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ส่วนที่  1 

การประกอบธุรกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเคร่ืองส าอางและเวชส าอาง เช่น ครีมอาบน า้  ลิปสติก ครีมบ ารุงผิว แป้ง โคโลญจ์  ฯลฯ 
ให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ตามสตูรและมาตรฐานของลกูค้า ซึง่กระจาย
ไปยงัภายในประเทศและการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆทัว่โลก ภายใต้การผลิตท่ีมีคณุภาพในหลกัสากล ท่ีสัง่สม
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญมากกวา่ 30 ปี  จนเป็นท่ียอมรับให้เป็นหนึง่ในผู้น าธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอาง โดยมี
การเจริญเติบโตและสว่นแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  

1.1 วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

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

- บริษัท เอส แอนด์ เจฯ จะสร้างประสบการณ์และความประทับใจแก่ลูกค้า / คู่ค้าทุกคนในธุรกิจ   
ความงาม 

พันธกจิ 

 S & J จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นนวัตกรรมเก่ียวกับความสวยความงามให้ตรงเวลา ในราคาและ
คณุภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบโจทย์ลกูค้าทัว่ทุกมุมโลก โดยเคารพและรับผิดชอบต่อโลก สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม 

ค่านิยม 

 มุง่เน้นเป้าหมาย  (Target Focus) 

 ท้าทายความคิด  (Challenging ideas) 

 พิชิตผลงาน (Success) 

 ประสานพลงั  (Unity) 

 สร้างสรรค์คณุธรรม (Ethics) 
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โครงการพัฒนาธุรกิจ 

 แผนการด าเนินงานในระยะสัน้ 
พัฒนาการท างานภายในบริษัทฯ ให้สามารถปรับตวัได้อย่างทันเหตุการณ์ต่อสภาพตลาด ต้นทุน
สินค้า ความผนัผวนของคา่เงิน ความต้องการของลกูค้า พนกังาน และข้อก าหนดของประเทศคูค้่า ท่ี
จะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ 

 แผนการด าเนินงานในระยะยาว 
บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายโดยการเพ่ิมคู่ค้าในประเทศใหม่ เช่น ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง และ 
แอฟริกา อีกทัง้ขยายก าลงัการผลิตในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับเคร่ืองหมาย “ฮาลาล” เพ่ือให้สามารถ
รองรับตลาดใหมท่ี่เกิดขึน้ 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ได้เร่ิมต้นด าเนินธุรกิจในปี 2523 
โดยกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้นในเครือสหพฒัน์ฯ โดยบริษัทมีช่ือเดิม คือ บริษัท เอส แอนด์ เจ 
อาหารส าเร็จรูป จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์แรกเร่ิมเพ่ือผลิตอาหารส าเร็จรูป ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็น         
การด าเนินธุรกิจรับจ้างผลิตเคร่ืองส าอางโดยได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้ เช่ียวชาญจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั ในปี 2526 
และในปี 2531 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอ่มาในปี 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในนาม บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2531 -  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท 
ปี 2537 -  ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท 

ปี 2539 
 

-  จดัตัง้บริษัท อีเอฟ จ ากดั (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 
49.96เพ่ือเป็นผู้จดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค ประเภท Personal Care 

ปี 2544 
 

-  บริษัท อีเอฟ จ ากดั (บริษัทย่อย) เพ่ิมทุน 3 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท บริษัทฯ ถือ
หุ้นเพ่ิมเป็นร้อยละ 99.99 

-  สร้างอาคารการผลิตใหม ่บนพืน้ท่ี 10,000 ตารางเมตร ส าหรับผลิต Liquid Toiletry        
ปี 2546 -  ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท สง่ผล

ให้ทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึน้จากเดิม 12 ล้านหุ้น เป็น 120 ล้านหุ้น ทุนท่ีเรียกช าระแล้วเพ่ิมขึน้จาก
เดิม 8 ล้านหุ้น เป็น 80 ล้านหุ้น 

-  ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท สง่ผล
ให้ทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึน้จากเดิม 12 ล้านหุ้น เป็น 120 ล้านหุ้น ทุนท่ีเรียกช าระแล้วเพ่ิมขึน้จาก
เดิม 8 ล้านหุ้น เป็น 80 ล้านหุ้น 
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-  จดัตัง้บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษัทย่อย) ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค ประเภทครีมกันแดด 
และครีมทากนัยงุ 

ปี 2547 -  ได้เรียกช าระคา่หุ้นเพ่ิมทนุ 20 ล้านหุ้น เป็นเงิน 100 ล้านบาท 
-  ท าการจดทะเบียนทนุท่ีเรียกช าระแล้วจากเดิม 80 ล้านหุ้น เป็นเงิน 80 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเป็น 

100 ล้านหุ้น เป็นเงิน 100 ล้านบาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2547 

ปี 2548 -  ได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2548 ให้ท าโครงการ 
ESOP โดยได้ด าเนินการย่ืนค าขอเสนอขายหุ้ นให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ต่อส านักงาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งได้รับการอนุมตัิเมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2548 

ปี 2549 -  ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและ บริ ษัท
ย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย 
(ESOP) จ านวน 5 ล้านหน่วย อตัราการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั ใน
ราคาหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP 5 ล้าน
หุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ      10 มีนาคม 2549 - 9 มีนาคม 2552 

ปี 2552 -  จัดตัง้บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยูเค) จ ากัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน  5 ล้าน
บาท โดยบริษัทฯเข้าถือหุ้ นร้อยละ 100.00 เพ่ือด าเนินการให้บริการทางด้านการตลาดและ          
จดัจ าหน่ายวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ 

