท จํานวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 2 ทา่น 

ซึ่งรวมประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการกําหนดค่าตอบแทนทกุคนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ตัง้แต่

เดือน พฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 

รายชื่อของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

1 นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน       

2 นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                    

3 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                    

4 นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ                    

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ  หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือสง่เอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

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

ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทําความเห็นหรือเสนอแก้ไข

เพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทได้  เพ่ือให้การจดัสรรคา่ตอบแทนมีความเหมาะสม  

2. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท วงเงิน

คา่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และจํานวนเงินคา่ตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผา่นมา  เพ่ือนําเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิ 

3. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน อํานาจหน้าท่ีและปริมาณ        

ความรับผิดชอบ  ภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

4. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (ท่ีมิได้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท) โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบตัิงาน  อํานาจหน้าท่ี  และปริมาณความรับผิดชอบ  และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

อนมุตัิ 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตั ิ

6. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 6 คน  โดยเป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร 3 ทา่น ซึง่รวมประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และมีสมาชิกจํานวน 3 ทา่น เป็นผู้บริหารของบริษัท  กรรมการบริหาร

ความเสีย่งทกุคนมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 1 ปี ตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 
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รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

1 ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการอิสระ       

2 นางพรทิพย์ ภตูิภทัร์ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

3 นางทองสขุ อปุถมัภากลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

4 นายปรัชญ์ ศรีจนัทร์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5 นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง       

6 นางสาววราลกัษณ์ พนัธุ์ไพโรจน์ กรรมการบริหารความเสีย่ง                    

 นางสาววราลกัษณ์ พนัธุ์ไพโรจน์ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

2. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

3. มีอํานาจแตง่ตัง้คณะทํางานประเมินและติดตามความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนจดัระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  ให้เกิดความชดัเจนต่อเน่ือง

และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท และมีการสือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ทกุหนว่ยงาน ทกุระดบัร่วมมือในการบริหารความเสีย่งในองค์กร 

3. ดแูลให้บริษัทมกีารบริหารความเสีย่งท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

4. พฒันาระบบการจดัการบริหารความเสีย่งทัง้องค์กรให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

5. จดัทํารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิ

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6.  คณะกรรมการกจิกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม จํานวน  7 คน โดยเป็นกรรมการบริษัท 

และผู้บริหาร ท่ีมีความรู้และประสบการณ์  กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมทกุคนมีวาระการดํารงตาํแหนง่คราวละ 1 ปี  ตัง้แต่

เดือน พฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 

รายชื่อของคณะกรรมการกจิกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

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

2 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม / กรรมการอิสระ 

3 นางรุจาภา ศรีสรุางค์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

4 นางปราณี เพ็ชรายทุธพนัธ์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 
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                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 
5 นางสาวอญัชญั บญุเสง็ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

6 นางสาวพรพนาวลั บญุรมย์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

7 นางสาวอษุา ก่ิงทรัพย์มณี กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

 นางรุจาภา ศรีสรุางค์ เลขานกุารคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสงัคม 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

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

ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

1. กําหนดนโยบายและวางกรอบการดําเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมของบริษัท 

2. พิจารณากลัน่กรองกิจกรรมและนโยบายเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อมของบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและนโยบาย            

ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 

4. พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจําปีสําหรับการดําเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม              

เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสําเร็จรวมทัง้

คณุภาพของโครงการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 

6. เสนอแนะข้อกําหนดเก่ียวกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมถึง

จรรยาบรรณพนกังานของบริษัท  

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

7.  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการกํากบัดแูลกิจการ จํานวน  5 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ และมีตวัแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดาํรงตาํแหนง่กรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยมีวาระการ

ดํารงตําแหนง่คราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 

   รายชื่อของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

                     ชื่อ – สกุล            ตาํแหน่ง 

1 พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ / กรรมการอิสระ 

2 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5 นางสาวทดัทรวง แสงวิเชียร กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
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อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็น  ร่วมประชุม หรือสง่เอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท 

3. อํานาจแตง่ตัง้คณะทํางาน  เพ่ือดําเนินการด้านการกํากบัดแูลกิจการทัว่ทัง้องค์กร 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

1. กําหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดแูลกิจการ หลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ   จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั และระเบียบปฏิบตัิ  

ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อยา่งตอ่เน่ือง 

2. กําหนดแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั พร้อมทัง้ติดตามดแูล 

และประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

3. สง่เสริม และสนบัสนนุให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ และ

นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

4. กํากับดูแลและสนบัสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านทจุริตคอร์รัปชนั โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทจุริต         

คอร์รัปชนั รวมทัง้มีการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านทจุริตคอร์รัปชนัให้เพียงพอ พร้อมทัง้รายงานตอ่

คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิ

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใด  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

8.  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามท่ีได้             

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี  ตัง้แต่

เดือนพฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี  ภายหลงัการประชุม

สามญัผู้ 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 นายปรัชญ์ ศรีจนัทร์ กรรมการบริหาร 

8 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์    กรรมการบริหาร 
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                     ชื่อ – สกุล     ตาํแหน่ง 

9 นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหาร 

10 นางสาวกฤษณรัฐ รัศมีสริุเยนทร์ กรรมการบริหาร 

11 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ กรรมการบริหาร 

12 นางสาวญารินทร์ อารยะธนิตกลุ กรรมการบริหาร 

 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์    เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1. แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน

ระดบัตา่งๆ 

2. แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะทํางานอ่ืนใดเพ่ือดําเนินกิจการตา่งๆ  ในการบริหารงานของบริษัท 

3. ออกระเบียบ ประกาศ วา่ด้วยการปฏิบตัิงาน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรรมการบริหาร และ/หรือ พนกังาน          

ผู้ดํารงตําแหนง่ทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนมุตัเิบิกจ่ายสนิทรัพย์ของบริษัทได้ 

4. อนมุตัิการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการประกอบ

ธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินแหง่ละไมเ่กิน จํานวน  20  ล้านบาท 

5. อนมุตัิการเข้าคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมี    

การประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั  หรือบริษัทอ่ืน  ในวงเงินแหง่ละไมเ่กิน จํานวน  20  ล้านบาท  

6. อนมุตัิการเข้าทํานิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน 20 ล้านบาท 

7. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลกิวงเงินสนิเช่ือ ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน 20 ล้านบาท 

8. อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใด  ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน 20 ล้าน

บาท 

9. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จํานวน  20 ล้านบาท 

10. อนมุตัิการจําหนา่ย จ่าย โอน ในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจํานวน 20 ล้านบาท 

11. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบญัชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน ท่ีเลิกใช้ชํารุด สูญหาย          

ถกูทําลาย  เสือ่มสภาพหรือล้าสมยัไมส่ามารถใช้งานได้   มีมลูคา่ทางบญัชีรวมไมเ่กินครัง้ละจํานวน 20 ล้านบาท 

12. อนมุตัิการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึง่วตัถดุิบ และ/หรือสนิค้าคงเหลอืท่ีเสือ่มสภาพ หรือล้าสมยัซึง่จะทําให้มี

มลูคา่ทางบญัชีลดลงไมเ่กินครัง้ละ จํานวน  20  ล้านบาท 

13. อนุมตัิการประนีประนอม  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข์  การฟ้องร้องคดี และ/หรือ              

การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สาํหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า ท่ีมีทนุทรัพย์ไม่

เกิน จํานวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีทนุทรัพย์ไมเ่กิน จํานวน  20 ล้านบาท 

14. มอบอํานาจให้แกพ่นกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอ่ืนใดทําการแทนได้ 

15. มีอํานาจเชิญผู้บริหาร  หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ี

เห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

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

ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

17. ออกระเบียบปฏิบตังิานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. เสนอเปา้หมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เปา้หมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
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3. รับผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่าง
ตอ่เน่ือง 

4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุม          
ผู้ ถือหุ้น   มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 

5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้  โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดูแลต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารให้ทราบ 

6. ดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีทําการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดบั 

7. พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเหน็ชอบหรืออนมุติัตอ่ไป  
8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 
9. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุติั 
10. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2564 มีกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการบริหารจํานวน 5 คน โดยกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ นําในการบริหารงาน              
วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกําหนด
นโยบายและเปา้หมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท  

7.4  ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร 

7.4.1  ผู้บริหาร  
  ปัจจุบันผู้ บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ บริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ              

ตลาดหลกัทรัพย์  มีจํานวน 13 คน ซึง่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้ดําเนินงานภายใต้นโยบายท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ 

      รายช่ือของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1.  นายธีระศกัด์ิ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
2.  ดร.อตัถกร กลัน่ความดี 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 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสํานกังาน (บญัชีและการเงิน) 
11. นางพชัรา   พงษ์วิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
12. นางดารณี   อรรจนียกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 
13. ดร.อรุชา บษุกรภินนัท์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย Automation and Digital Technology 
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ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร 

รายละเอียดข้อมลูสว่นบคุคลของผู้บริหารอยูใ่น เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารสงูสดุ

ด้านบญัชีและการเงิน  ผู้ควบคมุดแูลการทําบญัชี และเลขานกุารบริษัท” 

   7.4.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

      หลักเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร 

การจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัการท่ีบริษัทกําหนดไว้ โดยพิจารณาจาก  ผลการ

ดําเนินงานของบริษัท  ภาระหน้าท่ี ระดบัความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูและ

บริหารเป็นรายบคุคล ซึง่ผู้บริหารระดบัสงูจะได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบเดียวกบัท่ีผู้บริหารได้รับ 

7.4.3  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 

(ก)  ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตวัเงนิ  หมายถงึ คา่ตอบแทนของกรรมการบริหารท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร จํานวน 5 คน และ

ผู้บริหารตามคาํนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จํานวน 8 คน รวมเป็นทัง้สิน้ 13 คน โดย

ได้รับคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอดุหนนุ เบีย้เลีย้ง เบีย้ประชมุ ซึง่ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะพนกังาน 

  รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน 
ปี 2564 ปี 2563 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ(บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ(บาท) 

    เงนิเดือนและเงนิอุดหนุน 13 64,609,130 13 54,042,696 

     ค่าเบีย้ประชุม 13      718,000 13      678,000 

     รวม   65,327,130   54,720,696 

          (ข)  ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

       บริษัทฯ ได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยการสมคัรเป็นสมาชิกกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  ทัง้นีบ้ริษัท

สมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนอื่น 

ปี 2564 ปี 2563 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 13 282,636 13 156,312 

รวม  282,636  156,312 
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7.5  บุคลากร 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการพิจารณาจัดสรรกําลงัคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพ่ือเตรียมความพร้อมของ

กําลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทัง้สิน้ 1,615 และ 1,675  คน

ตามลาํดบั แบง่ตามสายงานหลกัเป็น 10 ฝ่าย ได้ดงันี ้
 

สายงานหลัก ปี 2564 (คน) ปี 2563 (คน) 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 120 123 

ฝ่ายสาํนกังาน 99 98 

ฝ่ายจดัซือ้จดัหา 49 47 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 125 127 

ฝ่ายเทคนิค 218 222 

ฝ่ายโรงงาน 824 872 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 155 160 

ฝ่าย Automation and Digital Technology 20 19 

ฝ่าย Strategy and Corporate Development 4 4 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 3 

รวมทัง้สิน้ 1,615 1,675 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลของบริษัทให้ความสาํคญัตัง้แตก่ระบวนการสรรหา คดัเลอืก และพฒันา เพ่ือตอบโจทย์บริบท

ขององค์กรในการสร้างคนดีและคนเก่งให้กบัสงัคม ซึ่งกระบวนการสรรหา คดัเลือกคนดี และพฒันาให้คนในองค์กรเป็นคนเก่งนัน้ จะ

ช่วยสง่เสริมให้องค์กรมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั ทา่มกลางสภาวะการเปลีย่นแปลงของการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั 

ทัง้นีใ้นปี 2564 จากนโยบายขององค์กรท่ีมุ่งเน้นการเจริญเติบโตด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ๆ และการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ทัง้ใน

ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ทรัพยากรบคุคลจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษัทให้ความสําคญัในลําดบัต้นๆ เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อโจทย์ทางธุรกิจ

ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการกําหนดทิศทางในการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล โดยเร่ิมจากการปรับโครงสร้างองค์กรให้ชดัเจนขึน้ มีการ

สรรหาคดัเลอืกบคุลากรรุ่นใหมใ่นระดบับริหารเข้ามาร่วมงานในตําแหนง่ตา่งๆ มากขึน้ ดงันัน้กระบวนการพฒันาทรัพยากรบคุลากร จึง

เป็นกระบวนการสาํคญัท่ีต้องมีการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยมีหวัข้อการพฒันาหลกัๆ ท่ีมุง่เน้นการ

สร้างทศันคติและแนวคิดการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ในองค์กร การพฒันาหวัหน้างานให้เป็นผู้ นําในการสร้างคน สร้างงาน อยา่งมืออาชีพ 

ตลอดจนการสอดแทรกแนวคิดการสร้างคณุธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีจําเป็นตอ่องค์กร ผา่นกิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือเป็น

การสร้างฐานการรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน 

การบริหารคา่ตอบแทนท่ีดีและเป็นมาตรฐานจะช่วยสนบัสนนุให้พนกังานท่ีมีความสามารถร่วมกนัขบัเคลื่อนองค์กรได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ เป็นการรักษาให้พนกังานท่ีเก่งและดีอยู่กับบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานให้กบั

พนกังานอยา่งเหมาะสม ตามคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางาน โดยเงินเดือนขัน้ตํ่าของพนกังานเป็นไปตาม

ค่าแรงขัน้ตํ่าตามท่ีรัฐบาลกําหนด รวมทัง้มีการกําหนดโครงสร้างเงินเดือนเพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และผลการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานอีกด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯ กําหนดให้มีการพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือนประจําปีและโบนสั ให้แก่พนกังานปีละ 1 

ครัง้ โดยประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรผา่นกระบวนการ Competency Model และ Key Performance Indicator (KPI) บริษัท

ยงัมกีารศกึษา เปรียบเทียบ และปรับปรุงการบริหารคา่จ้างผลตอบแทนกบับริษัทชัน้นําเป็นประจําทกุปี 
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ผลตอบแทนรวมที่ให้กับพนักงาน ปี 2564 (ล้านบาท) ปี 2563 (ล้านบาท) 

คา่ใช้จา่ยพนกังาน 834.8 729.0 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ     9.7     9.8 

รวม 844.5 738.8 

จํานวนพนกังานท่ีเข้าร่วมกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ (Providend Fund – PVD) 

บริษัท มี/ไม่มี PVD จาํนวนพนักงานที่ 

เข้าร่วม PVD (คน) 

คิดเป็นสดัส่วนต่อ

พนักงานทัง้หมด 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 

เอนเตอร์ไรส์ จํากดั (มหาชน) 

ม ี 1,127 69.78% 

บริษัทฯ  มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสํารองเลีย้งชีพของบริษัท คัดเลือกผู้ จัดการกองทุนท่ีร่วมปฏิบตัิตาม           

หลกัธรรมาภิบาลการลงทุนท่ีบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สงัคม ธรรมาภิบาล (Environment, 

Social and Governance – ESG) มีการปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างดี เน่ืองจากเป็นแนวทางการลงทุนท่ีนําไปสู่

ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของสมาชิกกองทนุซึง่คือพนกังานของบริษัทในระยะยาวได้ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนของพนกังาน เช่น เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานในทกุระดบั โดย

บริษัทได้สมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินบําเหน็จเกษียณอายุ รวมถึงการให้รางวลัสําหรับ

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

บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคญัของทนุมนษุย์ในองค์กร ท่ีเป็นผู้ขบัเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนและก้าวกระโดด ทัง้นี ้

ความรู้ ความสามารถของบคุคลากรจึงเป็นสิง่จําเป็นท่ีองค์กรต้องมีการดแูลและพฒันาอยา่งเป็นระบบรวมไปถึงการปลกูฝังทศันคติท่ีดี

ในการทํางานตัง้แต่เร่ิมต้นการเข้ามาเป็นพนกังานผ่านการทํากิจกรรมและกระบวนการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ในห้องและนอก

ห้องเรียนอาทิเช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมาย Project งาน การสง่ไปดงูาน ฯลฯ  ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีกรณี

การเปลีย่นแปลงจํานวนพนกังานหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน  อยา่งมีนยัสาํคญั 

 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 

   บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาบคุลากรทกุระดบัในองค์กร ทัง้นีบ้ริษัทได้มุง่เน้นในกระบวนการสร้างคณุคา่ของการพฒันา

และการฝึกอบรมโดยมีการกําหนดแผนการพฒันาบคุลากรท่ีเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาธุรกิจและยทุธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงการสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต ทัง้นีใ้นปี 2564 บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือยกระดบัทักษะของทรัพยากร

บคุคลากรท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกบัเป้าหมายทางธุรกิจ โดยเฉพาะทกัษะการใช้เทคโนโลยีในการทํางาน ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 

ทกัษะการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่ทกัษะเหลา่นีม้ีความจําเป็นสาํหรับพนกังานและผู้บริหารทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ท่ีต้องมีการ

วางแผนพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง แม้วา่ในปีนีบ้ริษัทได้ประสบกบัภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ก็ได้มีการ

พฒันาบคุลากรในหวัข้อท่ีจําเป็นตามหมวดตา่งๆให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการในการพฒันาบคุลากรโดยการใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการฝึกอบรม ประเมินผล ติดตามผล ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ประจําปี 2564  หวัข้อ  การพฒันาทรัพยากรบคุคล” 
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 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัต่ิอแรงงาน 

 บริษัทฯ ตระหนกัในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกนั มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่

คํานึงถึงความแตกต่างในเร่ือง อายุ เพศ เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา ชนชัน้ ความพิการ รวมไปถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงาน

บงัคบั 

 บริษัทฯ กําหนดให้มีแนวทางการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมตอ่พนกังานทกุระดบัตามกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรมการดําเนิน

ธุรกิจ รวมถึงการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีการเลือกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ 

คณะกรรมการความปลอดภยั เพ่ือเป็นตวัแทนของพนกังานร่วมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นตอ่คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

และเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม กลอ่งรับความคิดเห็น แบบประเมินความพงึพอใจ

ตอ่กิจกรรมเพ่ือนํามาปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 การจ้างงานคนพิการ 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัความเสมอภาคและนโยบายไม่เลือกปฏิบตัิกับบคุคลในทกุๆ ด้าน โดยสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 แห่งพระราชบญัญัติสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ อนัเป็นการสง่เสริมให้คนพิการทัว่

ประเทศสามารถเข้าถึงโอกาสพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติ โดยดําเนินงานภายใต้โครงการ “S & J (Care You)” ท่ีดําเนินโครงการมา

อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2560 จนถึงปัจจบุนั 

หมายเหตุ   :  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี 2564  หวัข้อ  คนดี” 

7.6 ข้อมูลสาํคัญอ่ืนๆ 
7.6.1 ข้อมูลของเลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

เลขานุการบริษัท 

 นายสุมิตร  ขอไพบูลย์ ผู้ จัดการส่วนบัญชีการเงิน ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ดํารงตําแหน่ง

เลขานุการบริษัทตัง้แต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559  โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยรายละเอียดของผู้ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 นายจิตติพงษ์  สมยาภกัดี ผู้จดัการสว่นตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และหวัหน้า

งานตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดข้อมลูของหวัหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญช ี

 นายสุมิตร  ขอไพบูลย์ ผู้ จัดการส่วนบัญชีการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศกรม

พฒันาธุรกิจการค้า ได้รับตําแหนง่เป็นผู้ควบคมุดแูลการทําบญัชีของบริษัท โดยมีหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ทําบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วนตามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทาง

วิชาชีพตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลการทําบญัชี

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
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7.6.2 ข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพ่ือการตดิต่อ 

  บริษัทฯ ได้จดัตัง้ แผนกเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือเป็นศนูย์กลางการติดตอ่สือ่สารและเผยแพร่ข้อมลู

ขา่วสารท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถดรูายละเอียดข้อมลูท่ีทนัเหตกุารณ์ของบริษัท

บนเว็บไซต์ของบริษัท “นกัลงทนุสมัพนัธ์” และระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นีผู้้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

สามารถติดตอ่แผนกเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ี 

นายวาฤทธ์ิ   ตรีตราพนัธ์    

นกัลงทนุสมัพนัธ์      

โทร (02) 676-2727 ตอ่ 2508   

E-mail : sji_sec@snjinter.com     

ในปี 2564 บริษัทงดการจดังาน “นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ พบกลุม่สหพฒัน์” เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 

COVID-19 อย่างต่อเน่ือง ซึ่งการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะของการรวมกลุม่คนเป็นจํานวนมาก  อาจมีความเสี่ยงท่ีจะทําให้

การแพร่ระบาดเกิดขึน้และกระจายสูบ่คุคลทัว่ไปโดยง่าย ด้วยเหตนีุบ้ริษัทได้สือ่สารสารสนเทศสําคญัๆ ระหว่างบริษัทกบั   

ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ ผา่นช่องทางเผยแพร่ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท แทนการจดักิจกรรมดงักลา่ว  

7.6.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ  วา่จ้าง “บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั”  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท   ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความนา่เช่ือถือและไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท 

บริษัทยอ่ย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี ดงันี ้ 

                            หนว่ย  :  บาท 

            ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี 2564 2563 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ 

จํากดั (มหาชน) 
1,810,000 1,810,000 

บริษัทยอ่ย 4 บริษัท* 1,150,000 1,285,000 

            รวม 2,960,000 3,095,000 

   หมายเหตุ  *คา่สอบบญัชีลดลงเน่ืองจาก บริษัทยอ่ยลดลง 1 บริษัท จากเดมิ 5 บริษัท 

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

                            หนว่ย  :  บาท 

            ค่าบริการอื่น     2564  2563 

  คา่สงัเกตการณ์ทําลายสนิค้า      80,000      80,000 

  คา่บริการในการสอบทานงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน      90,000      90,000 

            รวม    170,000    170,000 
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8.  รายงานผลการดาํเนินงานสาํคัญด้านการกาํกับดูแลกิจการ 

8.1  สรุปผลการปฏบิัตหิน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกบัคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ในการกําหนดคา่นิยม วฒันธรรมองค์กร วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยทุธ์ แผนการดําเนินงาน และ

งบประมาณของบริษัทเป็นประจําทุกปี ตลอดจนกํากับดูแลเพ่ือให้มัน่ใจว่าการจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปีสอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของบริษัท ซึ่งในการกําหนดกลยทุธ์และแผนงานประจําปีได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้า

ทาย และโอกาสท่ีสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั การกํากบัดแูลความเพียงพอของระบบ

การควบคมุภายใน เพ่ือให้ออกมาเป็นกลยทุธ์หลกัท่ีองค์กรให้ความสาํคญั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจเรียกเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควรไว้ในกฎบตัร

คณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดวนัเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และได้มีการแจ้งกําหนดการประชุมให้กรรมการ แต่ละคน

รับทราบ สาํหรับวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการแตล่ะคนสามารถท่ีจะเสนอวาระการประชมุได้  โดยประธานกรรมการ

บริษัทและกรรมการผู้จดัการจะร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะนําเข้าสูท่ี่ประชมุ หลงัจากนัน้เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ

และระเบียบวาระการประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมการ แต่ละคนมีเวลาพิจารณา

และศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 กรรมการทกุคนถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ ยกเว้นหากติดภารกิจสําคญัหรือเจ็บป่วย   

ซึ่งในท่ีประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย

เก่ียวกับจํานวนองค์ประชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า           

2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีกําลงัพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสยีง 

และเลขานกุารบริษัทเป็นผู้บนัทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง      

เป็นระบบเพ่ือสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง 

 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ           

1 ครัง้ เพ่ือนําเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทประจําปี อีกทัง้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการ

บริษัทและผู้บริหาร นอกจากนีผู้้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงินได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้    

 คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้สิน้ 9 ครัง้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุมากกวา่ร้อยละ 99 ของการ

ประชุมทัง้ปี และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จํานวน            

1 ครัง้ ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564   

 นอกจากนี ้ในปี 2564 ได้มีการกําหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2565 เป็นการลว่งหน้า (ตาราง

การประชมุนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้) โดยไมร่วมการประชมุในวาระพิเศษ ดงันี ้

ครัง้ที่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1 วนัท่ี  20  มกราคม  2565  

2 วนัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2565 

3 วนัท่ี  12  พฤษภาคม  2565 
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ครัง้ที่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4 วนัท่ี  14  กรกฎาคม  2565 

5 วนัท่ี  11  สงิหาคม  2565  

6 วนัท่ี  10  พฤศจิกายน  2565 

7 วนัท่ี  22  ธนัวาคม  2565 

 

 8.1.1  การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

1. การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

   หลักเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการ 

ในการพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีจะเสนอให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาดงันี ้

(1) คณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทัง้ทางด้านคณุวฒุิทาง

การศกึษา ทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัท  และสอดคล้องกบั

กลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไมม่ีการกีดกนัทางเพศ อาย ุเชือ้ชาติ เป็นต้น 

(2) มีภาวะผู้ นํา มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทํางานท่ีโปร่งใส 

(3) มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

(4) กรณีสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเข้ามาดํารงตําแหนง่ จะพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองผลการปฏิบตัิงานในฐานะ

กรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ยในช่วงท่ีผา่นมา 

(5) กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

   กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการ  

(1) คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีสรรหาบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ

บริษัท โดยนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปีเลือกตัง้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เว้นแตใ่นกรณี

ท่ีมิใช่เป็นการออกตามวาระและยงัคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น      

ผู้ เลือกบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่

สามในสี่ของจํานวนกรรมการบริษัทท่ียงัเหลืออยู่ ทัง้นี ้บุคคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดงักล่าว จะมี

วาระการดํารงตําแหนง่เทา่กบัวาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

(2) คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ  

(3) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม รวมถึง

คณะกรรมการสรรหายงัได้พิจารณาบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเพ่ิมเติมจากรายช่ือ

กรรมการอาชีพในทําเนียบสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

   สําหรับการพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ นอกเหนือจาก

เกณฑ์พืน้ฐานดงักลา่วแล้วข้างต้น 
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 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กําหนดนิยาม “ กรรมการอิสระ ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั     

ตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม           

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท   ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ

อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของ  ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ี

ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีล้ ักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา  คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือ

บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ        

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้   

ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท            

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ   

  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง  การทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม  คํา้ประกัน  การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน  รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่    

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท  หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป  แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากวา่   

ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว  ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อน

วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั   ผู้มีอํานาจควบคุม   หรือ   หุ้นส่วนของสํานกังานสอบบัญชี        

ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทสงักดัอยู่   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ        

ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ี

ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึง่ประกอบ

กิจการท่ีมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นี ้หากคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของ

บริษัทต้องมีคณุสมบตัติามท่ีได้มีประกาศเปลีย่นแปลงไปทกุประการ 

 ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว  กรรมการอิสระอาจได้       

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม        

บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ         

องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

  ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง

วิชาชีพหรือบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ

ในมลูคา่เกินกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ

ขายหุ้นท่ีออกใหม ่

 สิทธิของผู้ถอืหุ้นรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 

  การเสนอรายชื่อกรรมการ 

  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือเพ่ือรับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการ

ลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากบนเว็บไซต์

ของบริษัท (www.snjinter.com) ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ : ข้อมลูประชมุผู้ ถือหุ้น” 

   วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้กรรมการ 

   ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 

ดงัตอ่ไปนี ้

• ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

• ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

• บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ี

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั

เกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 

   การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

   สําหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกจาก

ผู้บริหารปัจจุบนัหรือบุคคลอ่ืน ท่ีมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ

สามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เปา้หมายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายแล้ว จึงนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 การสรรหาผู้บริหาร 

   บริษัทฯ สรรหาบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นผู้บริหารจากการคดัเลอืกผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคณุธรรมและจริยธรรม

เข้ามาร่วมงาน และได้พฒันาสร้างความพร้อมให้ทกุคนมีโอกาสท่ีจะก้าวขึน้มาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผา่นขัน้ตอนการ

ประเมินศกัยภาพของพนกังาน ซึ่งพนกังานท่ีได้รับการประเมินวา่มีศกัยภาพในการทํางานดี จะได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทาย

และมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสงูขึน้ ซึง่บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพฒันาพนกังานทกุระดบัเพ่ือทดแทนในกรณี

ท่ีมีตําแหนง่งานวา่งลง 

แผนการสืบทอดงาน  

 บริษัทฯ ได้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีผู้บริหารไม่สามารถปฏิบตัิงานได้  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. จดัให้ผู้บริหารระดบัรอง ๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทํางานร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงู  

2. เตรียมการให้ผู้บริหารระดบัสงูพร้อมรับงานของสายงานอ่ืนในกรณีจําเป็น   

3. เตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึน้ เพ่ือรับงาน          

บริหารระดบัสงู 

4. จดัให้มี Committee ตา่ง ๆ  เพ่ือให้เกิดการพฒันางานและศกัยภาพของกรอบงานตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

5. พฒันาให้ผู้บริหารระดบักลางได้เสนอแผนงานตา่ง ๆ  

6. จดัอบรมพนกังานในระดบัรองๆ พร้อมท่ีจะรับงานในระดบัท่ีสงูขึน้ 

7. จดัอบรมผู้บริหารระดบัสงูและระดบักลางให้มีจิตสํานกึในความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ต่อองค์กร และ      

มององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึน้ 

8. จดัอบรมผู้บริหารในแตล่ะฝ่าย ให้มีศกัยภาพมากขึน้  ฝึกการวางแผนลว่งหน้า และเสริมการใช้ความคิดอยา่ง

เป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดบัรองๆ 

9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้ บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพ่ือการปฏิบัติต่อกัน  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี

ความสขุ 

2. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างทกัษะความรู้ความเข้าใจอนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการและงานท่ี

เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ    

บริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (รายละเอียดในหวัข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) 

รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบักรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอ่ืนๆ  เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ท่ี

ได้รับกลบัมาพฒันาบริษัท 
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 การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสําคัญในการเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการ

เพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2564 

รายชื่อ ชื่อหลักสตูรอบรม / สัมมนา 

นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

นางแก้วตา องค์สรณะคม - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ดี  

นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี

นางทองสขุ อปุถมัภากลุ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี

นายปรัชญ์ ศรีจนัทร์ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี
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รายชื่อ ชื่อหลักสตูรอบรม / สัมมนา 

นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพนัธ์ - CFO Refresher Course : ตลาดหลกัทรัพย์ 

นางพชัรา พงษ์วิจารณ์ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี

นางดารณี อรรจนียกลุ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี

ดร.อรุชา บษุกรภินนัท์ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีเข้ารับตําแหน่งใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าท่ี

ของกรรมการ โดยมีการนําพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมนําเสนอประวตัิบริษัท  สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการ 

ดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคบัของบริษัท  

พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงกฎบัตร

คณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังาน นโยบายและข้อปฏิบตัิการต่อต้านการคอร์รัปชนั  และระเบียบปฏิบตัิ

อ่ืนๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจาก หน่วยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานขณะดํารงตําแหนง่กรรมการ 

3. การประเมินผลการปฏิบัตงิานประจาํปีของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2564 ซึ่งได้จดัเป็น

ประจําทกุปี เพ่ือให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกนัพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทัง้นีเ้พ่ือ

ทบทวนผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพ่ือช่วยให้การทํางานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ 

  ซึ่งมีกระบวนการในการประเมิน ดงันี ้เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

บริษัทแบบทัง้คณะ  แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล และแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ) ให้กับกรรมการทุกท่าน โดย

กรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระ ในการทําแบบประเมินดงักล่าว และเมื่อทําแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับ

เลขานกุารบริษัท เพ่ือรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

  สาํหรับหลกัเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มให้แตล่ะข้อ ดงันี ้

เกณฑ์ คะแนน 

ดีมาก ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป 

ด ี ร้อยละ 70 - 79 

พอใช้ ร้อยละ 60 - 69 

ปรับปรุง ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 
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  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ     

  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยแบ่งการประเมิน

เป็น  3 ด้าน ได้แก่ 

1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 

2. การประชมุคณะกรรมการบริษัท     

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท     

   ในปี 2564 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 93    

   การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล      

   คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดยแบง่การประเมิน

เป็น 3 ด้าน ได้แก่     

1. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท       

2. การทําหน้าท่ีของกรรมการบริษัท      

3. การพฒันาตนเองของกรรมการบริษัท      

   ในปี 2564 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 93 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีของคณะกรรมการชุดย่อย    

   คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ประจําปี 2564 โดยให้

กรรมการชดยุอ่ยแตล่ะคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีตนดํารงตําแหนง่ในภาพรวมของผลการประเมินสรุปได้

ดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

                      คณะกรรมการตรวจสอบ 91 

                      คณะกรรมการสรรหา 82 

                      คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 85 

                      คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 84 

                      คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 97 

                      คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 92 

                      คณะกรรมการบริหาร 87 

  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการนัน้ เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการและ

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและประเมินผลการดําเนินงานตามเปา้หมายของบริษัทเป็นประจําทกุปี 
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

1. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 

รายช่ือกรรมการบริษัทและการร่วมประชมุของกรรมการในปี 2564 (จํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุในช่วงท่ีเป็นกรรมการ) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

ประชุม

คณะกรรมการ 

(9 ครัง้) 

ประชุมสามัญ       

ผู้ถอืหุ้นประจาํปี      

(1 ครัง้) 

1. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการ 9/9 1/1 

2. นางทิพาภรณ์ โชควฒันา รอประธานกรรมการ 9/9 0/1 

3. นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ 9/9 1/1 

4. ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี รองกรรมการผู้จดัการ 8/9 0/1 

5. นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ 9/9 1/1 

6. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี กรรมการ 9/9 1/1 

7. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ 9/9 1/1 

8. นางธีรดา อําพนัวงษ์ กรรมการ 9/9 1/1 

9. นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ กรรมการ 9/9 1/1 

10. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

11. นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

12. นายอมร อศัวานนัท์ กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

13. นางประดษิฐา จงวฒันา กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

14. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

15. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

 
2. ค่าตอบแทนกรรมการ 

      หลักเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และได้

มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนทําหน้าท่ีพิจารณากําหนดวงเงินและหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ 

ซึง่พิจารณาจากบริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั การขยายตวัของธุรกิจ การเตบิโตและผลการดําเนินงานของบริษัท อํานาจหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ

กรรมการ  โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนประจําปี  แล้วนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณากอ่นนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนดงักลา่วทกุปี 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ได้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไมเ่กิน 15 ล้านบาทเทา่กบัปีก่อน  จนกวา่จะมี

การเปลี่ยนแปลง  ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน  และได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและได้

เปรียบเทียบกบับริษัทในกลุม่ธุรกิจระดบัเดียวกนั  ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดกิารท่ีกรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนกังาน 

หรือลกูจ้างของบริษัท 
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• คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี จ่ายให้กรรมการบริษัททกุคน โดยให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

ไปพิจารณาจดัสรรตามหลกัเกณฑ์และผลการปฏิบตัิงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท 

• คา่เบีย้ประชมุจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  กรณีมกีารประชมุในแตล่ะเดือนมากกวา่ 1 ครัง้ คงให้

ได้รับเบีย้ประชมุไมเ่กิน 1 ครัง้ 

• สาํหรับคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ขึน้ กําหนดให้อยูใ่นดลุยพินิจ

ของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน โดยนําเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีความ

รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท  

รายละเอียดการจ่ายค่าเบีย้ประชุม มีดังนี ้

 ปี 2564 (บาท/ครัง้) ปี 2563 (บาท/ครัง้) 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 

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

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 

 ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายคา่เบีย้ประชมุ 1,835,000 บาท และคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 12,800,000 บาท รวมทัง้สิน้ 

14,635,000 บาท 

 รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทได้รับในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี ้

หน่วย  :  พนับาท 

รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทน

กรรมการ

ประจาํปี 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 

รวมค่า 

ตอบแทน

กรรมการ 

บริษัท ตรวจ

สอบ 

สรรหา กําหนด

ค่าตอบ

แทน 

บริหาร  

ความเส่ียง 

กิจกรรม 

องค์กร 

เพ่ือสังคม 

กํากับ 

ดูแล 

กิจการ 

รวม 

1. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 1,300 96 - 20 20 - - - 136 1,436 

2. นางทิพาภรณ์ โชควฒันา 1,100 80 - - - - - - 80 1,180 

3. นายธีระศกัด์ิ วิกิตเศรษฐ์ 3,000 80 - 18 18 - - - 116 3,116 

4. ดร.อตัถกร กลัน่ความดี 300 70 - 18 - - - - 88 388 

5. นางแก้วตา องค์สรณะคม 1,100 80 - 18 18 - - 45 161 1,261 

6. ศ.ดร.ภญ.มาลิน องัสรัุงษี 1,100 80 - - - - 40 - 120 1,220 

7. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 1,100 80 - 18 - - - - 98 1,198 

8. นางธีรดา อําพนัวงษ์ 300 80 - - -- - - - 80 380 

9. นายสเุทพ ด่านศิริวิโรจน์ 500 80 - -  - - - 80 580 

10. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง 400 80 - - - - 36 - 116 516 

11. นางพิศมยั จนัทรุเบกษา 400 80 - - 18 - - - 98 498 

12. นายอมร อศัวานนัท์ 700 80 72 - - - - - 152 852 

13. นางประดิษฐา จงวฒันา 300 80 60 - - - - - 140 440 

14. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี 500 80 60 - - - - 50 190 690 

15. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ 700 80 60 - - 40 - - 180 880 

รวมทัง้สิน้ 12,800 1,206 252 92 74 40 76 95 1,835 14,635 
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(2) ค่าตอบแทนอื่น 

  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนกังานซึ่งได้รับจากบริษัท

ตามปกติ ไมม่ีการให้หุ้น หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดแกก่รรมการของบริษัท 

8.1.3  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

    คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีกลไกและกรอบในการกํากบัดแูลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม และกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนยัสําคญั  ในระดบัท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง   เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ใน       

เงินลงทนุของบริษัท  โดยบริษัทพิจารณาและคดัเลอืกบคุคลเพ่ือไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ซึง่จํานวนบคุคลท่ีบริษัท

ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท โดยบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมท่ีตนไปดํารงตําแหน่งกรรมการยกเว้นใน

เร่ืองท่ีเป็นนโยบายสําคญัท่ีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจ บริษัทกําหนดให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ดงักล่าวต้องได้รับอนุมตัิจากคณะ

กรรมการบริหารก่อนท่ีจะไปลงมติออกเสยีงลงคะแนน  

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอ โดยมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ตดิตามดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยเป็นประจําทกุปี 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดให้บุคคลท่ีได้รับตําแหน่งจากบริษัทต้องดแูลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบตัิและเปิดเผยข้อมลูท่ี

สําคัญตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทปฏิบัติ อาทิเช่น การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคัญอ่ืนๆ รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของ         

บริษัทยอ่ยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนักําหนด 

 บริษัทฯ ไมม่ีข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการบริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ

ไม่มีบุคคลอ่ืนถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไม่มีข้อตกลง

ระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการแบง่ผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัสว่นการถือหุ้นปกติในบริษัทร่วม 

8.1.4  การตดิตามให้มีการปฏิบัตติามนโยบายกาํกับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ  ให้ความสําคญัในเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หลกัการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน โดยรวบรวมเป็นคู่มือ 

พร้อมทัง้จดัอบรม ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ มีการสื่อสาร เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิอย่างแท้จริง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ 

ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 ในปี 2564 บริษัทได้มีการติดตามเพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิตามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีต้องดูแลและจัดการความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับ   

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นรวมถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลู และโอกาสของบริษัท 

และการทําธุรกรรมกบัผู้ ท่ีมีสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัท ในลกัษณะท่ีไมส่มควร จึงได้กําหนดนโยบายเร่ืองการทํารายการท่ีอาจ 

มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ว่าต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม จึงมีการพิจารณา การทํา

รายการอยา่งรอบคอบ และต้องผา่นการพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิโดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียมิได้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจหลงัการอนมุตัิการทํารายการท่ีเก่ียวโยง