ปี 2553 -  สร้างอาคาร 10 บนพืน้ท่ี 8,000 ตารางเมตร ส าหรับผลิต Lipstic, ห้องปฏิบัติการทางเคมีและ      
จลุชีวะ, ส านกังาน, คลงัสินค้า 

ปี 2554 -  บริษัทฯ มีการเพ่ิมทุนจ านวน 45,186,500 หุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) ราคาเสนอขายหุ้นละ 12 บาท กรณีท่ีมีหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน
คงเหลือจากการจองซือ้หุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ทัง้นีร้าคาเสนอขายดงักลา่วจะต้องไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลี่ยของหุ้น 

-  ก่อตัง้โรงงานการผลิตท่ีป่ินทอง 1 บนพืน้ท่ี 9,000 ตารางเมตร ส าหรับผลิต ผลิตภัณฑ์ Liquid 
Toiletry, Skin Care 

ปี 2558 -  จัดตัง้บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยูดี วิชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน  10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ      
เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือด าเนินธุรกิจซือ้มาขายไป 

-  จดัตัง้บริษัท เอสเอเอเอส จ ากดั (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน  20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบกิจการวิจยัและพฒันาสตูรการผลิตเคร่ืองส าอาง 
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ปี 2559 -  บริษัทฯ ร่วมลงทุนจัดตัง้ Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (บริษัทร่วม) ท่ีประเทศ
มาเลเซีย มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านริงกิต โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 35 เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิต
เคร่ืองส าอางท่ีได้รับเคร่ืองหมาย “ฮาลาล” 

-  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท  ทนุช าระแล้วเป็นเงิน 149,930,828.00 บาท 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการพฒันาด้านตา่งๆ ดงันี ้

ด้านบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม 

ปี 2550 -  จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   เพ่ือท าหน้าท่ีบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ปี 2551 -  จัดตัง้คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสังคม เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ            
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นท่ีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสีย 

ปี 2554 -  ได้รับโล่รางวัล มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ปี 2553    
(CSR-DIW) จาก กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

-  บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 ระบบ           
สีเขียว (Green System) การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประมวลผล
และทบทวนเพ่ือการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

ปี 2555 -  บริษัทฯ ได้รับรางวลั  CSRI Recognition - Most  Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนท่ีมีนวตักรรม
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

-  บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากจังหวัดชลบุรี ในสถานประกอบการท่ีด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550 มาตรา 33 (ต่อเน่ือง 2555 – 
2558) 

-  บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัล คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม (Quality Award) จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

-  บริษัทฯ ได้รับรางวลัจากลกูค้า Body Shop : Best Supply Chain Improvement Award 
ปี 2556 -  บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2013 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 -10,000 ล้านบาท ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม    
บริษัทฯ ได้รับรางวลั “ดีเดน่” 

-  บริษัทฯ ได้รับรางวลั CSRI Recognition - Most  Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนท่ีมีนวตักรรม
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

-  บริษัทฯ ได้รับคะแนนอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” ในการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจ าปี 2556 จดัขึน้โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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-  บริษัทฯ ได้รับรางวลัจากลกูค้า Body Shop : Best Supplier Award 
ปี 2557 -  บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2014 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่า

หลักทรัพย์ต ่ากว่าราคาตลาดระหว่าง 2,000 -10,000 ล้านบาท ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
บริษัทได้รับรางวลั “ดีเดน่” 

-  บริษัทฯ ได้รับรางวลั CSRI Recognition - Most  Innovative CSR บริษัทจดทะเบียนท่ีมีนวตักรรม
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

-  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award โดยได้รับคะแนน AGM  100 คะแนนเต็มเป็น
ระยะเวลา  4  ปี ซ้อน  (2554 - 2557) จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

-  บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2014 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคัดเลือก
จากสถาบันไทยพัฒน์ ท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม 
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG100 ) 

-  บริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานท่ีใช้ในการประเมินศกัยภาพของ
บุคคลากรทัง้ทางด้านพฤติกรรมผ่านกระบวนการของ Competency Model และในด้านผลการ
ปฎิบตัิงานผ่านกระบวนการจดัท า KPI เชิงกลยทุธ์ 

ปี 2558 -  จัดตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือท าหน้าท่ีสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัทในด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึง่ช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม ความเช่ือมัน่
ให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น 

-  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

-  บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2015 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคัดเลือก
จากสถาบันไทยพัฒน์ ท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม 
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG100 ) 

ปี 2559 -  บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certificate 2016 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคัดเลือก
จากสถาบันไทยพัฒน์ ท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม 
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG100 ) 

-  บริษัทฯ ได้รับโล่ห์สถานประกอบการน าร่องภายใต้โครงการ การจัดท าแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) เพ่ือ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือการส่งออก จาก      
กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

-  บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมือวนัท่ี   
14 ตลุาคม 2559 ซึง่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการด าเนินกิจการด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส 
และมีการควบคมุภายในท่ีดีสามารถตรวจสอบได้ โดยค านงึถงึผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
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-  บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2016 ด้านนวัตกรรม ซึ่งได้รับรางวัล “ยอดเย่ียม” จาก        
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

-  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 

มาตรฐานด้านคุณภาพในระดับสากล 

ปี 2537 -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเคร่ืองส าอางท่ีดี (GMP) โดยเป็น 1 ใน 9 บริษัทแรก ท่ี
ได้รับการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