กนัมีการแจ้งมตท่ีิประชมุต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือเผยแพร่ให้กบัผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ีกรรมการมีมติหรือ อย่างช้าภายในเวลา 

9.00 น. ของวนัทําการถดัไป เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูท่ีถกูต้องรวดเร็ว ทนัเหตกุารณ์  
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เพ่ือหลกีเลีย่งไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ภายในบริษัท จึงได้ดาํเนินการ ดงันี ้ 

• กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิเร่ืองการเก็บรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน 

เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด เพ่ือมิให้มีการใช้ผลประโยชน์จากข้อมลูเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือนําข้อมลูภายใน ไปใช้

แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง 

• อนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปให้ฝ่ายจดัการสามารถทําธุรกรรม

ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ หากธุรกรรม 

เหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปใน  

สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  

2. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การป้องกนัและดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยกําหนดไว้ในจริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิ

หน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั โดยสรุปนโยบายท่ี

สาํคญัได้ดงันี ้

• บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน กระทํา

การเพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตนจากข้อมลูภายในท่ีตนลว่งรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูท่ียงัไม่ได้เปิดเผยสู่

สาธารณะหากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทํางานของบริษัท ทัง้นีใ้นช่วง            

1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง  บริษัทฯ 

ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายในห้ามทําการซือ้ขาย

หรือขายหุ้นบริษัท 

โดยในปี 2564 ท่ีผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทไม่มีการกระทําผิดในเร่ืองการใช้

ข้อมลูภายในแตอ่ยา่งใด 

• บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัท

ของตนรวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับตําแหนง่ตัง้เป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร และในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นบริษัทให้รายงานภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับดูแลหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  นอกจากนี ้ บริษัทกําหนดให้มีการรายงานการ

ถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุ

ไตรมาส  

• บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้ บริหารระดับสูงแจ้งการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ

เลขานกุารบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนัทําการก่อนการซือ้ขาย 

ในปี 2564 กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยได้แจ้ง

ให้เลขานกุารบริษัททราบลว่งหน้า 4 – 6 วนัก่อนทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

• บริษัทฯ มีมาตรการดแูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่น

ได้เสยีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด 



112

• บริษัทฯ ได้พฒันาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กําหนด

ระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมี

รหสัผา่นเฉพาะบคุคลในการเข้าสูร่ะบบได้ 

  ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับหนงัสือตกัเตือนการกระทําความผิดจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รายช่ือ 
หุ้นสามัญ 

2563 

เพิ่ม (ลด) 

ระหว่างปี 

หุ้นสามัญ 

2564 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(%) 

ปี 2564 

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. นายธีระศกัดิ์ วกิิตเศรษฐ์   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 วกิิตเศรษฐ์   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 ดา่นศริิวโิรจน์ - - - - - - 

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

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

12. นายอมร อศัวานนัท์ - - - - - - 

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

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

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

16. Mr.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      82,141 -      82,141 0.05      82,141 - 

23. ดร.อรุชา บษุกรภินนัท์        5,392 200        5,592 -        5,592 - 
   

หมายเหตุ : บริษัทมีทนุจดทะเบียนท่ีออกและชําระแล้ว 149,930,828 หุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึง่รวมการ

ถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ คิดเป็นร้อยละ 12.83 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้ว 

3. การต่อต้านการคอร์รัปชนั 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทัง้กําหนด ข้อปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้าน         

การคอร์รัปชนั เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิสาํหรับ  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน โดยมุง่เน้นการปอ้งกนัและ        

การต่อต้านการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชนัแก่
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เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้กําหนด

หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการคอร์รัปชนั เพ่ือเป็นแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และ    

ลดความเสีย่งตอ่การเกิดการคอร์รัปชนั  

โดยข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ได้ถูกรวบรวมเป็น “หลักการและ           

แนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านการคอร์รัปชนั”  และได้แจกให้กบั กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทกุหน่วยงานในองค์กร เพ่ือเป็น  

หลักเกณฑ์ปฏิบัติในกรณีท่ีมี ข้อสงสัยในเ ร่ืองการคอร์รัปชัน  นอกจากนีไ้ด้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

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

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและแก้ไข นโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน                

ให้สอดคล้องกบัแบบประเมินตนเอง 71 ข้อเวอร์ชัน่ 4.0 ของ แนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนัของเอกชนไทย (CAC) ซึง่ได้มีการปรับ

เพ่ิมการประเมินในเร่ืองของ การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก  การจ้างพนกังานรัฐ  การสนบัสนนุพรรคการเมือง  การขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์  และการติดตามและทบทวน  โดยได้ผา่นการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2564  วนัท่ี 

24 ธันวาคม 2564  ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่นโยบายและข้อปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบบัปรับปรุง ไว้บนเว็บไซต์

บริษัทเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ขยายแนวร่วมการต่อต้านการคอรัปชันไปยัง บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด        

(บริษัทยอ่ย)  

การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชนั 

ในการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน บริษัทฯ กําหนดให้หน่วยงานซึ่งมีธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด         

ความเสี่ยงในการคอร์รัปชนัเป็นผู้ประเมินทัง้หมดทกุหนว่ยงานท่ีมีการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานวิศวกรรม 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน  แผนกพิธีการ เป็นต้น โดยบง่ชีส้าเหตแุละโอกาสท่ีจะเกิดการคอร์รัปชนัในแตล่ะกระบวนการการดําเนิน

ธุรกิจ เพ่ือหาปัจจยัความเสีย่งด้านการคอร์รัปชนัท่ีมีร่วมกนัทัง้องค์กร รวมทัง้จดัทําแนวปฏิบตัิ ข้อกําหนด และระเบียบบริษัทท่ี

ใช้ในการควบคมุความเสีย่งดงักลา่ว 

จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน พบว่าบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิภาพ เช่น การป้องกัน การแจ้งเบาะแส การควบคุมและติดตาม จึงทําให้โอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้านการ         

คอร์รัปชนัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า อยา่งไรก็ตามจากผลการประเมิน พบวา่บริษัทฯ มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบั

การปอ้งกนัการคอร์รัปชนั เช่น การให้ของขวญั การเลีย้งรับรอง การขายและการตลาด การจดัซือ้ จดัจ้าง จดัหา และบริษัทได้

จดัทําหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้แก่ การสนบัสนนุช่วยเหลอืทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกศุล การให้และรับเงินสนบัสนนุ 

อย่างไรก็ดีผู้บริหารและพนกังานมีการปฏิบตัิอย่างถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สืบทอดกนัมาเป็นวฒันธรรมองค์กรมาโดย

ตลอด เพ่ือความชดัเจนและการนําไปปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด  

ผลการดาํเนินงานการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการนํามาตรการไปปฏิบัติประจาํปี 2564 

• การสื่อสารนโยบาย และหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิเร่ืองการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัภายในองค์กร โดยผ่านช่องทางเสยีง

ตามสายวนัละ 2 เวลา จัดทําบอร์ดประชาสมัพนัธ์เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามจุดต่างๆ ของบริษัท 

จัดทํา QR Code เก่ียวกับหลกัการและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ิมเนือ้หานโยบายการ

ตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และการแจ้งเบาะแส ลงในคูม่ือพนกังานสาํหรับแจกให้กบัพนกังานท่ีเข้าใหม ่และจดัทํา

แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์สําหรับบคุคลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบคุคลภายนอกสามารถรับรู้ได้ถึงการ

แสดงเจตนารมณ์ของบริษัทท่ีชดัเจน 

• บริษัทฯ  ได้จัดอบรมหลกัสตูร  “S & J ร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน”  สําหรับพนกังานทุกระดบัประจําปี  2564 

ผา่นระบบ E-learning พร้อมทําแบบประเมินวดัผลความเข้าใจ ซึง่มีผลคะแนนอยูใ่นระดบั “ดีมาก” 

• การปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ ซึ่งมีเนือ้หาเร่ืองนโยบาย และหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิสําหรับการต่อต้านการ   

คอร์รัปชนั เพ่ือเป็นการปลกูฝังจิตสาํนกึตัง้แตเ่ร่ิมต้น 
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• สื่อสารนโยบายไปยงัลกูค้า  ร้านค้า  และคู่ค้า  โดยการส่งจดหมายแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการ 

คอร์รัปชนัของบริษัท พร้อมขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หากพบบคุคลในองค์กรกระทําผิด นอกจากนี ้

บริษัท ได้จดัทําบนัทกึข้อตกลงไมก่ระทําการอนัเป็นการทจุริตคอร์รัปชนัสาํหรับผู้กระทําการแทนบริษัท เพ่ือให้

ลกูค้า ร้านค้า และคูค้่าได้มีความตระหนกัในการดําเนินธุรกิจกบับริษัทอยา่งจริงจงั 

• บริษัทฯ ได้จดัทําจดหมายแจ้งนโยบายงดรับกระเช้าของขวญัหรือของขวญัปีใหมจ่ากร้านค้า เป็นประจําทกุปี 

• ติดตามผลการขยายแนวร่วมการต่อต้านการคอรัปชันไปยัง บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด      

(บริษัทย่อย) ซึ่งได้นํานโยบายและข้อปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทใหญ่ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกบัระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัท พร้อมทัง้ประชาสมัพันธ์ อบรมบุคลากรภายในบริษัท นอกจากนีย้ังจัดให้มีการประเมิน    

ความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชนั เพ่ือสํารวจตวามเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ป้องกนัการเกิด 

เหตกุารณ์ท่ีจะนําไปสูก่ารคอร์รัปชนัได้ 

แผนงานประจาํปี 2565 ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

• จดัเตรียมความพร้อมในการตอ่อายกุารเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็น

ครัง้ท่ี 2   ซึง่บริษัทได้รับการรับรองมาตัง้แตปี่ 2559-ปัจจบุนั  

• จัดอบรมหลกัสตูร “ขยายแนวร่วม(คู่ค้า) ต่อต้านการคอร์รัปชันสู่การพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน” ผ่านระบบ

ออนไลน์  ให้กบัคูค้่าท่ีมียอดการซือ้ขายตัง้แต ่10 ล้านบาทเข้าร่วมอบรมและประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกบั S&J 

จํานวน  40 ราย และในปี 2566  จํานวน  45  ราย เพ่ือขยายแนวร่วมโครงการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั  ให้คูค้่าได้

ถึงเห็นความสําคญัในเร่ืองดงักลา่ว  และเป็นการสง่เสริมให้ผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น  มีความรับผิดชอบตอ่

ตนเองและสงัคม  เพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

• ขยายแนวร่วมการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัไปสูบ่ริษัทยอ่ย 1 บริษัท โดยทบทวนคูม่ือ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆของ 

บริษัทยอ่ยปรับปรุงให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั พร้อมทัง้สอบทานระบบการควบคมุภายใน 

ตลอดจนประเมินความเสีย่งด้านคอร์รัปชนัในองค์กร เพ่ือหาแนวทางปอ้งกนั  

การแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้รายงานและร้องเรียนการกระทําผิด

กฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ จึงกําหนดเป็นมาตรการในการ

แจ้งเบาะแส รวมทัง้จดัให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถกูร้องเรียน และให้ความสําคญักบัการเก็บรักษาข้อมลูการ

แจ้งเบาะแสเป็นความลบั  ซึ่งจะรับรู้ในกลุม่บคุคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเท่านัน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้ง

เบาะแส  

บริษัทฯจดัให้มีช่องทางสําหรับผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ท่ีสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจทําให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัทไม่วา่จะเป็นเร่ืองความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระทํา

ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเร่ืองท่ีผู้มีสว่นได้เสียถกูละเมดิสทิธิ หรือเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั โดยสามารถติดตอ่แจ้ง

เร่ืองได้โดยตรงผา่นทางโทรศพัท์หรือ 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 ผู้จดัการ

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือ หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานกุารบริษัท  

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุง่วดัดอน   เขตสาทร       

กรุงเทพมหานคร  10120 

กระบวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความเท่ียงธรรม โปร่งใส รอบคอบ ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่               

ผู้ถกูร้องเรียน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

การคุ้มครองผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนท่ีกระทําโดยเจตนาสจุริตด้วยการปกปิดช่ือ หรือข้อมลูใดๆ ท่ี

สามารถระบตุวัผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นความลบัโดยจํากดั

เฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทา่นัน้ 

การคุ้มครองพนกังาน 

บริษัทฯ จะให้การดแูลและคุ้มครองพนกังานผู้ ท่ีได้ปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัติอ่ต้านการคอร์รัปชนั  โดยใช้

มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงบริษัทฯ ให้ความเป็น

ธรรมและคุ้มครองแก่บคุลากร โดยบคุลากรของบริษัท จะไม่ถกูลงโทษหรือ ลดตําแหน่งหากปฏิเสธการกระทําการคอร์รัปชนั 

แม้วา่การกระทํานัน้จะทําให้บริษัทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ  
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บริษัทฯ ได้กําหนดกระบวนการแจ้งเบาะแส การป้องกันผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถูกร้องเรียน การพิจารณา

บทลงโทษ กระทัง่การรายงานการแจ้งเบาะแส ไว้ใน “หลกัการและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านการคอร์รัปชนั” อย่างชดัเจน 

โดยในปี 2564 ไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนเร่ืองผิดข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน และข้อร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชนั   

การติดตาม ทบทวนและประเมินผล 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชนั ตลอดจนมี

การจดัทําแผนปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและ

ประสานงานกบัหนว่ยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ี

สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีท่ีมีการทุจริตหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั 

4. ช่องทางในการติดต่อบริษัท 

  ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชนัผ่าน             

ช่องทางการสือ่สารได้ ดงันี ้

      ช่องทาง       เบอร์โทรศัพท์                    E-mail Address 

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

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

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

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)                                      

เลขท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบรวบรวมเอกสารท่ีส่งถึงคณะกรรมการและดําเนินการส่งให้คณะกรรมการ      

ชุดย่อยหรือกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะประเด็นตา่งๆ ทัง้หมดเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็น

รายไตรมาส โดยในปี 2564 ไมไ่ด้รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสยี 

8.2  รายงานผลการปฏบัิตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

8.2.1  จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุรวม 7 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ 

1. นายอมร อศัวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 

2. นางประดิษฐา จงวฒันา กรรมการตรวจสอบ 7/7 

3. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี กรรมการตรวจสอบ 7/7 

4. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ กรรมการตรวจสอบ 7/7 

8.2.2  ผลการปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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8.3  สรุปผลการปฏบัิตหิน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

 8.3.1  จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

  8.3.1.1  คณะกรรมการสรรหา 
 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชมุรวม 2 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ 

1. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการสรรหา 2/2 

2. นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการสรรหา 2/2 

3. ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการสรรหา 2/2 

4. นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการสรรหา 2/2 

5. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการสรรหา 2/2 

  8.3.1.2  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 ในปี 2564 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้มีการประชมุรวม 2 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ 

1. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 2/2 

2. นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 2/2 

3. นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 2/2 

4. นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 2/2 

8.3.1.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้มีการประชมุรวม 4 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ 

1. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

2. นางพรทิพย์ ภตูิภทัร์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

3. นางทองสขุ อปุถมัภากลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

4. นายปรัชญ์ ศรีจนัทร์ กรรมการบริหารความเสีย่ง  2/4* 

5. นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

6. น.ส.วราลกัษณ์ พนัธุ์ไพโรจน์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

  * รับตําแหนง่เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
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8.3.1.4  คณะกรรมการกิจกรรมองคก์รเพื�อสังคม 

 ในปี 2564 คณะกรรมการกิจกรรมองคก์รเพื�อสงัคมไดม้กีารประชมุรวม 4 ครั�ง โดยมกีรรมการเขา้รว่มประชมุ ดงันี� 

รายชื�อ ตาํแหน่ง จาํนวนครั�ง 

1. ศ.ดร.ภญ.มาลิน องัสรุงัษี ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพื�อสงัคม 4/4 

2. พล.ร.อ.อภิชาติ เพง็ศรีทอง กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื�อสงัคม 4/4 

3. นางรุจาภา ศรีสรุางค ์ กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื�อสงัคม 4/4 

4. นางปราณี เพช็รายทุธพนัธ ์ กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื�อสงัคม  2/4* 

5. น.ส.อญัชญั บญุเส็ง กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื�อสงัคม 2/4* 

6. น.ส.พรพนาวลั บญุรมย ์ กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื�อสงัคม 4/4 

7. น.ส.อษุา กิ�งทรพัยม์ณี กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื�อสงัคม 2/4* 

  * รบัตาํแหน่งเมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2564 

8.3.1.5  คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

 ในปี 2564 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกกิจการไดมี้การประชมุรวม 5 ครั�ง โดยมีกรรมการเขา้รว่มประชมุ ดงันี � 

รายชื�อ ตาํแหน่ง จาํนวนครั�ง 

1. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 5/5 

2. นางแกว้ตา องคส์รณะคม กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 5/5 

3. นางพชัรา พงษ์วิจารณ ์ กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 5/5 

4. นายสมุิตร ขอไพบลูย ์ กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  5/5 

5. น.ส.ทดัทรวง แสงวิเชียร กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ   4/5* 

  * รบัตาํแหน่งเมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2564 

8.3.1.6  คณะกรรมการบริหาร 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบรหิารไดม้ีการประชมุรวม 21 ครั�ง โดยมีกรรมการเขา้รว่มประชมุ ดงันี � 

รายชื�อ ตาํแหน่ง จาํนวนครั�ง 

1. นายธีระศกัดิ� วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบรหิาร 20/21 

2. ดร.อตัถกร กลั�นความดี กรรมการบรหิาร 20/21 

3. นางแกว้ตา องคส์รณะคม กรรมการบรหิาร 21/21 

4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน องัสรุงัษี กรรมการบรหิาร 21/21 

5. นางจิตราภรณ ์ วิกิตเศรษฐ ์ กรรมการบรหิาร 18/21 

6. นางทองสขุ อปุถมัภากลุ กรรมการบรหิาร 21/21 

7. นายปรชัญ ์ ศรีจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 21/21 

8. นางพชัรา พงษ์วิจารณ ์ กรรมการบรหิาร 21/21 

9. นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบรหิาร 21/21 

10. น.ส.กฤษณรฐั รศัมีสรุเิยนทร ์ กรรมการบรหิาร 21/21 

11. นายสมุิตร ขอไพบลูย ์ กรรมการบรหิาร 21/21 

12. น.ส.ญารนิทร ์ อารยะธนิตกุล กรรมการบรหิาร 21/21 
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8.3.2  ผลการปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

  8.3.2.1  รายงานคณะกรรมการสรรหา 

  8.3.2.2  รายงานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

  8.3.2.3  รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

  8.3.2.4  รายงานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

  8.3.2.5  รายงานคณะกรรมการบริหาร 

   (รายงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยข้อ 8.3.2.1 -8.3.2.5 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) 

  8.3.2.6  รายงานคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

    (ปรากฏในรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี 2564) 
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9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน ซึง่พนกังานทกุคนของบริษัทฯ  มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกนั  

โดยมีการกําหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร   

อย่างชดัเจน ครอบคลมุถึง การควบคมุทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ ผลสาํเร็จของงานจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทดงันี ้

1. กลยทุธ์และเปา้หมาย ได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจน สอดคล้องและสนบัสนนุพนัธกิจ (Mission) ของบริษัท    

2. ผลการปฏิบตัิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยมกีารบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่  

3. รายงานข้อมลูท่ีมีสาระสาํคญั ทัง้ด้านการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มคีวามถกูต้อง เช่ือถือได้  

4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกําหนดท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและ

ข้อบงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

5. มีความปลอดภยัของทรัพย์สนิ บคุลากร รวมทัง้ข้อมลูในระบบสารสนเทศ  

6. มีการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมมีประสทิธิผล 

7. มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเก่ียวกบัระบบ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ 

โดยเฉพาะเร่ืองรายการเก่ียวโยงกนั 

ในปี 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจดัทําแผนการตรวจสอบประจําปี นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ต่อการดําเนินงานให้

เป็นไปตามเปา้หมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง การปอ้งกนัทรัพย์สนิจากการทจุริต การจดัทําบญัชีและ

รายงานท่ีถกูต้องน่าเช่ือถือ โดยอาจจะมีการปฏิบตัิงานบางประการท่ีควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ท่ีฝ่ายบริหารเห็นว่ามี  

ความจําเป็นสาํหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท นําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 1 ประจําปี 2565 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้    

4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามจากแบบประเมิน           

การควบคมุภายใน โดยภาพรวมสรุปได้วา่จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ  

1. การควบคมุภายในองค์กร    

2. การประเมินความเสีย่ง   

3. การควบคมุการปฎิบตัิงาน     

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู     

5. ระบบการติดตาม  

ฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่ตามสมควรว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอท่ีจะดําเนินการดงักลา่วอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ในการป้องกนั รักษาทรัพย์สินจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ หรือการจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนมุตัิ และมี    

การติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยวา่ สามารถปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ย  อนัเกิดจากการท่ีกรรมการหรือ

ผู้บริหารนําไปใช้โดยไมม่ีอํานาจอยา่งเพียงพอ ดงันี ้
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1. การควบคุมภายในองค์กร  

  บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวัดผลได้อย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถึงความ        

เป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น สงัคมสว่นรวมและสิ่งแวดล้อม  มีการทบทวนการปฏิบตัิงานให้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อยู่เป็นประจํา เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนัน้ มีการจดัโครงสร้างองค์กรและจดัทํา     

กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดของกรรมการผู้ จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็น             

การแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน นอกจากนีม้ีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท 

ผู้บริหารและพนกังาน ซึ่งช่วยทําให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัมีระเบียบการตรวจสอบ       

ซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซือ้ได้ทํากฎระเบียบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร            

เพ่ือปอ้งกนัการใช้อํานาจหน้าท่ีในการนําทรัพย์สนิของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอํานาจบริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ในและนอก

สถานท่ีเพ่ือพฒันาให้พนกังานเพ่ิมทกัษะ มีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม ในการปฏิบตัิงานในแตล่ะหน้าท่ี 

2. การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการประเมินประเภทของความเสี่ยงสาเหตุของปัจจยัความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ เพ่ือหา

แนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และได้ชีแ้จงให้ผู้บริหาร พนกังานได้รับทราบ        

เพ่ือช่วยกนัลดและปอ้งกนัความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้แตล่ะหนว่ยงานปฏิบตัิงานและ

คํานงึถึงความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สนบัสนนุ 

3. การควบคุมการปฎบิัติงาน 

  บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบริหารแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์

อกัษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแตล่ะหน่วยงานออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั  

ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รวมถึงรายการเก่ียวโยงกนั 

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามขัน้ตอนของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และจะมีการสรุปรายการดงักล่าวท่ีเป็นธุรกิจปกติเพ่ือ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและหากไมใ่ช่ธุรกิจปกติจะมีการขออนมุตัิตามขัน้ตอนและแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด บริษัทฯ มีการติดตามทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัท เป็นประจําทุกเดือนและติดตามให้              

การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีมีการอนมุตัิ

ธุรกรรมในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนักบับริษัทในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ และมีการทบทวน

ความเหมาะสมของสญัญาเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์  

 นอกจากนีเ้พ่ือเน้นความชดัเจนในการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานให้ถกูต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กําหนดให้พนกังานต้อง

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัดในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

  บริษัทฯ จดัให้มีการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี

ไว้ครบถ้วน  เป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอ่ืนท่ีมี    

ความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้         

พร้อมทัง้ระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา  มีข้อมูลประกอบท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจ  มีการจัดทํารายงานการประชุมโดยมีสาระสําคัญครบถ้วน มีการบันทึก

ความเห็นของกรรมการบริษัทข้อซกัถามหรือข้อสงัเกตของกรรมการบริษัทในเร่ืองท่ีพิจารณา (หากมี) และมติท่ีประชุมซึ่งสามารถ

ตรวจสอบได้ 

 



122

5. ระบบการติดตาม 

  บริษัทฯ  ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปีก่อนมี     

การวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยทุธ์ให้เป็นไปตามท่ีต้องการเพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายได้ นอกจากนีเ้พ่ือให้

บริษัทฯ มีการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ โดยกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผล     

การควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ืองโดยกําหนดให้รายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  

เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอยา่งสมํ่าเสมอ 

 จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 ด้านดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ซึง่รวมกรรมการ

ตรวจสอบทัง้  4 คน  เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ระบบ

การควบคมุภายในใดๆ ก็ตามอาจจะไม่สามารถมัน่ใจได้ต่อความเสียหายทัง้หมดอนัเกิดจากความผิดพลาดท่ีเป็นสาระสําคญัแต่ก็

สามารถปอ้งกนั หรือยอมรับได้ในระดบัท่ีสมเหตสุมผล 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 -  ไมม่ีความเห็นท่ีแตกตา่ง - 
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9.2  รายการระหว่างกัน 

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนั 

ปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการ

เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น 

                   (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 

มูลค่า

รายการ     

ระหว่างกนั 

1.บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ A,B,C,D 0.32 • คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์จ่าย 

• คา่ไฟฟา้และสาธารณปูโภคจ่าย 

6.98 

121.22 

2.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล A,B,C,D 0.35 • ซือ้สนิค้า 

• คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

• ขายสนิค้า 

• รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

• รายได้อ่ืน 

7.28 

0.18 

9.21 

0.10 

1.39 

3.บจ.โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์ 

  

A,B,D 33.19 • ซือ้สนิค้า 

• คา่ใช้จา่ย 

• ขายสนิค้า 

• รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

• รายได้อ่ืน 

1.14  

0.15 

12.18                                                       

3.04 

0.19 

4.บจ.ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) A,B 30.00 • ขายสนิค้า 

• รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

• รายได้อ่ืน 

4.83                    

29.82 

0.08 

5. Atika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd. A,B 35.00 • ขายสนิค้า              1.59 

6. บจ.ไทยคิวบิค เทคโนโลย ี A,B 5.00 • ซือ้สนิค้า              0.15 

7.บมจ.ไทยวาโก้ A,D 0.08 • คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

• ขายสนิค้า 

0.04 

7.56 

8.บจ.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 

 

B,D - • ขายสนิค้า 

• รายได้อ่ืน 

      1,013.21 

             5.00 

9.บจ.อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ B,D - • ซือ้สนิค้า 

• คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

• ขายสนิค้า 

• รายได้อ่ืน 

0.05                   

0.44 

136.37 

0.05 
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รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 

มูลค่า

รายการ     

ระหว่างกนั 

10.บมจ.โอ ซี ซี B,D - • ขายสนิค้า 6.90 

11.บมจ.ประชาอาภรณ์ B,D - • ซือ้สนิค้า 1.10 

12.บจ.ไหมทอง B,D - • ซือ้สนิค้า 0.58 

13.บจ.เวิลด์เบส คอร์ปอเรชัน่ B,D - • ซือ้สนิค้า 1.37 

14.บจ.บจก.เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ B,D - • ซือ้สนิค้า 6.49 

15.บจ.เมคอพัเทคนิคอินเตอร์เนชัน่แนล B - • ขายสนิค้า 0.44 

16.บจ.ไอ.เอส.บี.เอ็ม B - • ขายสนิค้า 

• รายได้อ่ืน 

2.10 

0.08 

17.บจ.ชาล์ดอง (ประเทศไทย) B - • ขายสนิค้า 

• รายได้อ่ืน 

2.91 

0.32 

18.บจ.โชควฒันา B - • คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์จ่าย 

• คา่สาธารณปูโภคจ่าย 

0.70 

0.31 

19.บจ.คิวพี (ประเทศไทย) D - • ขายสนิค้า 0.16 

20.บจ.ไดโซ ซงัเกียว (ประเทศไทย) D - • ขายสนิค้า 1.71 

21.บมจ.สหพฒันพิบลู D - • คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

• ขายสนิค้า 

0.04 

7.03 

22.บจ.ไลอ้อน (ประเทศไทย) D - • ซือ้สนิค้า 

• ขายสนิค้า 

0.98 

31.67 

ลักษณะความสัมพนัธ์ A = บริษัทถือหุ้น   B = บริษัทมีกรรมการร่วมกนั 

   C = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท D = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกิน 10% 

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

นโยบายการกําหนดราคา  บริษัทฯ กําหนดราคาขายสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่ายในกระบวนการผลิต 

การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทนุการผลติของบริษัท  ซึง่เป็นระดบัราคาเดียวกนักบัลกูค้าทัว่ไป 

 นโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน  ในการทํารายการระหวา่งกนั บริษัทฯ ได้มีการทําธุรกรรมท่ีเป็นไปอยา่งยตุิธรรมตาม

ราคาตลาดและเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกนักบัท่ีกําหนดให้กบับคุคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

 

 

        (หนว่ย : ล้านบาท)ล้านบาท) 
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รายการ นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน 

-  รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ กําหนดคา่ตอบแทนโดยพิจารณาจากทําเล ท่ีตัง้ ลกัษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์

ของทรัพย์สนินัน้ 

-  รายได้คา่บริการ กําหนดคา่ตอบแทนจากลกัษณะการให้บริการ ความยากงา่ยของงาน โดยกําหนด

คา่ตอบแทนเช่นเดียวกบับคุคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

-  คา่สาธารณปูโภค กําหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีประกาศใช้ในสวนอตุสาหกรรมโดยคาํนวณจาก

จํานวนหนว่ยหรือปริมาณท่ีใช้จริง 

-  คา่ใช้จา่ยอ่ืน กําหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีใช้จริง 

2.  รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 

การให้กู้ยมืเงนิ   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่กีารให้กู้ยมืเพ่ิมเตมิแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัในระหวา่งปี 2564 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทาํกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทํารายการกบั "บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั" เป็นการค้าปกติท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกบั

บคุคลต่าง ๆ ในวงการอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ  การกําหนดราคาซือ้ขายได้เป็นไปตามปกติการค้า มิได้กระทําเพ่ือจําหนา่ย

จ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทออกไปยงับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

การทํารายการระหว่างกันเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีตัง้ เพ่ือธํารงรักษากิจการและเพ่ือความ

เจริญเติบโตของกิจการอย่างมัน่คง เป็นไปเพ่ือเสริมแรงซึ่งกันและกัน อนัท่ีจะเพ่ิมความเข้มแข็งและศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ       

อนัจะสง่ผลให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทกุ ๆ ฝ่าย 

มาตรการหรือขัน้ตอนของการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

การทํารายการระหวา่งกนัท่ีมิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึง่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลาํดบัแรก และถ้าขนาด

ของธุรกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ อยู่ในอํานาจหน้าท่ีท่ีจะสามารถอนุมัติได้ การอนุมตัิการทํารายการระหว่างกันจะจบลงท่ีขัน้ตอนนีโ้ดย            

ผู้มีสว่นได้เสียมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกนัมีขนาดท่ีเกินอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ีจะ

อนมุตัิได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมตขิองท่ีประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการอนมุตัิต่อไป โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียมิได้

ออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกันท่ีสําคญั และการเปิดเผยรายการ

ระหวา่งกนัทกุรายไตรมาส  เพ่ือดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกนั 

ในการเข้าทํารายการระหวา่งกันบริษัทกําหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหว่างกนัดงันี ้ราคาซือ้ ราคาขาย มูลค่าของ

รายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกติ 

รายการเก่ียวโยงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา  

และดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว                          

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานราคาหรืออตัราของรายการดงักลา่วกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  และผู้ตรวจสอบภายในว่า  

เป็นราคาท่ีสมเหตสุมผลและมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินถกูต้องแล้ว 
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บริษัทมีขัน้ตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกันโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดซือ้จดัจ้างโดยทัว่ไปของบริษัท และ

ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นไมม่ีสว่นได้เสยีในรายการระหวา่งกนั  และไมม่ีสว่นในการอนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง

เคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาท่ียุติธรรม        

เพ่ือเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

บริษัทปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยวา่ด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และ/หรือ การได้มาหรือจําหนา่ย

ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิบตัิรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทนุ

ทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการขออนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ   

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดไว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2564 แล้ว ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างไปจากมติคณะกรรมการ

บริษัท 

นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกันยงัคงจะดําเนินต่อไป จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจเพราะบุคคลท่ีอาจมี     

ความขดัแย้งเหลา่นีเ้ป็น  SUPPLY  CHAIN ของบริษัทความยืดหยุน่และความคลอ่งตวัของการเป็น SUPPLY  CHAIN เอือ้ประโยชน์

ตอ่การแข่งขนัของธุรกิจ และต่อผู้ ถือหุ้นในท่ีสดุ บริษัทฯ ตระหนกัในความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้น พนกังาน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ภายใต้ “หลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี"         
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ส่วนที ่3 

งบการเงนิ 
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ส่วนที่ 3 งบการเงนิ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น

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

ดงักลา่วได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่ง

สมํ่าเสมอ ประกอบกบัการใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจดัทํา  

 มีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคําอธิบายและการวิเคราะห์

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้นีง้บการเงิน

ดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีเป็นอิสระ 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนจัดให้มี     

ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการบนัทึกข้อมูลทาง

บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิด          

การทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระได้ทําหน้าท่ีสอบทานเก่ียวกบัคุณภาพ

ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท่ีแสดงไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report)แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลได้วา่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  ได้จดัทําและเปิดเผยโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

      นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ 

                         กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และ

ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน)            

ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และ

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

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

งบการเงนิ
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ         

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัเป็นบญัชีท่ีสาํคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากเป็นบญัชีท่ีมีมูลค่าสูง (คิดเป็นร้อยละ 97 

และ 95 ของยอดรายไดร้วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั) ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง          

ต่อกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั รวมถึงความผนัผวนทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์           

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมโดยรวมได ้กลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมากรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และราคา

ผนัแปรไปตามภาวะการแข่งขนั ซ่ึงทาํใหร้ายการขายของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในการรับรู้รายไดท่ี้หลากหลาย   

และดว้ยมูลค่าท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละลูกคา้ ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ          

กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบ

การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษในการทดสอบท่ีตอบสนองเร่ือง

ความถูกตอ้งและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 

ช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีและหลงัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่ลูกคา้

ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) 

เพือ่ตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชี             

ท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น           

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง               

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต

จะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได้
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ        

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์

ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

สินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2565 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 624,178,695 268,996,919     557,955,055     211,799,321     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 955,510,275 857,937,587     836,055,826     707,652,128     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 - - - - 
สินคา้คงเหลือ 9 863,713,639 771,044,971     716,585,136     677,645,756     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8,507,121         18,809,030       2,000,000         7,809,030         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 64,373,975       42,079,302       52,935,949       30,333,047       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,516,283,705  1,958,867,809  2,165,531,966  1,635,239,282  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 1,298,764,892  1,044,272,177  1,293,885,692  1,040,886,577  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 147,903,636     153,903,486     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 318,794,138     289,624,822     216,261,032     216,261,032     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 2.3 849,900            49,900              849,900            49,900              
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 13 - - - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 80,831,613       87,130,206       80,711,613       87,010,206       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,579,188,478  1,485,085,892  828,909,939     885,890,731     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 78,914,956       127,932,471     73,055,978       114,914,465     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 23,895,890       29,110,803       20,186,374       23,771,174       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 54,107,657       59,459,172       42,686,265       45,509,229       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 27,647,981       33,568,768       5,671,115         5,829,115         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,462,995,505  3,156,234,211  2,710,121,544  2,574,025,915  
รวมสินทรัพย์ 5,979,279,210  5,115,102,020  4,875,653,510  4,209,265,197  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



135

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 205,559,040     60,281,111       - 702,393 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 651,563,884     500,268,050     597,475,596     446,951,912 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 19 34,780,144       43,202,854       30,033,688       34,906,993       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,464,861       10,435,893       47,740,396       10,396,049       
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,082                1,635                2,082                - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,374,267       18,001,066       13,343,789       14,792,848       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 956,744,278     632,190,609     688,595,551     507,750,195     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 44,943,791       85,362,256       44,928,118       81,686,163       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 172,600,228     187,991,923     123,658,416     149,684,400     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 167,596,441     120,593,028     168,635,016     121,595,908     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 885,203            582,014            431,453            504,499            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 386,025,663     394,529,221     337,653,003     353,470,970     
รวมหนีสิ้น 1,342,769,941  1,026,719,830  1,026,248,554  861,221,165     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
  ทุนจดทะเบียน
  หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 200,000,000     200,000,000     200,000,000     200,000,000     

  ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 149,930,828 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 149,930,828     149,930,828     149,930,828     149,930,828     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 724,763,392     724,763,392     724,763,392     724,763,392     
ก าไรสะสม
  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 20,000,000       20,000,000       20,000,000       20,000,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,687,011,462  2,341,178,792  2,263,653,453  1,952,696,187  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 677,730,702     485,977,976     691,057,283     500,653,625     
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,259,436,384  3,721,850,988  3,849,404,956  3,348,044,032  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 377,072,885     366,531,202     - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,636,509,269  4,088,382,190  3,849,404,956  3,348,044,032  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,979,279,210  5,115,102,020  4,875,653,510  4,209,265,197  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 4,905,707,439   4,315,586,107   3,966,702,877   3,283,643,972   
รายไดเ้งินปันผล 19,574,188       18,622,340       77,754,023       84,302,161       
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 23,805,004       3,381,759         28,961,163       9,079,137         
ก าไรจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ - 1,540,975 - 1,534,079 
รายไดอ่ื้น 107,669,899      79,731,577 123,072,032      98,984,785 
รวมรำยได้ 5,056,756,530   4,418,862,758   4,196,490,095   3,477,544,134   
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 3,452,644,006 3,058,602,236 2,772,682,758 2,299,683,285
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 211,932,627 143,868,619 169,663,110 109,896,064
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 996,319,103 949,674,480 848,595,684 797,736,594
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ 2,802,356 - 2,811,112 - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 5,999,850 999,930            
รวมค่ำใช้จ่ำย 4,663,698,092   4,152,145,335   3,799,752,514   3,208,315,873   
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 393,058,438      266,717,423      396,737,581      269,228,261      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 12 69,505,171       74,463,501       - - 
รายไดท้างการเงิน 456,521            678,033            323,143            614,108            
ตน้ทุนทางการเงิน (5,461,663)        (7,271,569)        (2,536,436)        (4,175,284)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 457,558,467      334,587,388      394,524,288      265,667,085      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 23 (58,814,795)      (20,470,077)      (54,090,696)      (27,444,466)      
ก ำไรส ำหรับปี 398,743,672      314,117,311      340,433,592      238,222,619      

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 373,167,092      275,907,249      340,433,592      238,222,619      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 25,576,580       38,210,062       

398,743,672      314,117,311      

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24
 ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2.66 1.84 2.27 1.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรส ำหรับปี 398,743,672      314,117,311      340,433,592      238,222,619      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 961,803            1,714,810         - - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 389,825            - - - 
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
 ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,351,628         1,714,810         - - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
 ในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
 ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 10,23 289,025,373      (69,932,872)      289,030,493      (70,414,152)      
ผลก าไรจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 20 15,763,077       - 21,827,667 - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 5,174,199         (4,236,286)        - - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 309,962,649      (74,169,158)      310,858,160      (70,414,152)      
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 311,314,277      (72,454,348)      310,858,160      (70,414,152)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 710,057,949      241,662,963      651,291,752      167,808,467      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 687,516,224      203,212,261      651,291,752      167,808,467      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 22,541,725       38,450,702       