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

ปี 2545 -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ด้าน Design & Manufacturing of 
Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, Perfume 
and Baby Products. จาก RWTUV (Thailand) 

ปี 2546 -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 ส าหรับ 
Manufacturing of Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun 
Products, Perfume and Baby Products จาก RWTUV (Thailand) 

ปี 2547 -  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ  ISO/IEC 17025 : 1999  ส าหรับ        
การตรวจสอบหา Aerobic Bacteria ในเคร่ืองส าอางประเภทโลชั่น (Deternubation of aerobic 
bacteria (Spread plate)) จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสขุ 

ปี 2550 -  บริษัทฯ ได้ปรับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการทดสอบเป็น ISO/IEC 17025 : 2005 
ปี 2551 -  ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ด้าน   

ส า รกัน แดด ในผลิ ตภัณ ฑ์แป้ ง แ ละลิ ปสติ ก  จ ากส านั กมาตรฐ าน ห้ อ งป ฏิบั ติ ก า ร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

-  บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย BS OHSAS 18001 : 2007) ด้าน 
Manufacturing of Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun 
Products, Perfume and Baby Products จาก RWTUV (Thailand) ซึง่ตอ่อายทุกุๆ 3 ปี 

ปี 2552 -  ปรับมาตรฐาน GMP เป็น GMP ASEAN HARMONIZED 
ปี 2553 - บริษัทฯ ได้ปรับการรับรองมาตรฐานสากลเป็น ISO 9001 : 2008 ด้าน Design & Manufacturing 

of Skin Care, Body Treatment, Toiletries, Colour Cosmetic, Hair Care, Sun Products, 
Perfume and Baby Products. จาก TUV NORD (Thailand) 
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- ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ด้าน     
การทดสอบ Preservative Efficacy Test ด้วยวิธี European Phamacopeia จากส านกัมาตรฐาน
ห้องปฏิบตัิการ 

ปี 2555 - ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ในด้าน
การทดสอบ Preservative Efficacy Test, Total Aerobic Plate Count, Yeasts and Molds 
Count, Gram Negative Bacteria, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Clostridium spp. และ Candida albicans ด้วย United States Pharmacopoeia 
จาก ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 (Cosmetic GMP) จาก TUV NORD 
(Thailand) 

ปี 2556 -  โรงงานป่ินทอง ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเคร่ืองส าอางท่ีดี (GMP) จาก ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

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

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

       นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัท S & J 
หมายถึง บริษัทฯ ท าหน้าท่ี ออกแบบ วิจัยและพัฒนา ท าการจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์                    

มีการวางแผนการผลิต โดยประสานงานกบัลกูค้า โรงงานท าการผลิตตามความต้องการของลกูค้า 

บริษัทย่อย 
 หมายถึงกลุ่มบริษัทท่ีสนับสนุนธุรกิจของบริษัทและมีความส าคัญเป็นเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของ
บริษัท  ซึง่บริษัทเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ กลุ่มบริษัทย่อยเป็นกลุ่มท่ีบริษัทดแูลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มีการด าเนินงาน
ตามนโยบายของบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ บริษัทในกลุม่นีไ้ด้แก่ 

 บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั (TTM) 

 บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (WL) 

 บริษัท อีเอฟ จ ากดั (EF) 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล (ยเูค) จ ากดั (S&J - UK) 
     บริษัท กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์  จ ากดั (S&J - China) 
     บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดู ีวิชัน่ (เอชเค) จ ากดั (4WD - HK)   

 บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดู ี วิชัน่ จ ากดั (4WD) 

 บริษัท เอสเอเอเอส จ ากดั (SAAS) 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   
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หมายเหตุ : การถือหุ้ นใน บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จ ากัด และ บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยูดี วิชั่น       
(เอชเค) จ ากดั เป็นการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ ผ่าน บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล (ยเูค) จ ากดั 

บริษัทร่วม 
หมายถึง กลุ่มบริษัทท่ีมีสดัส่วนการลงทุนร่วมกบัพนัธมิตรเพ่ือเอือ้ประโยชน์กบับริษัทในเชิงกลยุทธ์ และ

เพ่ือความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท บริษัทในกลุม่นีไ้ด้แก่ 

 บริษัท ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) จ ากดั (YHT) 

 บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ย่ี กรุ๊ป จ ากดั (OEG) 

 บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั (OSI) 

 Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (Atika) 

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม จะมีคณะกรรมการดแูลรับผิดชอบและบริหารงานแต่
ละบริษัท โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมีความเป็นอิสระในการดแูลก ากบักิจกรรมของบริษัทภายใต้อ านาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีก าหนด 

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 
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การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 

 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ระหว่างกันท่ีขัดแย้งกับหลกัเกณฑ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.258/2551 เร่ือง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่” ข้อ 14 บริษัทได้เข้าถือหุ้น เน่ืองจากเห็นว่าได้รับอัตราผลตอบแทนท่ีดีในรูปเงินปันผลทุกปี และเป็น     
การเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจตอ่กนั 

ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

S&J ถือหุ้น
บริษัทอ่ืน 

บริษัทอ่ืน
ถือหุ้น S&J 

1. กรณีการถือหุ้นเกนิกว่า 50%   
 1.1  บริษัทอื่นเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 50% 

       บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น 
- - 

 1.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกวา่ 50% 
       บริษัทอื่นต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทฯ 

- - 

 1.3  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นเกินกวา่ 50% ในบริษัทอื่น ตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไป 
       บริษัทอื่นเหลา่นัน้ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ระหวา่งกนั 