710,057,949      241,662,963      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 457,558,467      334,587,388      394,524,288      265,667,085      
รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
  จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
  คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 289,824,986      295,771,211      131,404,211      145,137,857      
  ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (กลบัรำยกำร) (20,259,172)      16,677,228        (14,705,630)      11,139,823        
  ตดัจ  ำหน่ำยหน้ีสูญ - 405,985 - - 
  กำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรำยกำร) 43,919,393 (1,370,558) 34,321,425 223,949
  ขำดทุนจำกกำรท ำลำยสินคำ้ 32,562,204 31,832,617 29,348,205        27,454,887        
  ก  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ (553,050)           (869,859)           (350,100)           (1,273,556)        
  ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 2,136,634          - 2,136,634 - 
  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 18,447,442        19,229,879        13,867,448 15,246,184        
  ผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำ (455,907)           431,435             (455,907)           - 
  ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (69,505,171)      (74,463,501)      - - 
  ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (33,099)             3,818,523          (57,699)             3,889,519          
  ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 2,802,356          (1,540,975)        2,811,112          (1,534,079)        
  ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 5,999,850          999,930             
  รำยไดเ้งินปันผล (19,574,188)      (18,622,340)      (77,754,023)      (84,302,161)      
  รำยไดท้ำงกำรเงิน (456,521)           (678,033)           (323,143)           (614,108)           
  ตน้ทุนทำงกำรเงิน 5,461,663          7,271,569          2,536,436          4,175,284          
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 741,876,037      612,480,569      523,303,107      386,210,614      
สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (77,365,335)      (4,758,352)        (114,724,658)    (10,098,080)      
  สินคำ้คงเหลือ (169,150,265)    (37,213,435)      (102,609,010)    (54,118,615)      
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (21,995,415)      68,621,070        (22,602,902)      44,879,269        
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,920,787          (17,447,677)      158,000             4,193,904          
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 138,802,844      (1,337,129)        142,323,852      (2,520,293)        
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,626,799)        628,220             (1,449,059)        1,500,114          
  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (14,135,291)      (9,763,457)        (12,608,848)      (7,774,411)        
  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 303,189             213,598             (73,046)             246,083             
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 602,629,752      611,423,407      411,717,436      362,518,585      
  จ่ำยดอกเบ้ีย (5,371,851)        (7,466,515)        (2,536,436)        (4,175,284)        
   จ่ำยภำษีเงินได้ (44,916,275)      (46,676,969)      (44,598,816)      (46,420,306)      
 เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 552,341,626      557,279,923      364,582,184      311,922,995      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บำท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 445,526             486,536             323,143 419,818
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 7,500,000          (9,000,000)        4,000,000          (5,000,000)        
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 175,238,304      - 175,238,304 - 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (68,498,167)      - (66,998,167) - 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (800,000)           (49,900)             (800,000)           (49,900)             
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (320,737,135)    (144,400,170)    (25,541,472)      (33,122,801)      
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 1,972,068          2,199,728          1,765,440          2,170,661          
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 99,533               - 99,533 - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (1,607,919)        (3,328,799)        (1,534,918) (1,581,354)        
เงินสดรับจำกเงินปันผล 65,474,065        78,022,203        77,754,023 84,302,161        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (140,913,725)    (76,070,402)      164,305,886      47,138,585        
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
   สถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 141,378,195      (121,536,737)    (702,393)           702,393             
ช ำระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (40,554,987)      (50,505,166)      (32,099,115)      (34,682,947)      
จ่ำยเงินปันผล (149,930,828)    (164,923,911)    (149,930,828)    (164,923,911)    
เงินปันผลจ่ำยของบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (12,000,042)      (6,000,000)        - - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (61,107,662)      (342,965,814)    (182,732,336)    (198,904,465)    
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียน 4,861,537          3,564,431          - - 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 355,181,776      141,808,138      346,155,734      160,157,115      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 268,996,919      127,188,781      211,799,321      51,642,206        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 624,178,695      268,996,919      557,955,055      211,799,321      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้พ่ิมข้ึนจำกสญัญำเช่ำใหม่ 10,995,425        20,458,681        9,750,008          14,864,538        
  โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - 3,276,780 - 3,276,780 
  เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ืออุปกรณ์ 12,536,961        3,039,749 8,332,973          552,282 
  ก  ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลคำ่เงินลงทุนในตรำสำรทุน
  ท่ีก  ำหนดให้วดัมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 361,284,916      (87,416,090)      361,288,116      (88,017,690)      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บำท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

มหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจาํหน่าย

เคร่ืองสําอางทุกประเภทและธุรกิจลงทุน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 600/4 หมู่ 11                           

ถนนสุขาภิบาล 8 ตาํบลหนองขาม  อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยมีสาํนกังานสาขา 4 สาขา ดงัน้ี 

สาขาท่ี  1 เลขท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

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

จงัหวดัสมุทรปราการ 

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

จงัหวดัชลบุรี 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                                 

การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     

บริษทั อี เอฟ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ไทย 100 100 

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสินคา้บรรจุภณัฑ ์ ไทย 50 50 

บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ไทย 100 100 

บริษทั โฟร์ดบัเบ้ิลยดีู วชิัน่ จาํกดั นาํเขา้ ส่งออก ซ้ือมาขายไป ผลิตภณัฑ์

ประเภทสารเคมี บรรจุภณัฑแ์ละ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 

ไทย 100 100 

บริษทั เอสเอเอเอส จาํกดั วจิยัและพฒันาสูตรการผลิต

เคร่ืองสาํอาง 

ไทย 100 100 

S&J International (UK) Limited จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางและ

ชุดของขวญั รวมถึงใหบ้ริการทาง

การตลาด 

องักฤษ 100 100 

บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดย S&J 

International (UK) Limited 

    

Guangzhou S&J Cosmetics Company 

Limited 

จดัจาํหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ จีน 100 100 

4WD Vision (HK) Limited จดัจาํหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ เขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง 

100 100 

บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดย                   

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยูด ีวช่ัิน จาํกดั 

    

4WD Vision Europe B.V. จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางและ

ชุดของขวญั รวมถึงใหบ้ริการทาง

การตลาด 

เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักับของ

บริษทัฯ 
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จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม

น้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม  

2.3 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จาํกดั (“DKSH”) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัตั้งบริษทั ดีเคเอสเจ จาํกดั (“DKSJ”) เพื่อดาํเนินธุรกิจใน

การจาํหน่ายเคร่ืองสําอาง โดยเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 บริษทัฯไดจ่้ายค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 0.05 

ลา้นบาท บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ใน DKSJ บริษทัฯไดบ้นัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็น 

“เงินลงทุนในการร่วมคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ดีเคเอสเจ จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัให้

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 0.1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 1.7 ลา้น

บาท (หุน้สามญั 17,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 16,000 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัฯยงัคงถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 50 และไดจ่้ายชาํระเงินลงทุนใน

หุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงิน 0.8 ลา้นบาท บริษทัดงักล่าว

ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 

2.4 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วม       

ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิ

ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติั

หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4.  นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ี

ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ

สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิตในภายหลงั ท่ีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ธีิดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือ

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า

ตามวธีิราคาทุน 

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ

รายการ หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วนของอาคารให้เช่าคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธี

เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 20 - 25 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 - 10  ปี 

ยานพาหนะ - 5 - 8 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ

ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ

สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ                  

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว                    

เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ

วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัคือ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายุการให้ประโยชน์ 

10 ปี 
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4.8 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิใน                    

การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์

อา้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิง

และหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจาํนวนเงิน         

ท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจ

ตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุ

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน 3 - 5 ปี 

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2 - 5 ปี 

  อุปกรณ์สาํนกังาน 2 - 4 ปี 

  ยานพาหนะ 2 - 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน

ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น 

และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทั

จะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของ

สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า

ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการ

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลง

ในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่า         

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน บริษทัฯบนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายได ้    

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน 

จากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าดําเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 เงินตราต่างประเทศ  

  บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุล

เงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณ                           

ผลการดาํเนินงาน 
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4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั

หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

คืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่

ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยก

ออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงิน

รางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.14 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงาน

จดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรของ

ประเทศไทย 

 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของประเทศนั้น โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรของ

ประเทศนั้น 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ             

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ 
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 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน

การทาํรายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบาย                    

การบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 

และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน

วนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน

การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน              

(ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ได ้              

ถือไวเ้พื่อคา้ เป็นตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได้ ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็น                

รายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอน

ไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
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เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ี

เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการ

นั้นในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืนไม่มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่ม

บริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึน

จากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ

เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์

นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้               

มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน            

ทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือ

มีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิม

และรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคาํนวณจากผลต่าง

ของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ

ไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการ

เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ี

อาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างมี

นยัสําคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ี

การคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ

ความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

ลูกหน้ีการคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้ นและ

สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด

ตามสญัญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ 

และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.16 ตราสารอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา และวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรม

มากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 
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กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ

ภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์

อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะ

ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม

ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน               

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี      

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ี

สาํคญัมีดงัน้ี 
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สัญญาเช่า  

การกาํหนดอายสัุญญาเช่าที่มสิีทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัท

ในฐานะผู้เช่า 

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

โดยคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ

กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การกาํหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

โดยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจาํเป็น

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ี

คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดย

คาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้อง

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิด

สัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณ

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณา

จากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานและฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

จากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยคาํนึงถึงอายขุองสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ขายสินคา้ - - 313 186 

รายไดอ่ื้น - - 33 35 

ซ้ือสินคา้และบริการ - - 691 542 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3 7 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     

ขายสินคา้ 19 56 - 34 

ค่าเช่ารับ 33 33 33 33 

รายไดอ่ื้น - 1 - 1 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั    

ขายสินคา้ 1,218 998 1,070 802 

รายไดอ่ื้น 7 2 6 2 

ซ้ือสินคา้และบริการ 17 18 16 17 

ค่าเช่าจ่าย 8 7 8 7 

ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ 122 118 50 44 
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นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น ราคาบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ค่าเช่ารับ ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาตลาด 

ค่าเช่าจ่าย ราคาตามสัญญา 

ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

ลูกหน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย - - 118,546 52,832 

บริษทัร่วม 5,815 29,159 1,055 22,315 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 122,334 141,558 104,234 116,897 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 128,149 170,717 223,835 192,044 

ลูกหน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 4,791 2,833 

บริษทัร่วม 51 118 41 113 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,108 250 1,108 250 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,159 368 5,940 3,196 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 129,308 171,085 229,775 195,240 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย - - 3,000 4,000 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (3,000) (4,000) 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย - สุทธิ - - - - 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,192 3,454 2,096 2,096 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,192 3,454 2,096 2,096 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 18)    

เจา้หน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย - - 104,510 95,573 

บริษทัร่วม 159 6 85 6 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,017 1,774 1,017 1,691 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,176 1,780 105,612 97,270 

เจา้หน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 390 325 

บริษทัร่วม 13 - 13 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,409 8,969 644 3,630 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,422 8,969 1,047 3,955 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 7,598 10,749 106,659 101,255 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 19)    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,053 40,616 9,766 34,605 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 11,053 40,616 9,766 34,605 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 และการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

เพ่ิมข้ึน 

ในระหวา่งปี 

ลดลง 

ในระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

 

 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย     

บริษทัยอ่ย 4,000 - (1,000) 3,000 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต       

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4,000) - 1,000 (3,000) 

รวม - - - - 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการ       

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี  4,000 - 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (1,000) 4,000 

ยอดคงเหลือปลายปี 3,000 4,000 

เงินใหกู้ย้มืขา้งตน้เป็นเงินกูย้มืตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.0 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: 

อตัราร้อยละ 2.0 ต่อปี) มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 83,445 72,058 78,127 67,021 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 510 374 510 374 

รวม 83,955 72,432 78,637 67,395 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 623 646 450 450 

เงินฝากธนาคาร 623,556 267,891 557,505 211,349 

เช็คในมือ - 460 - - 

รวม 624,179 268,997 557,955 211,799 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.01 

ถึง 0.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.35 ต่อปี) (เฉพาะของบริษัทฯ:ร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี            

2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 118,384 128,355 214,008 148,754 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  8,798 17,727 9,543 6,729 

 3 - 6 เดือน 284 1,716 176 13,642 

 6 - 12 เดือน 575 22,484 - 22,484 

 มากกวา่ 12 เดือน 108 435 108 435 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  128,149 170,717 223,835 192,044 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 631,236 464,337 491,742 383,232 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  148,255 189,769 73,924 104,077 

 3 - 6 เดือน 8,065 8,686 5,066 4,720 

 6 - 12 เดือน 1,444 11,840 798 7,025 

 มากกวา่ 12 เดือน 6,493 16,699 3,706 11,094 

รวม 795,493 691,331 575,236 510,148 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (11,137) (31,396) (5,429) (19,135) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  784,356 659,935 569,807 491,013 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 912,505 830,652 793,642 683,057 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,159 368 5,940 3,196 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,464 1,448 7,228 635 

ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 30,281 20,649 24,204 15,941 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,101 4,821 5,042 4,823 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 43,005 27,286 42,414 24,595 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 955,510 857,938 836,056 707,652 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 120 วนั  
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี  31,396 14,719 19,135 11,995 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(กลบัรายการ) (20,259) 16,755 (13,706) 7,140 

จาํนวนท่ีไดรั้บคืน - (78) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี  11,137 31,396 5,429 19,135 

9. สินค้าคงเหลือ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน        

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 323,911 301,505 (19,117) (11,482) 304,794 290,023 

งานระหวา่งทาํ 87,199 77,867 (11,150) (1,264) 76,049 76,603 

วตัถุดิบ 268,582 174,785 (21,471) (3,784) 247,111 171,001 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 184,473 185,118 (14,718) (6,007) 169,755 179,111 

วสัดุส้ินเปลือง 3,738 2,359 - - 3,738 2,359 

สินคา้ระหวา่งทาง 62,267 51,948 - - 62,267 51,948 

รวม 930,170 793,582 (66,456) (22,537) 863,714 771,045 

     

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน        

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 228,032 243,876 (10,170) (6,664) 217,862 237,212 

งานระหวา่งทาํ 62,645 56,966 (9,878) (1,264) 52,767 55,702 

วตัถุดิบ 231,346 157,578 (15,670) (2,179) 215,676 155,399 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 189,892 188,995 (14,717) (6,007) 175,175 182,988 

วสัดุส้ินเปลือง 2,190 1,136 - - 2,190 1,136 

สินคา้ระหวา่งทาง 52,915 45,209 - - 52,915 45,209 

รวม 767,020 693,760 (50,435) (16,114) 716,585 677,646 
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 ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ              

ท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 76 ลา้นบาท (2563: 38 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 63 ลา้นบาท 2563: 35 

ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

เป็นจาํนวน 32 ลา้นบาท (2563: 39 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 29 ลา้นบาท 2563: 35 ลา้นบาท)

โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารทุนที่กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

  

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด     

 บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) 677,600 497,896 677,600 497,896 

 บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) 208,500 207,750 208,500 207,750 

 บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 120,221 126,645 120,221 126,645 

 บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) 76,200 - 76,200 - 

 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 30,825 28,513 30,825 28,513 

 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 7,659 7,501 7,659 7,501 

 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,737 3,170 6,737 3,170 

 บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 3,850 4,425 3,850 4,425 

 บริษทั ฟารอีสท ์เฟมไลน ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) 114 91 114 91 

 บริษทั บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน)  21 28 21 28 

รวมตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด 1,131,727 876,019 1,131,727 876,019 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     

   บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์จาํกดั  41,032 40,926 41,032 40,926 

บริษทั ร่วมประโยชน ์จาํกดั 33,791 33,870 33,791 33,870 

บริษทั ไทยคิวบิคเทคโนโลยี จาํกดั 22,913 9,082 22,913 9,082 

บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จาํกดั 14,127 23,937 14,127 23,937 

บริษทั ทีเวย ์จาํกดั 13,515 13,542 10,136 10,157 

บริษทั สหเซวา จาํกดั 10,300 9,352 10,300 9,352 

บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั 6,826 6,837 6,826 6,837 

บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั 4,161 4,539 4,161 4,539 

บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ จาํกดั 3,606 4,294 3,606 4,294 

บริษทั ไทยยคิูล่อน จาํกดั 3,548 6,725 3,548 6,725 

บริษทั เค.คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 3,080 3,403 3,080 3,403 

บริษทั ไทยลอตเต ้จาํกดั 2,633 2,122 2,633 2,122 

บริษทั ธานรา จาํกดั 1,743 1,765 1,743 1,765 

บริษทั เอช แอนด ์บี กบินทร์บุรี จาํกดั 1,440 2,153 1,440 2,153 

บริษทั บี.เค.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 1,072 1,058 1,072 1,058 

บริษทั อเมริกนัฟู้ด จาํกดั 546 3,272 546 3,272 

อ่ืน ๆ  1,205 1,376 1,205 1,376 

รวมตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 165,538 168,253 162,159 164,868 

บัตรเงนิฝาก 1,500 - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน 1,298,765 1,044,272 1,293,886 1,040,887 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในงบการเงินรวม

ประกอบดว้ยเงินลงทุนจาํนวน 5 บริษทั โดยมีมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.7 ของ

ยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (2563: จาํนวน 6 

บริษทั โดยมีมูลค่ายติุธรรมจาํนวน 1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.8) (เฉพาะของบริษทัฯ: จาํนวน 5 บริษทั 

โดยมีมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.7 2563: จาํนวน 6 บริษทั โดยมีมูลค่ายุติธรรม

จาํนวน 1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.8) 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาดของ

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 67 ลา้นบาท โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุน้ใน

บริษทัดงักล่าวร้อยละ 0.36 
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ระหว่างปี 2564 บริษทัฯได้มีการขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั 

(มหาชน) มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีขาย มีจาํนวน 174 ลา้นบาท และผลสะสมของกาํไรท่ีเคยรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาํนวน 99 ลา้นบาท ไดโ้อนเขา้ไปรับรู้ในกาํไรสะสมแลว้  

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงท่ียงัถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เป็นจาํนวน 

20 ลา้นบาท (2563: 19 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 20 ลา้นบาท 2563: 19 ลา้นบาท) 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ           

ระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อี เอฟ จาํกดั 4.0 ลา้นบาท 4.0 ลา้นบาท 100 100 4,005 4,005 280 280 

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง 

จาํกดั 

120.0 ลา้นบาท 120.0 ลา้นบาท 50 50 124,825 124,825 12,000 6,000 

บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

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

บริษทั โฟร์ดบัเบ้ิลยดีู วิชัน่ จาํกดั 10.0 ลา้นบาท 10.0 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 - - 

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

S&J International (UK) Limited 0.1 ลา้นปอนด ์       

 สเตอร์ลิง 

0.1 ลา้นปอนด ์       

 สเตอร์ลิง 

100 100 5,073 

 

5,073 

 

- 

 

- 

 

รวม     154,903 154,903 12,280 6,280 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (6,999) (1,000)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     147,904 153,903   

เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดย้ืน่จดทะเบียนเลิก

บริษทักบักระทรวงพาณิชย ์และอยู่ระหว่างการชาํระบญัชี ทั้งน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงาน              

ท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม 

11.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั  

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

กาํไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั                       

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจ

ควบคุมในระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนู

แฟคเจอร่ิง จาํกดั 

50 50 377,072 366,531 22,542 38,451 12,000 6,000 
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11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

 บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 342 306 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 742 570 

หน้ีสินหมุนเวยีน 280 104 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 50 39 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

รายได ้ 1,116 1,132 

กาํไร  51 76 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (6) - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 45 76 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 128 239 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (269) (104) 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 136 (132) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (5) 3 
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13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงใหกู้ย้มื แก่ ELLA CORA, INC. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน

ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินแปลงสภาพท่ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั              

เป็นจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการกู้ยืม 3 ปี คิดอตัราดอกเบ้ียท่ีมากกว่า 

ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี กบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี

ทรัพยสิ์นของบริษทัผูกู้ย้ืมเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ในระหวา่งระยะเวลาการให้กูย้ืมจะไม่มีการรับ

ชําระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาให้กู ้ยืมตามข้อตกลงแล้ว สามารถขยาย

ระยะเวลาการกูย้ืมไดอี้กไม่เกิน 2 ปี และเงินตน้และดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมดงักล่าวจะแปลงสภาพ

เป็นหุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัผูกู้ย้มืดงักล่าว ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

เน่ืองจาก ELLA CORA, INC ประสบปัญหาในการดาํเนินงานซ่ึงทาํให้มีความไม่แน่นอนเก่ียวกบั

จาํนวนท่ีจะไดรั้บชาํระจากบริษทัดงักล่าวในขณะน้ี อยา่งไรก็ตาม เพื่อความระมดัระวงับริษทัฯจึงได้

ตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับหน้ีดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินท่ีไม่ได้

ใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

ท่ีดินและ

อาคารใหเ้ช่า รวม 

ท่ีดินท่ีไม่ได้

ใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

ท่ีดินและ

อาคารใหเ้ช่า รวม 

31 ธนัวาคม 2564:       

ราคาทุน 120 140,363 140,483 - 140,363 140,363 

หกั:  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (59,651) (59,651) - (59,651) (59,651) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 120 80,712 80,832 - 80,712 80,712 

31 ธนัวาคม 2563:       

ราคาทุน 120 146,119 146,239 - 146,119 146,119 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (59,109) (59,109) - (59,109) (59,109) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 120 87,010 87,130 - 87,010 87,010 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 87,130 88,680 87,010 88,560 

โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 3,276 - 3,276 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  

   - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 

    

   จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (2,236) - (2,236) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (4,062) (4,826) (4,062) (4,826) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 80,832 87,130 80,712 87,010 

ขอ้มูลเพิ่มเติมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่ายติุธรรม 189,879 189,879 189,759 189,759 

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์

ราคาตลาด ส่วนมูลค่ายติุธรรมสําหรับท่ีดินและอาคารให้เช่าประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้

เกณฑว์ิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) และวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและอาคารให้เช่าดงักล่าวประกอบดว้ย 

อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

บริษทัฯไดร่้วมลงทุนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่ารวมประมาณ 30 ลา้นบาท 

โดยมีสัดส่วนการลงทุนดงัน้ี  

 จาํนวนเงิน                     

(พนับาท) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

(ตารางวา) 

บริษทั วทิยาสิทธ์ิ จาํกดั 14,929 76.57 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล            

เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 9,953 51.05 

บริษทั เค. คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 5,474 28.08 

รวม 30,356 155.70 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

       สินทรัพย ์  

 ท่ีดินและ อาคารและ     ระหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช ้ เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร และติดตั้ง สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

1 มกราคม 2563 301,906 1,190,914 375,337 149,480 2,824,448 34,913 68,874 4,945,872 

ซ้ือเพิ่ม - 1,451 732 8,243 14,321 - 122,693 147,440 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (503) (8,329) (2,862) (8,688) (1,768) - (22,150) 

โอนเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - - - (3,276) (3,276) 

โอน - 19,204 4,194 4,055 109,836 - (137,289) - 

31 ธนัวาคม 2563 301,906 1,211,066 371,934 158,916 2,939,917 33,145 51,002 5,067,886 

ซ้ือเพิ่ม 104,416 2,284 656 4,301 5,685 - 215,931 333,273 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (637) (3,093) (726) (8,512) (5,723) - (18,691) 

โอน - 14,067 2,802 112 125,388 - (142,369) - 

31 ธนัวาคม 2564 406,322 1,226,780 372,299 162,603 3,062,478 27,422 124,564 5,382,468 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

1 มกราคม 2563 - 490,815 364,431 120,475 2,359,802 32,845 - 3,368,368 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 52,375 5,397 12,140 163,057 82 - 233,051 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี 

 จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (223) (8,300) (2,854) (8,206) (1,236) - (20,819) 

31 ธนัวาคม 2563 - 542,967 361,528 129,761 2,514,653 31,691 - 3,580,600 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 54,546 4,126 11,969 167,194 (83) - 237,752 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี 

 จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (262) (3,089) (727) (8,471) (4,723) - (17,272) 

31 ธนัวาคม 2564 - 597,251 362,565 141,003 2,673,376 26,885 - 3,801,080 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         

1 มกราคม 2563 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - 2,200 2,200 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

31 ธนัวาคม 2563 301,906 668,099 10,406 29,155 425,264 1,454 48,802 1,485,086 

31 ธนัวาคม 2564 406,322 629,529 9,734 21,600 389,102 537 122,364 1,579,188 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2563 (174 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  233,051 

2564 (179 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  237,752 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       สินทรัพย ์  

 ท่ีดินและ อาคารและ   เคร่ืองมือ  ระหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช ้ อุปกรณ์และ  ติดตั้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร และติดตั้ง สาํนกังาน เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

1 มกราคม 2563 200,750 994,311 202,349 120,069 1,280,920 19,996 33,488 2,851,883 

ซ้ือเพิ่ม - 1,451 732 6,836 4,257 - 20,399 33,675 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (381) (8,074) (2,065) (6,770) (1,673) - (18,963) 

โอนเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - - - (3,276) (3,276) 

โอน - 18,717 1,472 3,448 18,029 - (41,666) - 

31 ธนัวาคม 2563 200,750 1,014,098 196,479 128,288 1,296,436 18,323 8,945 2,863,319 

ซ้ือเพิ่ม - 2,284 656 2,885 1,805 - 26,244 33,874 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (637) (2,314) (615) (4,274) (5,447) - (13,287) 

โอน - 8,278 89 93 8,874 - (17,334) - 

31 ธนัวาคม 2564 200,750 1,024,023 194,910 130,651 1,302,841 12,876 17,855 2,883,906 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

1 มกราคม 2563 - 401,449 196,500 94,265 1,184,350 18,405 - 1,894,969 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 43,637 3,195 10,428 41,065 - - 98,325 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี 

 จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (102) (8,048) (2,064) (6,712) (1,140) - (18,066) 

31 ธนัวาคม 2563 - 444,984 191,647 102,629 1,218,703 17,265 - 1,975,228 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 45,731 1,815 10,144 31,750 - - 89,440 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี 

 จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (262) (2,314) (615) (4,234) (4,447) - (11,872) 

31 ธนัวาคม 2564 - 490,453 191,148 112,158 1,246,219 12,818 - 2,052,796 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         

1 มกราคม 2563 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - 2,200 2,200 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

31 ธนัวาคม 2563 200,750 569,114 4,832 25,659 77,733 1,058 6,745 885,891 

31 ธนัวาคม 2564 200,750 533,570 3,762 18,493 56,622 58 15,655 828,910 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2563 (49 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  98,325 

2564 (39 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  89,440 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่

ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 

2,889 ลา้นบาท (2563: 2,718 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 1,610 ลา้นบาท 2563: 1,503 ลา้นบาท) 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง 

 
 

รวม 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง 

 
 

รวม 
31 ธนัวาคม 2564       
ราคาทุน 105,332 350 105,682 75,430 350 75,780 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (81,786) - (81,786) (55,594) - (55,594) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 23,546 350 23,896 19,836 350 20,186 
31 ธนัวาคม 2563       
ราคาทุน 104,676 50 104,726 74,195 50 74,245 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (75,615) - (75,615) (50,474) - (50,474) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 29,061 50 29,111 23,721 50 23,771 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 29,111 32,970 23,771 27,815 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 1,608 3,328 1,535 1,582 
ค่าตดัจาํหน่าย (รวมอยูใ่น
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร) (6,823) (7,187) (5,120) (5,626) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 23,896 29,111 20,186 23,771 

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 อตัราดอกเบ้ีย (หน่วย: พนับาท) 
 (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 0.88 - 2.53 2.50 - 3.00 205,559 59,579 - - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 5.88 - 702 - 702 
รวม 205,559 60,281 - 702 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นการกูย้มืโดยไม่มีหลกัประกนั 



175

 

 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,176 1,780 105,612 97,270 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 311,969 273,452 223,206 193,085 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,422 8,969 1,047 3,955 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 69,049 48,794 42,873 21,824 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  250,184 164,096 216,405 130,266 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 12,537 3,040 8,333 552 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 227 137 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 651,564 500,268 597,476 446,952 

19. สัญญาเช่า  
19.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง        
2 - 5 ปี  
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

1 มกราคม 2563 13,059 120,934 3,504 20,683 158,180 
เพิ่มข้ึน 4,124 5,856 - 10,569 20,549 
รายการปรับปรุงจากการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า - - (90) - (90) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (10,901) (28,850) (969) (9,987) (50,707) 
31 ธนัวาคม 2563 6,282 97,940 2,445 21,265 127,932 
เพิ่มข้ึน - 897 176 9,924 10,997 
รายการปรับปรุงจากการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า - (18,580) - (246) (18,826) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (4,708) (26,247) (993) (9,240) (41,188) 
31 ธนัวาคม 2564 1,574 54,010 1,628 21,703 78,915 

 



176

 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

1 มกราคม 2563 - 118,028 3,245 15,139 136,412 
เพิ่มข้ึน 3,620 469 - 10,887 14,976 
รายการปรับปรุงจากการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า - - (113) - (113) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,207) (26,220) (827) (8,107) (36,361) 
31 ธนัวาคม 2563 2,413 92,277 2,305 17,919 114,914 
เพิ่มข้ึน - 367 - 9,383 9,750 
รายการปรับปรุงจากการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า - (18,580) - (246) (18,826) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,207) (23,262) (827) (7,486) (32,782) 
31 ธนัวาคม 2564 1,206 50,802 1,478 19,570 73,056 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 84,522 135,351 79,593 123,019 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (4,798) (6,786) (4,631) (6,426) 
รวม 79,724 128,565 74,962 116,593 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (34,780) (43,203) (30,034) (34,907) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 44,944 85,362 44,928 81,686 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 128,565 158,179 116,593 136,411 

เพิ่มข้ึน 10,996 38,376 9,750 18,094 

รายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลง

สัญญาเช่า (19,282) (18,745) (19,282) (3,236) 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 2,809 4,796 2,536 4,030 

จ่ายค่าเช่า (43,364) (54,041) (34,635) (38,706) 

ยอดคงเหลือปลายปี 79,724 128,565 74,962 116,593 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 

30.2 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 41,188 50,707 32,782 36,361 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,809 4,796 2,536 4,030 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 48 187 48 187 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่า                            

ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 77 23 77 23 

ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จาํนวน 43 ลา้นบาท (2653: 54 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 35 ลา้นบาท 2563: 39 ลา้นบาท) 

ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  
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19.2   บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและ

อาคารใหเ้ช่า (หมายเหตุ 14) โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 - 3 ปี  

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิก

ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนท่ีไม่มีสาระสาํคญั 

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 โครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนกังาน 

 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 182,150 172,413 5,842 6,113 187,992 178,526 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:       

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  16,070 16,109 309 359 16,379 16,468 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,910 2,703 52 58 2,962 2,761 

 ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั       

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ - - (2) - (2) - 

                ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - (1,404) - (1,404) - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - 512 - 512 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       

 ขาดทุน (กาํไร)  จากการประมาณการตามหลกั       

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ (5,780) - - - (5,780) - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 6,672 - - - 6,672 - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (20,596) - - - (20,596) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (13,316) (9,075) (819) (688) (14,135) (9,763) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 168,110 182,150 4,490 5,842 172,600 187,992 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบเฉพาะกิจการ 

 โครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนกังาน 

 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 145,031 137,192 4,653 5,021 149,684 142,213 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:       

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  12,788 12,745 232 275 13,020 13,020 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,348 2,180 41 45 2,389 2,225 

 ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั       
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ - - (81) - (81) - 

                ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - (1,573) - (1,573) - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - 112 - 112 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
 ขาดทุน (กาํไร)  จากการประมาณการตามหลกั       

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ (4,999) - - - (4,999) - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 2,702 - - - 2,702 - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (24,987) - - - (24,987) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (12,164) (7,086) (445) (688) (12,609) (7,774) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 120,719 145,031 2,939 4,653 123,658 149,684 

  กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็น

จาํนวน 9 ลา้นบาท (2563: 15 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 7 ลา้นบาท 2563: 14 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 11 - 13 ปี (2563: 11 - 12 ปี) (เฉพาะของบริษทัฯ: 11 ปี 2563: 12 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.27 - 1.69 1.45 - 1.56 1.27 - 1.67 1.51 - 1.56 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  2.50 - 5.00 3.00 - 5.00 2.50 - 4.63 3.00 - 5.00 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

อตัราคิดลด (12) 14 (9) 9 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  21 (19) 17 (16) 

     

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

อตัราคิดลด (25) 28 (19) 22 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  32 (29) 25 (23) 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี               

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                 

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้

จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 1,226,459 1,106,130 844,462 738,815 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 289,825 295,771 131,404 145,138 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,479,311 1,479,718 2,241,421 1,842,854 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (31,738) 6,294 10,165 1,061 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา 31,656 17,596 31,656 17,596 
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23. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 60,660 31,931 57,193 31,814 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        

ของปีก่อน 94 (1,185) 94 (1,185) 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,939) (10,276) (3,196) (3,185) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 58,815 20,470 54,091 27,444 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

 ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์าง

การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน   (72,256) 17,484 (72,258) 17,603 

  กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (3,941) - (5,457) - 

  ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม (1,391) - - - 

รวม (77,588) 17,484 (77,715) 17,603 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 457,558 334,587 394,524 265,667 
     

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

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 90,060 64,097 78,905 53,133 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 94 (1,185) 94 (1,185) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึก                   

ในปีก่อนแต่นาํมาบนัทึกในระหวา่งปี - 1,410 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (15,407) (16,860) (15,407) (16,860) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,104 2,019 2,250 985 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (20,573) (28,287) (12,817) (6,922) 

อ่ืน ๆ 1,537 (724) 1,066 (1,707) 

รวม (31,339) (43,852) (24,908) (24,504) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 58,815 20,470 54,091 27,444 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  2,227 6,251 1,086 3,827 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 13,028 4,493 10,087 3,223 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 34,866 37,944 24,732 29,937 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน 200 236 5,960 4,760 

สญัญาเช่า 381 336 381 336 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,966 6,773 - - 

อ่ืน ๆ 440 3,426 440 3,426 

รวม 54,108 59,459 42,686 45,509 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาการเปล่ียนแปลงมูลค่า    

ยติุธรรมของเงินลงทุน 167,595 120,031 168,635 121,034 

อ่ืน ๆ 1 562 - 562 

รวม 167,596 120,593 168,635 121,596 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จาํนวน 15 ล้านบาท 

(2563: 13 ล้านบาท) ท่ีบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจาก              

บริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุน

ทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์

ภายในปี 2569 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจใน                        

การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1. ส่วนงานผลิตเคร่ืองสาํอาง 

2. ส่วนงานผลิตบรรจุภณัฑ ์

3. ส่วนงานอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มบริษทัประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากลูกคา้ภายนอกแบ่งเป็นการขายในประเทศและต่างประเทศในงบการเงินรวมสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย   

  - ในประเทศ 2,574,700 2,177,017 

  - ต่างประเทศ 2,331,007 2,138,569 

รวม 4,905,707 4,315,586 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,377 ลา้นบาท 

ซ่ึงมาจากส่วนงานเคร่ืองสาํอาง (2563: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงิน 1,594 

ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานเคร่ืองสาํอาง) 

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญัติกองทุน                  

สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา

ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 13 ลา้นบาท (2563: 12 ลา้น

บาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 10 ลา้นบาท 2563: 10 ลา้นบาท) 

27. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลจาก

ผลการดาํเนินงานปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 

8 เมษายน 2563 165 1.1 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 

27 เมษายน 2564 150 1.0 
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28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 77 ล้านบาท (2563: 29 

ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 7 ล้านบาท 2563: 5 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างอาคาร

โรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัร  

28.2 การคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยูด่งัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อ     

 คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 15.8 15.7 7.1 7.0 

 คํ้าประกนัการขอคืนภาษี 6.5 4.8 6.5 4.8 

 คํ้าประกนัอ่ืน ๆ 3.1 2.9 3.1 2.9 

 การคํ้าประกนัดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

29. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

เงินลงทุนในตราสารทุน 1,131,727 - 165,538 1,297,265 

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 7 - 7 



187

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,878 156,001 189,879 

     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 876,019 - 168,253 1,044,272 

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,809 - 2,809 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,878 156,001 189,879 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 1,131,727 - 162,159 1,293,886 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ตราสารอนุพนัธ์      

    สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,758 156,001 189,759 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 876,019 - 164,868 1,040,887 

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,809 - 2,809 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,758 156,001 189,759 
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 ตราสารอนุพนัธ์  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้กําหนดให้

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 7 2,809 - 2,809 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 7 2,809 - 2,809 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดให้เป็น

เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2 2 2 - 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 2 2 2 - 

ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุญัญาโดยทัว่ไปตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 

30.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย เงินลงทุนและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร กลุ่มบริษทั

มีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร           

ความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและ

สถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก

การให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงได้

เปิดเผยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
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ลูกหน้ีการค้า  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม 

จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคญั กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหน้ีการคา้อยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทั เป็นการใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุก

ตวัสูง เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมากรายและหลากหลาย 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสาํรองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสําหรับ

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามเขตพื้นท่ีทาง

ภูมิศาสตร์ และประเภทของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

คาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผล

และสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและ

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน      

โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีกาํหนดใหก้บัคู่สัญญา

แต่ละราย การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุน

ทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผดินดัชาํระของคู่สัญญา 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือด้านเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ    

ดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ีย เพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าวกลุ่มบริษทัได้เขา้ทาํตราสารอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัสัญญา             

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการนาํเขา้

หรือส่งออกสินคา้ 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียง โดยการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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

บริษทัฯ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.2 14.01 1.08 0.94 33.42 30.04 

ปอนดส์เตอร์ลิง 3.06 2.16 0.38 0.52 45.10 40.64 

เยน 47.43 140.57 5.29 7.53 0.29 0.29 

ยโูร 0.81 0.56 0.99 1.10 37.89 36.88 

บริษทัยอ่ย       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.59 0.36 0.23 0.12 33.42 30.04 

ปอนดส์เตอร์ลิง 0.01 0.01 0.02 - 45.10 40.64 

ยโูร 0.49 0.48 0.05 0.01 37.89 36.88 

หยวน 0.51 0.01 0.50 - 5.25 4.62 

ฟรังส์สวติเซอร์แลนด ์ - 0.05 - - 36.52 34.03 

เยน - 0.50 - - 0.29 0.29 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่น  

ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ

เกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ปอนดส์เตอร์ลิง เยนและ

ยูโร โดยกําหนดให้ตัวแปรอ่ืนทั้ งหมดคงท่ี ทั้ ง น้ี ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตรา

ต่างประเทศสกลุเงินอ่ืน 
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 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษี เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ +10 27,655 +10 53,408 

 - 10 (27,655) - 10 (53,408) 

ปอนดส์เตอร์ลิง +10 15,639 +10 11,227 

 - 10 (15,639) - 10 (11,227) 

ยโูร +10 8,962 +10 8,020 

 - 10 (8,962) - 10 (8,020) 

เยน +10 1,517 +10 6,449 

 - 10 (1,517) - 10 (6,449) 

ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคตและควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียในระดบัตํ่า สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี

อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัราตลาดใน

ปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดั

ตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ

แยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทั 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

จากสถาบนัการเงินและสัญญาเช่า โดยฝ่ายบริหารประเมินวา่ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถ

ในการชาํระคืนหน้ีสินของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึง

แหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาแล้วว่า               

กลุ่มบริษทัมีเงินทุนหมุนเวยีนพอกบักระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัใกล ้

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทาง               

การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจาก

กระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน - 207,054 - - 207,054 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 651,564 - - 651,564 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 36,740 47,782 - 84,522 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 895,358 47,782 - 943,140 

ตราสารอนุพนัธ์  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระแยก      

กระแสเงินสดรับ - (845) - - (845) 

กระแสเงินสดจ่าย - 847 - - 847 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 2 - - 2 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 702 60,047 - - 60,749 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 500,268 - - 500,268 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 46,477 88,874 - 135,351 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 702 606,792 88,874 - 696,368 

ตราสารอนุพนัธ์  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระแยก      

กระแสเงินสดรับ - (5,341) - - (5,341) 

กระแสเงินสดจ่าย - 5,343 - - 5,343 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 2 - - 2 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 597,476 - - 597,476 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - 31,873 47,720 - 79,593 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 629,349 47,720 - 677,069 

ตราสารอนุพนัธ์  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระแยก      

กระแสเงินสดรับ - (845) - - (845) 

กระแสเงินสดจ่าย - 847 - - 847 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 2 - - 2 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 702 - - - 702 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 446,952 - - 446,952 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - 37,924 85,095 - 123,019 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 702 484,876 85,095 - 570,673 

30.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

30.4  การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจําและมีลาํดับช้ันของมูลค่า

ยุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี ้ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 183,639 180,855 

ขาดทุนสุทธิท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (15,386) (15,987) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 168,253 164,868 

ขาดทุนสุทธิท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2,715) (2,709) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 165,538 162,159 
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เอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมสรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงิน เทคนิคการวดัมูลค่า 

ข้อมูลท่ีไม่สามารถ

สังเกตได้ท่ีมีนัยสําคัญ อตัราท่ีใช้ 

ผลกระทบท่ีมีต่อการ

เปลีย่นแปลงของสมมติฐาน 

ตราสารทุนของบริษทัท่ี

ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

คิดลดกระแสเงินสด               

คิดลดเงินปันผลและ

วธีิการอ่ืน 

อตัราคิดลด 4.7% - 8.9% 

(2563: 2.6% - 

12.2%) 

อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

1% (2563: 1%) จะทาํให้

มูลค่ายติุธรรมลดลงเป็น

จาํนวน 9 ลา้นบาท 

(เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 7 

ลา้นบาท) (2563: ลดลง

เป็นจาํนวน 11 ลา้นบาท 

(เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 22 

ลา้นบาท)) 

31. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.3:1 (2563: 0.3:1) และเฉพาะ

ของบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.3:1 (2563: 0.3:1) 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2565 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาก

กาํไรของปี 2564 และกาํไรสะสมของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 1.2 บาท รวมเป็นเงิน 179.92 ลา้นบาท      

เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 

1.นายบุญเกียรต ิ โชควัฒนา 

อาย ุ74 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• ประธานกรรมการบริษัท 

• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรอง 

• ประธานกรรมการสรรหา 

• ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

22 เมษายน 2523 

การศึกษา 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์คณะวทิยาการจดัการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศรีปทมุ 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับรูพา 

• B.S.Engineering , Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.  