- - 

2. กรณีการถือหุ้นเกนิกว่า 25% แต่ไม่เกนิกว่า 50%   
 2.1  บริษัทอื่นเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 25% แตไ่มเ่กินกวา่ 50% 

       บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกวา่ 10% 
- - 

 2.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 25% แตไ่มเ่กินกวา่ 50% 
       บริษัทอื่นต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 10% 

- - 

3. กรณีการถือหุ้นไม่เกนิกว่า 25%   
 3.1  บริษัทอื่นเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ไมเ่กินกวา่ 25% 

       บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกวา่ 25% 
- - 

 3.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ไมเ่กินกวา่ 25%  
       บริษัทอื่นต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 25% 

  

 - บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (SPI) 0.24 15.35 

 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (ICC) 0.35 14.61 

 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

-ไม่มี- 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1  โครงสร้างรายได้ 
                            (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการผลิตและธุรกิจอื่น         

  ผลิตเคร่ืองส าอาง         

  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล                

  เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ในประเทศ 
- 

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

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

รวมผลิตเคร่ืองส าอาง   4,507.6 74.71 4,402.8 75.55 4,625.3 74.76 

  ผลิตบรรจุภัณฑ์         

  บจก.ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง     

   

ในประเทศ 
50.00 821.7 13.62 810.7 13.91 950.1 15.36 

ตา่งประเทศ 105.0 1.74 96.2 1.65 116.2 1.88 

  รวมผลิตบรรจุภัณฑ์   926.7 15.36 906.9 15.56 1,066.3 17.24 

  ธุรกิจอื่น         

  บจก.ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย)  ในประเทศ 
99.99 13.9 0.23 13.2 0.23 14.6 0.24 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  บจก.อีเอฟ  ในประเทศ 
99.99 

22.8 0.38 24.8 0.43 26.1 0.42 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  บจก.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล -       

  (ย.ูเค.)  

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ 242.2 4.01 184.3 3.16 223.3 3.61 

  บจก.กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเม  

  ติกส์  

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ 0.2 0.00 0.7 0.01 0.8 0.01 
  บจก.โฟรดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ (เอช.เค.)  ในประเทศ 

100.00 
- - - - - - 

ตา่งประเทศ 64.4 1.07 62.2 1.07 22.1 0.36 
  บจก.โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ ในประเทศ 

99.99 
2.8 0.05 2.0 0.03 - - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  บจก.เอสเอเอเอส ในประเทศ 
99.99 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  รวมธุรกิจอื่นๆ   346.3 5.74 287.2 4.93 286.9 4.64 

รวมรายได้จากการผลิตและธุรกิจอื่น   5,780.6 95.8 5,596.9 96.04 5,978.5 96.63 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้อ่ืน   206.8 3.43 181.4 3.11 176.0 2.84 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   46.1 0.76 49.1 0.84 32.2 0.52 

รวมรายได้ทัง้สิน้   6,033.5 100.00 5,827.4 100.00 6,186.7 100.00 

 

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกจิ  

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ เคร่ืองส าอางทุกประเภท อาทิเช่น แป้ง ครีม ลิป โดยบริษัทมุ่งเน้น    
การพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า  ด้วยเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยและมี
มาตรฐาน  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดบัโลก ซึ่งจากใบรับรองมาตรฐาน
คณุภาพเหลา่นีส้ร้างความเช่ือมัน่ในคณุภาพของสินค้าให้แก่ลกูค้ามากย่ิงขึน้  อาทิเช่น  

 หนงัสือรับรองมาตรฐานการผลิต “GMP” จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) 
กระทรวงสาธารณสขุ 

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

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

 ใ บ รั บ ร อ ง คุณ ภ า พม า ต ร ฐ า น  ISO17025 เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง ป ร ะ เ ภ ท โ ล ชั่ น จ า ก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

 ใบรับรองด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 : 2007 จาก TUV ASIA 
PACIFIC LIMITED – Hong Kong 

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

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

 ใบรับรอง ESG 100 (Environmental Social Governance 100) จากสถาบนัไทยพฒัน์ 
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2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน 
ปัจจุบันผู้ บริโภคทุกเพศทุกวัยนับตัง้แต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ไปจนถึงวัยท างาน หันมาให้

ความส าคญัต่อเคร่ืองส าอางเพ่ิมมากขึน้ จนกลายมาเป็นส่วนส าคญัในชีวิตประจ าวนัและไม่เฉพาะแต่
กลุ่มสภุาพสตรีเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงกลุ่มสภุาพบุรุษท่ีมีความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเพ่ิมมาก
ขึน้ รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ท่ีบ ารุงผิว ผลิตภณัฑ์ดแูลเส้นผม ผลิตภณัฑ์เพ่ืออนามยัในช่องปาก หรือผลิตภณัฑ์
ประทินผิว ซึ่งพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความหลากหลายทัง้ในเร่ืองของราคาและคุณภาพท่ี
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชดัเจนน าไปสู่ภาวการณ์
แข่งขนัท่ีรุนแรงย่ิงขึน้  