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2559-ปัจจบุนั 

2558-2559 

2538-2557 

ประธานกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้ อํานวยการและ

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

2534-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บมจ.ประชาอาภรณ์ 

2554-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์ 

2529-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ 

2539-2564 กรรมการ และกรรมการ   

สรรหาและ 

กําหนดคา่ตอบแทน 

บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 54 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  8.69% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

สามีของ นางทพิาภรณ์  โชควฒันา 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 

 

 

 

 

 

2.นางทพิาภรณ์  โชควัฒนา 

อาย ุ75 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• รองประธานกรรมการบริษัท   

• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรอง 

วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

24 เมษายน 2538 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

• เลขานกุาร จาก Pitman London 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.โอ.ซี.ซี 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 23 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท จํานวน 1 จาก 23 แหง่ 

2517-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล            

แลบบอราทอร่ีส์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  8.69% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ภรรยาของ นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 
 

3. นายธีระศักดิ์  วกิิตเศรษฐ์ 

อาย ุ70 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการผู้จดัการ  

• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรอง 

• ประธานกรรมการบริหาร 

• กรรมการสรรหา 

• กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

30 เมษายน 2528 

การศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Clark University, Worcester, Massachusetts, 

U.S.A. 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี, Worcester Polytechnic Institute, 

Massachusetts, U.S.A. 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2539-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 16 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  1.77% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

สามีของ นางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์ 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 
 

4.ดร.อัตถกร  กล่ันความดี 

อาย ุ73 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการรองผู้จดัการ  

• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรอง 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการสรรหา 

วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

22 เมษายน 2534 

การศึกษา 

• ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองกล วชิาโท Operations Research 

University of Illinois @ Urbaha U.S.A. 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2539-2564 กรรมการบริษัท  บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 7 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.31% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 
  

5. นางแก้วตา  องค์สรณะคม 

อาย ุ65 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการบริษัท  

• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรอง 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการสรรหา 

• กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

22 มิถนุายน 2530 

 

 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี วิชาเอกรัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ วิชาโท ภาษาองักฤษ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 27/2003 

• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 10/2010 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 9 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท จํานวน 1 จาก 9 แหง่ 

2551-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล               

แลบบอราทอร่ีส์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.67% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 
  

6.ศ.ดร.ภญ.มาลิน  อังสุรังษี 

อาย ุ71 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการบริษัท  

• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรอง 

• ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

• กรรมการบริหาร 

วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

26 เมษายน 2547 

การศึกษา 

• ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ (จลุชีววิทยา) มหาวิทยาลยัมหดิล 

• ปริญญาตรี คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Certificate in Management of Higher Education from Galilee College, 

Israel and Harvard University Extension School, U.S.A. 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 4 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.12% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 
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7. นางจิตราภรณ ์ วิกิตเศรษฐ ์

อาย ุ70 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

 กรรมการบริษัท  

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษัทตามหนงัสือรบัรอง 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการสรรหา 

วันเข้ารบัดาํรงตาํแหน่ง : 

23 เมษายน 2550 

การศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาวิชา Early Childhood Education จาก Worcester Colleage, 

U.S.A. 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 66/2007 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีที�ผ่านมา 

บรษัิทจดทะเบียนอื�น -ไมม่ี - 
กิจการอื�น (ที�ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน) จาํนวน 5 แห่ง 

กิจการที�แข่งขนักับธุรกจิของบรษิัท - ไมม่ี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  1.77% 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ภรรยาของ นายธีระศกัดิ�  วิกิตเศรษฐ ์

การดาํรงตาํแหนง่ใดๆ ในกิจการหรือองคก์รอื�นในปีที�ผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาํคัญ 

- ไมม่ี – 
  

8. นางธีรดา  อาํพันวงษ ์

อาย ุ51 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

 กรรมการบริษัท  

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษัทตามหนงัสือรบัรอง 

วันเข้ารบัดาํรงตาํแหน่ง : 

26 เมษายน 2541 

การศึกษา 

 ปริญญาโท วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับริหารธุรกิจศศินทร ์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 51/2004 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีที�ผ่านมา 

บรษัิทจดทะเบียนอื�น 
2551-ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ และ

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

บมจ.โอ ซี ซ ี

2542-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.ประชาอาภรณ ์

2564-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.ซนัเวนดิ�ง เทคโนโลย ี

กิจการอื�น (ที�ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน) จาํนวน 10 แห่ง 

กิจการที�แข่งขนักับธุรกจิของบรษิัท จาํนวน 1 จาก 10 แห่ง 

2554-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.อินเตอรเ์นชั�นแนล            

แลบบอราทอรี�ส ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.58% 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไมม่ี – 

 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรอืองคก์รอื�นในปีที�ผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาํคัญ 

- ไม่มี – 

9. นายสุเทพ  ด่านศิริวิโรจน ์

อาย ุ73 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

 กรรมการบริษัท  

 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัทตามหนงัสือรบัรอง 

วันเขา้รบัดาํรงตาํแหน่ง : 

22 เมษายน 2557 

การศึกษา 

 ปริญญาตร ี(การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Risk Management Program (RMP) รุน่ 5/2014 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 32/2005 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 60/2005 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีที�ผ่านมา 

บรษัิทจดทะเบียนอื�น 
2556-2564 กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

บมจ.สหโคเจน (ชลบรุี) 

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) จาํนวน 1 แห่ง 

กิจการที�แข่งขันกับธุรกจิของบริษทั - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  - ไม่มี - 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บรหิาร 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรอืองคก์รอื�นในปีที�ผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาํคัญ 

- ไม่มี – 
  

10. พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง 

อาย ุ72 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื�อสงัคม 

วันเขา้รบัดาํรงตาํแหน่ง : 

12 พฤศจิกายน 2552 

การศึกษา 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (รุน่ที� 4515) 

 ปริญญาตร ีโรงเรียนนายเรือ สาขาวิทยาศาสตรบ์ณัฑติ  

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ 4/2016 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 82/2010 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีที�ผ่านมา 

บรษัิทจดทะเบียนอื�น 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท  

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท และ

กรรมการอิสระ 

บมจ.ที.เอ.ซ ีคอนซูเมอร ์
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ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท และ

กรรมการอิสระ 

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.06% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 

11. นางพศิมัย  จันทรุเบกษา 

อาย ุ73 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

28 เมษายน 2552 

การศึกษา 

• Cambridgeshire College of Arts & Technology, Catering Diploma England 

Cambridge, Hotel & Restaurant Management 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.06% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 
 

12. นายอมร  อัศวานันท์ 

อาย ุ73 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

24 เมษายน 2560 

การศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. 

• บญัชีบญัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2542-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

2545-ปัจจบุนั 

 

2548-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคา่ตอบแทน และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี 

 

บมจ.กรุงเทพโสภณ 

2545-2564 กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

2545-2560 กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ประชาอาภรณ์ 

2558-2560 กรรมการอิสระ บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

เอ็มเอฟซี 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 
 

13. นางประดษิฐา  จงวัฒนา 

อาย ุ72 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

28 เมษายน 2545 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี วิชานิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• โครงการ MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2011 

• หลกัสตูร Management Construction 6 เดือน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 2 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.11% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 
 

14. พลตาํรวจเอกสมชาย  ประภัสภักดี 

อาย ุ79 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

• กรรมการตรวจสอบ 
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วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

28 เมษายน 2558 

การศึกษา 

• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2004 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 

• Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005 

• Audit Committee Program รุ่น 2/2004 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2548-2564 กรรมการอิสระ  และ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 
 

15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล 

อาย ุ50 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

• กรรมการตรวจสอบ 

วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

23 เมษายน 2561 

การศึกษา 

• ปริญญาเอก Industrial Engineering Iowa State University, U.S.A. 

• ปริญญาโท Industrial Engineering Iowa State University, U.S.A. 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 162/2019 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 283/2019 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 
 

 

 

 

 

16. Mr.Bo Nystrup Nielsen 

อาย ุ51 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• ผู้จดัการฝ่าย Strategy and Corporate Development 

การศึกษา 

• ปริญญาโท สาขา Economic Institue University of Aarhus, Institue of 

Management 

• ปริญญาตรี สาขา Senior Executive Program, London Business School 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 5 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

17. Mr.Simon Rhoderick Knight 

อาย ุ67 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจตา่งประเทศ 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขา Economic & Mathematics Sheffield University 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 5 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.08% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

18. นางทองสุข  อุปถัมภากุล 

อาย ุ62 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจในประเทศ 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 2 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.09% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

19. นายปรัชญ์  ศรีจันทร์ 

อาย ุ43 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน 
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การศึกษา 

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การจดัการสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

คณะเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาต ิจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

20. นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพันธ์ 

อาย ุ77 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายสํานกังาน (บญัชีและการเงนิ) 

• ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน (CFO) 

การศึกษา 

• ปริญญาโท สาขา Managerial Economic University of Wisconsin, U.S.A. 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 3 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.16% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

21. นางพัชรา  พงษ์วจิารณ์ 

อาย ุ62 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

• ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขาศลิปะศาสตร์ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.08% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

22. นางดารณี  อรรจนียกุล 

อาย ุ54 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 

การศึกษา 

• ปริญญาโท สาขาวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แหง่ 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.05% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

23. ดร.อรุชา  บุษกรภนัินท์ 

อาย ุ43 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

• ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่าย Automation and Digital Technology 

การศึกษา 

• ปริญญาเอก Doktor der Ingenieurwissenschaften Pn.D.in Engineering (Dr. 

Ing.) Mechatronics University of Erlangen Nuremberg Erlangen. Germany 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.00% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
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รายละเอียดผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงนิ (CFO) 

 ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงินของบริษัท  ตามเกณฑ์ของสาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)กําหนด   

คือ  นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพนัธ์  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสํานกังาน (บญัชีและการเงิน)  เป็นผู้ดแูลบญัชีและการเงินของบริษัท โดยมี

คณุสมบตัิ  ดงันี ้ 

นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพนัธ์  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน                          - ไมมี่ - 

กิจการอ่ืน(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)      - 3 แหง่ - 

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท        - ไมมี่ - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :                0.16% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

  - ไมมี่ – 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมามี

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสาํคัญ 

  - ไมมี่ - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : 

ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายสํานกังาน (บญัชีและการเงิน) 

การศึกษา : 

ปริญญาโท  สาขา Managerial Economic University of 

Wisconsin, USA 

ประวัติการอบรม : 

CFO Refresher Course : ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

รายละเอียดผู้ควบคุมดแูลการทาํบัญชี 

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

การเงิน  เป็นผู้ดูแลการจดัทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทให้มีความครบถ้วนและถกูต้อง โดยมีคณุสมบตัิของผู้ ทําบญัชี 

ดงันี ้ 

นายสุมิตร  ขอไพบูลย์  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน                          - ไมมี่ - 

กิจการอ่ืน(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)      - ไมมี่ - 

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท        - ไมมี่ - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :                 - ไมมี่ - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

  - ไมมี่ – 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมามี

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสาํคัญ 

  - ไมมี่ - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : 

ผู้ชว่ยผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

การศึกษา : 

ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม : 

• การบญัชีบริหารเพ่ือการวางแผนและตดัสินใจ 

• การเสวนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 

1 เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทาง การเงินมาใช้

เป็นครัง้แรก 

• การรับรู้การวดัมลูคา่ลกูหนีก้ารค้าบนหลกัคิด Looking 

Forward Concept และนําไปสูก่ารปฏิบตั ิความ

แตกตา่งในการปฏิบตัิ PAEs และ NPAEs 

• สมันาพิจารณ์ “TFRS 9 IBOR Reformation Phase 2 

and Related Disclosure” 

:  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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รายละเอียดเก่ียวกับเลขานุการบริษัท 

 

นายสุมติร  ขอไพบูลย์ 
อาย ุ54 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  : 

เลขานกุารบริษัท 

ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

กรรมการบริหาร 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

วันเข้ารับดาํรงตาํแหน่ง : 

24 กมุภาพนัธ์ 2559 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Company Secretary Program รุ่น 83/2017 

ประวัตกิารอบรม 

• หลกัสตูร Succession Plan Management System 

• หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 (PDPA) – อ.ศภุกร  เผ่าดี 

• หลกัสตูร ธุรกิจกบัสทิธิมนษุยชนและแนวทางการกรอกข้อมลูด้านสทิธิ มนษุยชน

ในแบบ 56-1 One Report – กลต. 

• หลกัสตูร Road to Certify 4/2021 – IOD 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมามี            

ผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในพระราช 

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2551 และอ่ืนๆ ตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการบริษัทเก่ียวกบัข้อกฎหมาย และระเบียบ 

ข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัท และตดิตามให้มีการปฏิบตัติามอย่างถกูต้อง และ

สม่ําเสมอ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญั 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ ดแูลและประสานงาน

ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการให้มีการปฏิบตัิ

ตามมตคิณะกรรมการบริษัท 

3. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้ น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม 

กฎหมาย  ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพงึปฏิบตัติา่งๆ 

4. บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

บริษัท รวมทัง้ตดิตามให้มีการปฏิบตัติามมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ตาม

ระเบียบและข้อกําหนดของ สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

• ทะเบียนกรรมการบริษัท 

• หนงัสือนดัประชมุ / รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

• หนงัสือนดัประชมุ / รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

• แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)/ 

รายงานประจําปี 

7. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร 

พร้อมจัดส่งทําสําเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการ และประธาน 

กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับตัง้แต่วันท่ีบริษัทได้รับทราบ 

รายงาน 

8. จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําแก่กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

9. ติดต่อและส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น และ

ข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ และครบถ้วน 

10.ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และ

หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเกี่ยวข้อง 

xxx = ประธาน   xx = รองประธาน   / = กรรมการบรษิัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ บริษัท 1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา xxx xxx xxx  / xx  xx  xxx   /  
นางทพิาภรณ ์ โชควัฒนา xx    xx /         
นายธีระศักดิ ์ วกิิตเศรษฐ ์ / / /  xxx xxx xxx xxx xxx / xx / xx / 
ดร.อัตถกร  กลั่นความด ี / /             
นางแกว้ตา  องคส์รณะคม /  /            
ศ.ดร.ภญ.มาลิน  อังสุรังษ ี /    /     /   /  
นางจติราภรณ ์ วิกิตเศรษฐ ์ / /         /    
พล.ร.อ.อภชิาติ  เพง็ศรีทอง /              
นางพิศมัย  จันทรุเบกษา /              
นางธีรดา  อ าพันวงษ ์ /              
นายอมร  อัศวานันท ์ /              
นางประดิษฐา  จงวัฒนา /              
พล.ต.อ.สมชาย  ประภัสภักด ี /              
ผศ.ดร.พงษช์ัย  อธิคมรัตนกุล /              
Mr.Bo Nystrup Nielsen     xx xx xx xx xx      
Mr.Simon Rhoderick Knight     / / / / /      
นางทองสุข  อุปถัมภากลุ  /             
นายปรัชญ ์ ศรีจันทร ์   /            
นายวาฤทธิ์  ตรีตราพนัธ ์               
นางพชัรา  พงษว์ิจารณ ์  /             
นางดารณี  อรรจนียกุล          /     
ดร.อรุชา  บุษกรภนัินท ์               
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเกี�ยวขอ้ง (ต่อ) 

xxx = ประธาน   xx = รองประธาน   / = กรรมการบรษิัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื�อ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา xxx xxx /  xxx xxx  / xxx    xxx  

นางทพิาภรณ ์ โชควัฒนา /  / xxx    xxx / xxx     

นายธีระศักดิ�  วกิิตเศรษฐ ์       /  /     / 

ดร.อัตถกร  กลั�นความดี               

นางแกว้ตา  องคส์รณะคม /  / /    /       

ศ.ดร.ภญ.มาลิน  อังสุรังษ ี           /    

นางจติราภรณ ์ วิกิตเศรษฐ ์    /           

พล.ร.อ.อภิชาติ  เพง็ศรทีอง               

นางพิศมัย  จันทรุเบกษา               

นางธีรดา  อาํพันวงษ ์   /            

นายอมร  อัศวานันท ์            / /  

นางประดิษฐา  จงวัฒนา    /     /      

พล.ต.อ.สมชาย  ประภัสภักดี               

ผศ.ดร.พงษช์ัย  อธิคมรัตนกุล               

Mr. Bo Nystrup Nielsen               

Mr.Simon Rhoderick Knight               

นางทองสุข  อุปถัมภากลุ               

นายปรัชญ ์ ศรีจันทร ์               

นายวาฤทธิ�  ตรีตราพนัธ ์               

นางพชัรา  พงษวิ์จารณ ์               

นางดารณี  อรรจนียกุล               

ดร.อรุชา  บุษกรภนัินท ์               
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

รายชื่อ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา / xxx  xxx  / xxx xxx   / / / 
นางทพิาภรณ ์ โชควัฒนา   / / xxx  / xx      

นายธีระศักดิ ์ วกิิตเศรษฐ ์         /     

ดร.อัตถกร  กลั่นความด ี          /    

นางแกว้ตา  องคส์รณะคม     /  / /      

ศ.ดร.ภญ.มาลิน  อังสุรังษ ี              

นางจติราภรณ ์ วิกิตเศรษฐ ์              

พล.ร.อ.อภชิาติ  เพง็ศรีทอง              

นางพิศมัย  จันทรุเบกษา              

นางธีรดา  อ าพันวงษ ์  / /  /         

นายอมร  อัศวานันท ์              

นางประดิษฐา  จงวัฒนา              

พล.ต.อ.สมชาย  ประภัสภักด ี              

ผศ.ดร.พงษช์ัย  อธิคมรัตนกุล              

Mr.Bo Nystrup Nielsen              

Mr.Simon Rhoderick Knight              

นางทองสุข  อุปถัมภากลุ         /     

นายปรัชญ ์ ศรีจันทร ์              

นายวาฤทธิ์  ตรีตราพนัธ ์        /    / / 
นางพชัรา  พงษว์ิจารณ ์              

นางดารณี  อรรจนียกุล              

ดร.อรุชา  บุษกรภนัินท ์              

xxx = ประธาน   xx = รองประธาน   / = กรรมการบรษิัท 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

รายชื่อ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา / xxx  xxx  / xxx xxx   / / / 
นางทพิาภรณ ์ โชควัฒนา   / / xxx  / xx      

นายธีระศักดิ ์ วกิิตเศรษฐ ์         /     

ดร.อัตถกร  กลั่นความด ี          /    

นางแกว้ตา  องคส์รณะคม     /  / /      

ศ.ดร.ภญ.มาลิน  อังสุรังษ ี              

นางจติราภรณ ์ วิกิตเศรษฐ ์              

พล.ร.อ.อภชิาติ  เพง็ศรีทอง              

นางพิศมัย  จันทรุเบกษา              

นางธีรดา  อ าพันวงษ ์  / /  /         

นายอมร  อัศวานันท ์              

นางประดิษฐา  จงวัฒนา              

พล.ต.อ.สมชาย  ประภัสภักด ี              

ผศ.ดร.พงษช์ัย  อธิคมรัตนกุล              

Mr.Bo Nystrup Nielsen              

Mr.Simon Rhoderick Knight              

นางทองสุข  อุปถัมภากลุ         /     

นายปรัชญ ์ ศรีจันทร ์              

นายวาฤทธิ์  ตรีตราพนัธ ์        /    / / 
นางพชัรา  พงษว์ิจารณ ์              

นางดารณี  อรรจนียกุล              

ดร.อรุชา  บุษกรภนัินท ์              

xxx = ประธาน   xx = รองประธาน   / = กรรมการบรษิัท 
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รายช่ือของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่ก่ียวข้อง ของ S&J 