อีกทัง้  ผู้ บริโภคหันมาให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากธรรมชาติซึ่งท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และปลอดภัยเพ่ิมมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ๆ ท่ีใช้
สมนุไพรตามธรรมชาติเป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วมาก
ขึน้ บริษัทฯ  จงึเน้นกลยทุธ์ด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ด้านผลิตภณัฑ์   มุง่เน้นคณุภาพของผลิตภณัฑ์ และสว่นผสมหรือสตูรท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก  โดยมีแผนกวิจัยและพัฒนาสินค้าเพ่ือท าหน้าท่ีค้นคว้าและวิจัย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือเสนอแก่ลูกค้า  อีกทัง้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีความสวยงาม 
ทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งาน  รวมถึงการพฒันาคณุภาพสินค้าท่ีมีอยู่ให้ดีขึน้อย่างไม่หยุดยัง้  เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจในความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  บริษัทฯ ผลิตสินค้าด้วยเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพ
และเทคโนโลยีการผลิตสินค้าท่ีดี และมีระบบการตรวจสอบคณุภาพสินค้าทุกขัน้ตอน เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมี
มาตรฐานและคณุภาพสงู  ท าให้ได้รับความมัน่ใจจากลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ  อีกทัง้บริษัทยงัได้รับ
การรับรองมาตรฐานคณุภาพระดบัโลก 

2. ด้านราคา การตัง้ราคาจะค านึงถึงภาพลักษณ์ของสินค้า ต้นทุนการผลิต และต้นทุน
การตลาดเป็นพืน้ฐาน เน้นท่ีความเหมาะสมของคุณภาพกับราคาท่ีดึงดูดความสนใจของลูกค้า  โดย
ค านงึถงึความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 

3. สร้างสมัพนัธ์  โดยสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้จ าหน่ายสินค้า (Supplier) โดยมีการสัง่ซือ้สินค้าใน
ปริมาณมากและต่อเน่ือง รวมถึงมีการจ่ายช าระเงินตรงตามก าหนดเวลาเสมอ ท าให้ได้รับความเช่ือถือ
จาก Supplier จึงมีอ านาจในการต่อรองราคาสินค้า  ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนท่ีสามารถแข่งขนักบับริษัท
อื่นได้ 

4. การบริการ บริษัทฯ มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือไปพบปะและสอบถามความต้องการของ
ลกูค้า เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงและแก้ไขอย่างถูกต้อง  บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจกับ
ลกูค้า  โดยการสง่มอบสินค้าท่ีมีคณุภาพถกูต้อง ตรงตามเวลาท่ีก าหนด  
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5. ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ใช้วตัถุดิบจากแหล่ง
ธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ (Refill)     
ลดการใช้พลงังานให้น้อยลง แตป่รับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานให้มากขึน้ 

- ลักษณะลูกค้า  
บริษัทฯ มีลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นลกูค้าภายในประเทศ ซึง่มีทัง้แบรนด์

ต่างประเทศและในประเทศ ลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นลูกค้าท่ีมีช่ือเสียงข้ามชาติหรือเป็นผู้ น าด้าน
การตลาดของประเทศ และเป็นลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีความสมัพันธ์ท่ีดีกับบริษัทฯ มานานนับสิบปี 
ในขณะท่ีบริษัทฯ ก็มีการขยายฐานลูกค้าใหม่เพ่ิมขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าเหล่านี มี้
ประสิทธิภาพสงูฐานะการเงินดี 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการระดบักลางขึน้ไป ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ท่ีสุด โดยเน้น

คณุภาพสินค้าให้มีราคาดงึดดูความสนใจของลกูค้ากลุม่เป้าหมายนี ้
- การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทฯ มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทัง้ในและต่างประเทศ ลกัษณะการขายจะเป็นแบบ Contract 

manufacturing ลูกค้าของบริษัทฯ มีทัง้ประเภทท่ีสั่งซือ้สินค้าไปจ าหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) 
และตามห้างสรรพสินค้า (Counter Sales)สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ เท่ากับ 48 : 52 ประเทศท่ีบริษัทฯ ส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจ าหน่าย คือ อังกฤษ ญ่ีปุ่ น 
ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฮ่องกง  อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์ 

อีกทัง้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ  โดยการเข้าร่วมในงานแสดง
สินค้าในประเทศ เช่น งานแสดงสินค้าของธุรกิจในเครือสหพัฒน์ฯ และงานแสดงสินค้านานาชาติใน
ตา่งประเทศ เช่น ฝร่ังเศส เป็นต้น เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึง่ในการหาลกูค้ารายใหม่ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมจะเป็นการแข่งขันในเร่ืองคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

ความหลากหลาย ราคาและการบริการท่ีลูกค้าพอใจ การตลาดท่ีบริษัทฯ แข่งขันอยู่จึงมีลกัษณะแบบมี
คณุภาพสงู คูแ่ข่งท่ีอยู่ในตลาดเดียวกนักบับริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ถือวา่เป็นคูแ่ข่งมีอยู่ 2 รายโดยท่ีมีขนาดของ
บริษัทท่ีใกล้เคียงกนั    

S&J เป็นโรงงานผลิตเคร่ืองส าอางชัน้น าท่ีมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการบริหารและจดัการ ในขณะท่ีพนกังานก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการผลิตสินค้าและบริการ
อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ มีแผนกวิจยัและพฒันาสินค้า เพ่ือท าหน้าท่ีค้นคว้าและวิจยัผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือ
น าออกสู่ตลาด อีกทัง้ยังพัฒนาคุณภาพสินค้าท่ีมีอยู่แล้วต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้  เ พ่ือท่ีจะสร้าง                 
ความเช่ียวชาญในการผลิตสินค้าเคร่ืองส าอางให้มากขึน้ โดยได้รับการสนบัสนนุความรู้เก่ียวกบัการผลิต
และการวิจัยจากบริษัทในอเมริกาท่ีมีเครือข่ายเทคโนโลยีทั่วโลก  มีการบริหารจัดการในเร่ืองการ
ตอบสนองต่อลกูค้าให้รวดเร็วขึน้ (Quick Response) บริษัทฯ มีโรงงานท่ีสร้างภายในบริเวณท่ีเป็นท่ีดิน
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ของตนเองท่ีสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์  อ าเภอศรีราชา และโรงงานท่ีสวนอุตสาหกรรมป่ินทอง               
เพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ีสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองให้ทนัตอ่ความต้องการของลกูค้าท่ีให้ความเช่ือมัน่ในการเลือก
ผลิตสินค้ากบั S&J  บริษัทฯ มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและมีผลประกอบการท่ีดีมาตัง้แต่ต้น  ท าให้บริษัทฯ 
ได้รับความน่าเช่ือถือจากลกูค้าด้วยดีเสมอมา 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
การแข่งขนัตลาดเคร่ืองส าอางทัง้ในและต่างประเทศยงัคงมีภาวะแข่งขนัสงู เน่ืองจากพฤติกรรม

ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงโดยให้ความสนใจตอ่สขุภาพมากขึน้ เน้นคณุประโยชน์ของผลิตภณัฑ์เป็นหลกั 
การผลิตสินค้าท่ีโดนใจ คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขันของตลาด
เคร่ืองส าอาง  บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์กร เพ่ือสร้าง   
ความพงึพอใจ และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในการขยายตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แห่ง ดงันี ้ 
  -  โรงงานแห่งแรก  ตัง้อยู่ท่ี 600/4  หมู ่11  ถนนสขุาภิบาล  8 ต าบลหนองขาม อ าเภอ ศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ  20230  ก าลงัการผลิตปีละ 156 ล้านชิน้ โดยท างานประมาณ 1 กะ 
  -  โรงงานแห่งที่สอง  ตัง้อยู่ท่ี 789/159 หมูท่ี่ 1 ถนนสายหนองค้อ – แหลมฉบงั ต าบลหนองขาม   
อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ  20230  ก าลงัการผลิตปีละ  36  ล้านชิน้ โดยท างานประมาณ 1 กะ   

วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจะขึน้อยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทของบริษัทฯ โดยจะแหล่งท่ีมาทัง้
จากในและต่างประเทศ ในการสัง่ซือ้วตัถุดิบในประเทศ  บริษัทฯ จะสัง่ซือ้จากผู้ผลิตและผู้น าเข้าสินค้า
โดยตรง  สว่นวตัถดุิบท่ีสัง่ซือ้จากตา่งประเทศนัน้ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากในประเทศก่อนวา่มีวตัถุดิบ
หรือไม่  บริษัทฯ จัดหาแหล่งวัตถุดิบจากทั่วโลก โดยผ่านตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย หรือติดต่อ
โดยตรงกับผู้ผลิต หรือผ่านบริษัทฯ ท่ีได้ท าสญัญาช่วยเหลือด้านเทคนิคและมีเครือข่ายทั่วโลก ปัจจุบัน
ตลาดวตัถุดิบมีผู้ จ าหน่ายหลากหลายและมีการแข่งขนัสงู  จึงท าให้ผลกระทบจากการสญูเสียแหล่งซือ้
วัตถุดิบต่อบริษัทมีต ่ามาก  เน่ืองจากสามารถหาวัตถุดิบทดแทนได้โดยง่าย  ผู้ ผลิตวัตถุดิบต่างมี             
การพฒันาคณุภาพของสินค้าอย่างตอ่เน่ือง  ท าให้มีแหลง่วตัถดุิบเพ่ิมมากขึน้   

บริษัทฯ ไม่มีการใช้วตัถุดิบชนิดใด จากผู้จัดจ าหน่ายท่ีมีสดัส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้
รวมในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา การคัดเลือกและสัง่ซือ้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ค านึงถึงคุณภาพและราคาท่ี
เหมาะสม  ปี 2559 มีจ านวนผู้จ าหน่ายวตัถุดิบมากกว่า 524 ราย โดยมีสดัส่วนการซือ้วตัถดุิบในประเทศ
และตา่งประเทศ เท่ากบั 73 : 27 

กระบวนการผลิต  บริษัทฯ   ปลูกจิตส านึกให้พนักงานทุกคนตระหนักและป้องกันปัญหาท่ีส่ง  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัด และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่ง ไม่มี
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมเห็นได้จากนโยบายสิ่งแวดล้อม  
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4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี - 

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด   

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติกท่ีใช้กบัเคร่ืองส าอาง ยา เช่น หลอด, ขวด, กระปกุ, ตลบัแป้ง,

แท่งลิปสติก รวมถึงมีการจัดหาบรรจุภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ ผลิต อาทิ ฝาป๊ัม เพ่ือตอบรับ                
ความต้องการของลกูค้าอย่างครบวงจร 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

 กลยุทธ์การแข่งขัน   
บริษัทฯ ยงัคงมุง่เน้นในการรักษาคณุภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า

เพ่ือ สร้างความเช่ือมั่นและพึงพอใจสูงสุดในสินค้าของบริษัท และสินค้าส่วนใหญ่จะผลิตขึน้ตามการ
สัง่ซือ้ของลกูค้าแตล่ะรายซึง่มีลกัษณะเฉพาะแตกตา่ง จงึต้องมีการวางแผนการผลิตและระบบการจดัสง่ท่ี
ดีเพ่ือให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ครบถ้วนและได้คุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการทันเวลานัดหมาย อีกทัง้
บริษัทยังให้ความส าคัญและควบคุมขัน้ตอนการผลิตทุกขัน้ตอนอย่างใกล้ชิดและมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรให้มีศกัยภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ลดอตัราการสญูเสียระหว่างผลิต ซึ่งส่งผลให้
สามารถลดต้นทุนการผลิต รวมทัง้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพสูงขึน้  ย่ิงไปกว่านัน้  บริษัทฯยังมุ่งเน้นเร่ือง          
การรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลูกค้าและการให้บริการทางด้านเทคนิคเพ่ือให้ลกูค้า และลูกค้าปลายทาง
ของลกูค้า มีความเข้าใจผลิตภณัฑ์  

 ลักษณะลูกค้า 
 บริษัทฯ มีลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ   โดยสว่นใหญ่ลกูค้าหลกัเป็นลกูค้าในประเทศท่ีมีการท า

การค้าขายกนัมาเป็นเวลานานและเป็นลกูค้าท่ีมีความมัน่คง,  เป็นผู้น าในตลาดและมีสมัพนัธ์เชิง “เป็นคู่
ค้าทางธุรกิจ” กบับริษัทฯ มาเป็นเวลานาน 

กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศโดยส่วนใหญ่จะขยายไปยงัประเทศในกลุ่ม AFTA เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์  
จนเป็นท่ีรู้จักเป็นอย่างดีในด้านความเป็นผู้ น าด้านผลิตบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะงานหลอด  ตลาดนีม้ี       
การขยายตวัขึน้ทกุปี และบริษัทมีแผนจะขยายตลาดไปภมูิภาคอ่ืน ๆ เช่น ออสเตรเลีย และประเทศในโซน
ยโุรป 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลูกค้ากลุ่มเคร่ืองส าอาง ซึง่เป้าหมายบริษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุ่ มอื่นๆ 

เช่นกลุ่มเวชส าอาง, อาหารและยา, ผลิตภัณฑ์เส้นผม และอื่น ๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตอย่าง
มัน่คง 
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 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทมีการจัดจ าหน่ายผ่านผู้ ผลิต เช่นเคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์บ ารุงผม ซึ่งผ่านไปยัง

ผู้บริโภคในช่องทางต่างๆ เช่นขายตรง,ขายผ่านเคาน์เตอร์ และขายใน Super Market,ใน discount store 
และจะขยายไปสูธุ่รกิจจดัหาสินค้าตามความต้องการของลกูค้า 

(ข)   สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
 ในอุตสาหกรรมต้องแข่งขันกันสูงทัง้ในด้านคุณภาพของสินค้า ราคาจ าหน่ายและรูปแบบของ

ผลิตภณัฑ์เป็นหลกั  การส่งมอบท่ีครบถ้วน การติดต่อประสานงานและการบริการท่ีถูกต้องรวดเร็ว ผู้น า
ตลาดหลกัๆในธุรกิจประเภทนีม้ีประมาณ 7 ราย เม่ือเทียบกบัผู้น าตลาด บริษัท ฯ จดัอยู่ในระดบักลางท่ีมี
ฐานะการเงินท่ีมัน่คง ผลประกอบการท่ีดี มีทีมบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความพร้อมใน      
การแข่งขนั 

(ค)   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
การขยายตวัในอตุสาหกรรมผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกภายในประเทศยงัคงมีเพ่ิมขึน้ การแข่งขนั

ทางด้านราคาและความรวดเร็วยงัเป็นความต้องการของตลาดบริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้างความพงึพอใจ และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในการขยายตลาดใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัท ฯ จะเป็นผู้จดัหาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า โดยลกูค้าจะเป็นผู้ก าหนด

คณุภาพให้กบับริษัทฯ ในราคาท่ีแข่งขนัได้ในตลาด  รวมทัง้บริษัทฯ ยงัท าการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ ท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ และการบริการ บริษัทฯ
ตระหนกัดีในเร่ืองนี ้จึงได้มุ่งเน้นให้การบริการลกูค้า ทัง้ก่อนการขายและหลงัการขาย เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า
สินค้าท่ีบริษัทฯ สง่มอบมีคณุภาพตรงตามความต้องการของลกูค้า  

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
        -ไมม่ี  - 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษัทฯ เป็นผู้จ าหน่ายสนิค้าอปุโภคบริโภค 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  
บริษัทฯ  เป็นผู้ บุกเบิกผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเท่ียว และกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเน้นกลยุทธ์       

การแข่งขนัไปท่ี การสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ และสง่เสริมการขายโดยมุง่ไป   ยงักลุม่ลกูค้าใน
ตลาดแหล่งท่องเท่ียวเป็นหลกั รวมทัง้ใช้กลยทุธ์การตัง้ราคาสินค้าให้สงูกว่าคู่แข่งขนั เพ่ือเน้นถึงคณุภาพ
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ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า นอกจากนีย้ังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมท่ีมีอยู่เพ่ือเน้นการบริหารลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยน าเคร่ืองมือทางการตลาดต่าง ๆ มาช่วย อาทิเช่น การลด แลก แจก แถม        
การสะสมยอดขาย เป็นต้น  รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้มากย่ิงขึน้ โดยมีการตบแต่งร้านค้าเป้าหมายด้วย
อุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา ชัน้โชว์  เป็นต้น เพ่ือสร้างความจดจ าในตราสินค้าให้
มากย่ิงขึน้ 

- ลักษณะลูกค้า  
ลกูค้าของบริษัทฯ เป็นลกูค้าภายในประเทศทัง้คนไทยและนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศท่ีเข้ามาเท่ียว