บริษัทย่อย  บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
1 บรษิัท ทอ้ปเทรน็ด ์แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั  14 บรษิัท เอชแอนดบ์ี กบินทรบ์รุี จ ากดั 
2 บรษิัท อีเอฟ จ ากดั  15 บรษิัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จ ากดั 

3 บรษิัท ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั*  16 บรษิัท เทรนไทมเ์ทสต ์จ ากดั 

4 S&J International (UK) Ltd.  17 บรษิัท บี.เค.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล มารเ์ก็ตติง้ จ ากดั 

5 Guangzhou S&J Cosmetics Ltd.  18 บรษิัท รว่มประโยชน ์จ ากดั 

6 4WD Vision (HK) Ltd.  19 บรษิัท แอดแวนเทจ ฟตุแวร ์จ ากดั 

7 บรษิัท โฟรด์บัเบิล้ยดูี วิชั่น จ ากดั  20 บรษิัท ทิพยว์ารนิวฒันา จ ากดั 

8 4WD Vision Europe B.V.   21 บรษิัท ทีเวย ์จ ากดั 
9 บรษิัท เอสเอเอเอส จ ากดั**  22 บรษิัท เค.คอมเมอเชียลแอนดค์อนสตรคัชั่น จ ากดั 

บริษัทร่วม  23 บรษิัท อี.พี.เอฟ. จ ากดั 
10 บรษิัท ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) จ ากดั  24 บรษิัท ผลิตภณัฑส์มนุไพรไทย จ ากดั 
11 บรษิัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป  25 บรษิัท ฟารอ์ีสท ์เฟมไลน ์ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) 
12  บรษิัท โอสถอินเตอร ์แลบบอราทอรีส ์จ ากดั  26 บรษิัท ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
13  Atika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd.  27 บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

   28 บรษิัท สหพฒันาอินเตอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหต ุ  29 บรษิัท ประชาอาภรณ ์จ ากดั (มหาชน) 

* บรษิัทดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรม
พฒันาธุรกจิการคา้  เมื่อวนัท่ี  4  มิถนุายน  2564 
และปัจจบุนัอยู่ระหว่างการช าระบญัชี 

 30 บรษิัท โอ.ซี.ซี จ ากดั (มหาชน) 
 31 บรษิัท เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
 32 บรษิัท อินเตอรเ์นชั่นแนล แลบบอราทอรีส ์จ ากดั 

** บรษิัทดงักล่าวอยู่ระหวา่งจดทะเบียนเลิกกจิการกบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

 33 บรษิัท ไหมทอง จ ากดั 
 34 บรษิัท เอชแอนดบ์ี อินเตอรเ์ทก็ซ ์จ ากดั 

   35 บรษิัท เมคอพัเทคนิคอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

   36 บรษิัท ไอ.เอส.บี.เอ็ม จ ากดั 

   37 บรษิัท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จ ากดั 
   38 บรษิัท โชควฒันา จ ากดั 
   39 บรษิัท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะคาร ์จ ากดั 
   40 บรษิัท เวิลดเ์บส คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565 ได้แต่งตัง้  นายจิตติพงษ์  สมยาภกัดี   

ให้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565 เน่ืองจากเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้

ความสามารถ สามารถใช้ประสบการณ์ ทําให้งานตรวจสอบภายในของบริษัท ประสบความสาํเร็จด้วยด ี

 โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดงันี ้

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

2. กําหนดขัน้ตอน  แนวทางการปฏิบตัิและวิธีการตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. ควบคมุการปฏิบตัติรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

5. นําเสนอผลงานการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

7. ประสานงานกบัพนกังานทัง้หมดรวมทัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ดาํรงตาํแหนง่หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง

ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ ซึง่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประวัติหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

นายจิตติพงษ์  สมยาภกัด ี  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

2561-2564   ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน    

                 บริษัท สงิห์เอสเตส จํากดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 

  - ไมม่ี – 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

  - ไมม่ี – 

การดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่าน

มามีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาํคัญ 

  - ไมม่ี - 

อาย ุ43 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา : 

• ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบญัชี

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

• ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ประวัติการอบรม : 

• Risk Based Audit 

• Fraud Audit 

• Agile Auditing 

• Compliance Audit 

      : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 4 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักร  มีไว้เพ่ือประกอบธุรกิจ มิได้มีไว้เพ่ือขาย 

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของและไมต่ิดภาระจํานอง/จํานํา ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564  มีดงันี ้

                                                                                               (หนว่ย :  ล้านบาท) 

รายการ บริษัทฯ 
บริษัทฯ  และบริษัท

ย่อย 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุง 200.8 406.3 

อาคารและสว่นปรับปรุง 1,024.0 1,226.8 

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 194.9 372.3 

เคร่ืองใช้สาํนกังาน 130.6 162.6 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1,302.8 3,062.5 

ยานพาหนะ 12.9 27.4 

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ 17.9      124.6 

     รวม 2,883.9 5,382.5 

หกั คา่เสือ่มราคาสะสม 2,052.8 3,801.1 

หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์       2.2        2.2 

     มูลค่าสุทธิ 828.9 1,579.2 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี งบการเงนิประจาํปี  2564  หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 15  “ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

“  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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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ   มีการลงทุนในบริษัทย่อย 4 บริษัทและบริษัทร่วม 4 บริษัท  ในธุรกิจต่างๆ คือ ธุรกิจ      

บรรจุภณัฑ์ อุปโภคบริโภค จัดจําหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางและชุดของขวญั รวมถึงให้บริการทางการตลาด  มูลค่ารวม 147.9   

ล้านบาท  และธุรกิจผลติภณัฑ์เก่ียวกบัเส้นผม  บริการเก่ียวกบัการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ รวมถึงเป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยเวชภณัฑ์เพ่ือ

การรักษาโรค  มูลค่ารวม 216.3 ล้านบาท  โดยมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 6.1 ของ

สนิทรัพย์รวม ทัง้นีใ้นอนาคต นโยบายการเพ่ิมการลงทนุของบริษัท ขึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกิจและการตลาดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

แก่ผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ  ไม่มีอํานาจควบคมุในบริษัทท่ีลงทนุ  ทัง้นีก้ารดําเนินการของบริษัทท่ีลงทนุเป็นอํานาจอิสระของคณะกรรมการ

บริษัทนัน้ๆ  โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนัหรือเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั    

4.3  การประเมินราคาทรัพย์สิน 

บริษัทได้ประเมินราคาทรัพย์สิน ปี 2562 ประเมินโดย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด และ บริษัท ลีดดิง้ 

แอพไพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั ซึง่ราคาประเมินมีมลูคา่สงูกวา่ราคาตามบญัชี  บริษัทไมไ่ด้นํามลูคา่ประเมินท่ีเพ่ิมขึน้ของทรัพย์สิน

มารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

อย่างไรก็ตาม  ทุก ๆ  3 ปี  บริษัทจะมีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ตาม

มาตรฐานการบญัชี  และบริษัทมีนโยบายการบญัชีแสดงรายการสนิทรัพย์ในราคาทนุหกัด้วยคา่เสือ่มราคาสะสม   
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เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานการกาํกับดูแลกิจการ 

กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย 
 

 

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.snjinter.com 

1. นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

2. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

3. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 

4. นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

5. ข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

6. หลกัเกณฑ์ปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 8 หลกัเกณฑ์ 

7. กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

8. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา 

10. กฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

11. กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

12. กฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

13. กฎบตัรคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

14. กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 

1. รายงานคณะกรรมการสรรหา 

2. รายงานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

3. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. รายงานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5. รายงานคณะกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 

 
 

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

ประกอบด้วย 

  1.  นายบญุเกียรต ิ  โชควฒันา   ประธานกรรมการสรรหา 

  2.  นายธีระศกัดิ ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการสรรหา 

  3.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี   กรรมการสรรหา 

  4.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม   กรรมการสรรหา 

  5.  นางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกําหนดไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และเช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพเข้าดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู 

 คณะกรรมการสรรหาได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาท่ีสอดคล้องกบักฎบตัร  และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัท   รวมถึงข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องโดยพิจารณาจากคณุวฒุิท่ีมีพืน้ฐาน   และคณุสมบตัิท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท  รวมทัง้มีภาวะผู้ นํา   มีวิสยัทศัน์   มีคณุธรรมและจริยธรรม   มีประวตัิการทํางานท่ีโปร่งใส  ตลอดจนไมม่ีลกัษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ซึง่ปรากฏวา่ในปี  2564  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัทแตอ่ยา่งใด  

 ในปี  2564   คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทัง้สิน้   2   ครัง้ โดย

คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี    ได้พิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ   เพ่ือเป็นกรรมการบริษัท

แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  42   รวม   5   ท่าน    คือ   ดร.อตัถกร    กลัน่ความดี  

นางแก้วตา  องค์สรณะคม  พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง  นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา และพลตาํรวจเอกสมชาย  ประภสัภกัด ี กลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง   ตลอดจนได้มีการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจําทกุปีเพ่ือให้สอดคล้อง

กบัแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง   ซึง่คณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตสุมผล

แล้ว 

 

 

   

          

        

(นายบญุเกียรติ   โชควฒันา) 

                           ประธานกรรมการสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

 

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

กรรมการจํานวน 4 คน ประกอบด้วย 

 1.  นายบญุเกียรต ิ  โชควฒันา   ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 2.  นายธีระศกัดิ ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 3.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 4.  นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกําหนดไว้ในกฎบตัร

ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าท่ีกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสงู      

ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถสร้างแรงจงูใจให้เกิดประสทิธิภาพในการทํางาน และรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

ให้อยูก่บับริษัท  เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจากอํานาจหน้าท่ี       

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงการเติบโตและผลการดําเนินงานของบริษัท  สภาพคลอ่ง   ทางธุรกิจ 

ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีวิธีดําเนินการสอดคล้องกบักฎบตัรและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

 ในปี 2564 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ได้มีการ

พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารประจําปี และได้เปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท 

กรรมการชุดย่อย และผู้ บริหาร ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report)แล้ว ซึ่ง

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและเป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทฯ 

 

 

 

        

 

       (นายบญุเกียรติ   โชควฒันา) 

                     ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารจดัการ

ความเสี่ยงเป็นพืน้ฐานในการกํากบัดแูลกิจการและการดําเนินธุรกิจท่ีดีท่ีจะทําให้บริษัทเจริญก้าวหน้าสามารถดําเนินการทางธุรกิจ

ใหม่ๆ และมีการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยบริษัทมีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิ

ตามและมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย กรอบบริหารความเสีย่ง กํากบัดแูลและสนบัสนนุการดําเนินงาน

ด้านบริหารความเสีย่งขององค์กรจากปัจจยัความเสีย่งตา่งๆจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมทัง้ในระดบัประเทศ

และทั่วโลกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทตลอดเวลา ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานการดําเนินงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรท่ีได้กําหนดไว้และได้รับข้อคิดเห็นต่างๆเพ่ือนําไป

ปรับปรุงการบริหารความเสีย่งอยา่งตอ่เน่ืองในด้านตา่งๆขององค์กรได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 

 ในปี 2564 คณะกรรมการความเสีย่งได้ทบทวนกรอบบริหารความเสีย่งและติดตามแผนการบริหารความเสีย่งในทกุด้านท่ีได้

วางแผนไว้ โดยให้ทกุหนว่ยงานรายงานความก้าวหน้าและผลลพัท์หลงัการจดัการความเสีย่งเพ่ือให้มัน่ใจวา่ทกุความเสีย่งอยูใ่นระดบั

ท่ีควบคุมได้ ซึ่งในปีนีไ้ด้มีการจัดทําแผนความเสี่ยงท่ีสําคัญ ดังเช่น ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจท่ีอาจจะมีผลกระทบกับองค์กร,        

ความเสีย่งด้านการบริหารการกระจายตวัของรายได้และลกูค้า,  ความเสีย่งด้านความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์, ความเสีย่งด้านการ

รักษาข้อมลูสว่นบคุคล (PDPA), ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบคุคล, ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหม่จากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 และ      

ความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและสิง่แวดล้อม 

จากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงได้มี       

การดําเนินไปอย่างสอดคล้องตามข้อกําหนด กฏหมายท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร             

เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกบัความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเช่ือมัน่ในการดําเนินธุรกิจของ

องค์กรอยา่งยัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

(ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ)  

                                                                         ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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รายงานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย        

พลตํารวจเอก สมชาย ประภสัภกัดี เป็นประธาน นางแก้วตา องค์สรณะคม  นางพชัรา พงษ์วิจารณ์  นางสาวทดัทรวง แสงวิเชียร เป็น

กรรมการ และ นายสมุิตร ขอไพบลูย์ เป็นกรรมการและเลขานกุาร ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่

กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการท่ีโปร่งใส  

เปิดเผย  ตรวจสอบได้  เป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยี และมีการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

ในปี 2564 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ได้มีการประชมุ 5 ครัง้ มีสาระสาํคญัพอสรุปได้ดงันี ้

1. กฎบัตรคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ ได้รับการทบทวนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

2. การกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้กํากบัดแูลอย่างจริงจงั โดยเน้นเร่ือง “จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ”  โดยจดัทํา

นโยบายการเก็บรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบั และการใช้ข้อมลูภายใน  กบัระเบียบวา่ด้วยการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัท 

สง่ผลให้บริษัทได้รับการประเมิน จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดบั “ดีเยี่ยม” ติดตอ่กนั

เป็นปีท่ี 4 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 จากสมาคมส่งเสริม                   

ผู้ลงทนุไทย ได้คะแนนร้อยละ 98 

3. การต่อต้านคอร์รัปชัน ได้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์และข้อปฏิบตัิให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยเพ่ิมรูปแบบ    

การคอร์รัปชนัเก่ียวกบัการจ่ายคา่อํานวยความสะดวก และการจ้างพนกังานรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกบั

แบบประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector 

Collective Action Against Corruption : CAC) กับได้ขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ไปยัง บริษัท ท้อปเทร็นด์     

แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั (บริษัทยอ่ย) พร้อมทัง้จดัให้มีการประเมินความเสีย่งด้านคอร์รัปชนั พบวา่มีระบบการควบคมุ

ภายในด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชนัท่ีดีเพียงพอ  

4. เน้นการปลกูฝัง “จิตสํานึก” ในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการต่อต้านคอร์รัปชนั ให้กบัผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดผล

ในทางปฏิบตัิ ได้อยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยืนตลอดไป 

5. รับทราบ รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ และการต่อต้านคอร์รัปชัน ในองค์กร ในปี 2564 

ไมพ่บวา่มีการร้องเรียนแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้มุ่งเน้นในการสร้าง “ศรัทธา” และ “ความไว้วางใจ” ของ ผู้ ถือหุ้น ตลอดจน 

ผู้ เก่ียวข้อง ท่ีมีตอ่บริษัท เพ่ือให้บงัเกิด “ความเชื่อม่ัน” ในบริษัท มากยิ่งขึน้  

 

 

 

      พลตํารวจเอกสมชาย   ประภสัภกัดี 

        ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารซึ่งฐานะเป็น          

ฝ่ายจัดการ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามท่ีได้

กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

 ในปี 2564 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. นายปรัชญ์ ศรีจนัทร์  กรรมการบริหาร 

8. นางพชัรา  พงษ์วิจารณ์ กรรมการบริหาร 

9. นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหาร 

10. นายสมุิตร ขอไพบลูย์ กรรมการบริหาร 

11. นางกฤษณรัฐ รัศมีสริุเยนทร์ กรรมการบริหาร 

12. นางสาวญารินทร์ อารยะธนิตกลุ กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีการประชมุเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้สิน้ 21 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้

1. นําเสนอกลยทุธ์ทางธุรกิจ เปา้หมายยอดขาย และกําไร โดยกําหนดแผนงานประจําปีตอ่คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบ

ตอ่การบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยทุธ์ท่ีกําหนดไว้ 

2. อนมุตัิงบประมาณการลงทนุประจําปีของบริษัทในด้านตา่งๆ ได้แก่ การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ การพฒันาผลติภณัฑ์ 

การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้การพฒันาและสง่เสริมศกัยภาพของบคุลากรในด้านตา่งๆ เพ่ือรองรับ

การเติบโตตามกลยทุธ์ทางธุรกิจ และความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

3. ดแูลให้มีการจดัทํารายงานทางการเงินเพ่ือให้ผู้สอบบญัชีทําการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบ ต่องบ

การเงินดงักล่าวก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการจรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลําดบั ตลอดจน ติดตามการ

ดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจําทกุเดือน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพฒันางานให้มี

ประสทิธิภาพยิง่ขึน้ 

4. พิจารณาการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีได้มาหรือจําหน่ายไปซ่งทรัพย์สินด้วยความรอบคอบ 

ระมดัระวงั มีความสมเหตสุมผลในเร่ืองของราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ยดึถือผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้น

เป็นท่ีตัง้ โดยกรรมการบริหารท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิในขนาดรายการท่ีมีนยัสาํคญั 
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5. สนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานมีการคิดค้นนวตักรรมทัง้ผลิตภณัฑ์และวิธีการทํางานใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้

ผลกัดันให้องค์กร และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน จากสถาบันชัน้นํา ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ รวมทัง้ได้รับการประเมินการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดบัดีเด่นอยา่ง

ตอ่เน่ืองกวา่ 5 ปี 

6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั 

รวมทัง้ได้มีการเห็นชอบข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนัเพ่ือเป็นแนวทางมห้ผู้บริหารและพนกังานมีแนวทาง

ปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนทบทวนระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานภายในของบริษัท ให้สอดคล้อง

กบัการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการธุรกิจเพ่ือให้บรรลตุามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์

ธุรกิจของบริษัท ภายใต้หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ ด้วยความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือให้องค์กรเติบโตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป 

 

  

 

       (นายธีระศกัดิ์   วิกิตเศรษฐ์) 

      ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 



222

เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นายอมร    อศัวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลตํารวจเอก สมชาย    ประภสัภกัดี  กรรมการตรวจสอบ 

3. นางประดิษฐา   จงวฒันา  กรรมการตรวจสอบ 

4. ผศ.ดร.พงษ์ชยั             อธิคมรัตนกลุ กรรมการตรวจสอบ 

 

 มีการประชุม 7 ครัง้ โดยหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง รายงานผลการประชมุ

แตล่ะครัง้ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการในเร่ืองท่ีเห็นสมควร สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัิหน้าท่ี ดงันี ้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การจดัทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน (TFRS) มีความเช่ือถือได้และทนัเวลา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ  

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันทุกไตรมาส ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย     

เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท รวมถึงแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้าน

การคอร์รัปชนั 71 ข้อ ให้คําแนะนําแก่บริษัทเพ่ือให้มีการจดัระบบการควบคมุภายในท่ีดีและมีการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม   

มีการควบคมุการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ตลอดจนสนบัสนนุให้มีระบบบริหารความเสีย่ง ในการดําเนินงานของบริษัท   

อยา่งมีระบบ 

5. มีการเชิญผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส เพ่ือรับฟังคําชีแ้จงเก่ียวกบัรายงานของ

ผู้สอบบญัชีผลการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ประเด็นจากการสอบทาน ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการ

ควบคมุภายใน และทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRS) และได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีหนึง่ครัง้โดยไมม่ีฝ่าย

บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วย 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รับทราบผลการตรวจสอบ และให้มีการติดตามการดําเนินการ

แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะประเด็นท่ีมีนยัสาํคญั เพ่ือก่อให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

7. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท พร้อมเสนอคา่ตอบแทนก่อน

นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 

8. เสนอแนะและติดตาม การพฒันา เปลีย่นแปลง ปรับปรุงระบบการทํางานให้มีการตรวจสอบซึง่กนัและกนั ตามภาวะท่ีเปลีย่นไป

และติดตามผลการรายงานตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ

ภายในท่ีเหมาะสม มีการกํากบัดแูล สอบทานมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และมีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึง

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

 

 

 

          (นายอมร  อศัวานนัท์)     

             ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 