ในประเทศไทย ปัจจุบันได้มีการจ าหน่ายในประเทศกัมพูชาแล้ว และมีเป้าหมายท่ีจะส่งออกไปยัง
ตา่งประเทศในแถบอินโดจีน   

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างชาติ และนักกิจกรรม

กลางแจ้ง 
- การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทฯ มุ่งเน้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีจะอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว

และนกักิจกรรมกลางแจ้งผ่านช่องทาง Modern Trade, Super Market, Minimart, Drug Store ศนูย์กีฬา
และร้านขายอปุกรณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง  แตจ่ะเน้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไปท่ี Drug Store เป็นหลกั 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
ตลาดผลิตภัณฑ์กันแดด และกันยุง มีภาวการณ์แข่งขันสูง โดยมีเจ้าตลาดท่ีเป็นเบอร์หนึ่งของ

ตลาดท่ีครองตลาดอยู่ ประกอบกบัมีจ านวนคูแ่ข่งขนัรายใหม่ๆ และรายเดิมทัง้บริษัทจากตา่งประเทศและ
ในประเทศเอง ได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ 
ประกอบกบัผลิตภณัฑ์กลุ่มนีต้้องอาศยัการท่องเท่ียวเป็นหลกั จึงท าให้เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อ
การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมนีโ้ดยตรง ดงันัน้แต่ละบริษัทจึงมุ่งท ากิจกรรมทางการตลาดอย่างดุเดือด
ในช่วง Hi season (ตุลาคม-พฤษภาคม) เป็นหลกั เพ่ือหวงัดึงยอดขายให้มากท่ีสุด นอกจากนี ้ยังคงมี
ปัจจยัหลายด้านสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ จึงท าให้
ช่วง Hi season มาช้ากวา่ก าหนด  แตอ่ย่างไรก็ตามการแข่งขนัก็ยงัดเุดือดเช่นเดิม 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
ผลิตภัณฑ์ Personal – Care ส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวและกิจกรรมกลางแจ้ง ยังคงมี

แนวโน้มเติบโตไปตามสภาวการณ์เติบโตทางอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีได้รับการส่งเสริมอย่างมากใน
ประเทศไทย ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ บริโภคภายในประเทศมีแนวโน้มท่ีจะใช้
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนีม้ากขึน้  ซึ่งจะส่งผลต่อการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนของ
ประเทศไทย คือมาจากช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็นหลกัประมาณ 25% ซึง่ในช่วงเวลาดงักลา่วจะ
มีการเติบโตสงูสดุด้วย 55% เม่ือเทียบกบัการขายโดยเฉลี่ยทัง้ปี 
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษัทฯ  มีส านกังานตัง้อยู่ท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร  กรุงเทพฯ 

10120  และส านักงานสาขา ตัง้อยู่ท่ี 600/4 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8  ต าบลหนองขาม  อ าเภอศรีราชา 
จังหวดัชลบุรี  20230 โดยได้มอบหมาย/ว่าจ้างให้บริษัทในเครือท่ีได้รับการคดัเลือกจ านวน 1 ราย และ
นอกเครือจ านวน 1 รายเป็นผู้ด าเนินการผลิต ท าการจัดหาวตัถุดิบและพฒันาสินค้าตามความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับทิศทางการตลาด รวมทัง้บริษัทเหล่านีเ้ป็นผู้ผลิตท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และ GMP  ดังนัน้จึงไม่มีผลกระทบในเร่ืองการจัดหา
ผลิตภณัฑ์และคณุภาพทางสินค้า 

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี – 

บริษัท อี เอฟ จ ากัด 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษัทฯ เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้สิน้เปลืองในกระบวนการผลิตส าหรับ
โรงงานอตุสาหกรรม  และเป็นเจ้าของตราย่ีห้อสินค้า ได้แก่ EXFAC และเป็นตวัแทนจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ท า
ความสะอาด BIO EX และยังมีสินค้าซือ้มาขายไป กลุ่ม PERSONAL CARE และกลุ่มสินค้าสิน้เปลือง
ส าหรับส านกังานและโรงงานอตุสาหกรรมจากบริษัท TRADER อื่น ๆ  

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  
บริษัทเป็นผู้ จ าหน่ายสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ทัง้กลุ่มสินค้า PERSONAL CARE และ 

เคมีภัณฑ์ ท าความสะอาด รวมถึงอุปกรณ์ และ ของใช้ในกระบวนการผลิตส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้แก่ลกูค้าทัง้กลุม่ WHOLESALER  บริษัท CLEANING และ END USER กลุม่โรงงานอตุสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการ  เน้นกลยุทธ์การแข่งขันด้านคุณภาพและราคา ให้บ ริการแบบ เข้าพบ เข้าถึง เข้าใจ        
ความต้องการของลูกค้าเพ่ือลดการจัดเก็บ และต้องมีของใช้ให้ทันตามก าหนด นอกจากนีย้ังมีการจัด
สินค้าให้ทดลองใช้ก่อนการตดัสินใจซือ้  กระบวนการผลิตท่ีค านงึถงึการรักษาสิ่งแวดล้อม 

- ลักษณะลูกค้า  
โรงงานอตุสาหกรรม สถานประกอบการ และตวัแทนขายเป็นหลกั 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุม่โรงงานอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก โรงพยาบาล สถานศกึษา ธุรกิจบริการ และ 

Trader 
- การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
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จัดจ าหน่ายโดยตรงในกลุ่มอุตสาหกรรม และสถานบริการ ด้วยพนักงานขายท่ีมี
ประสิทธิภาพ และผ่านตวัแทนขายในบางพืน้ท่ีท่ีห่างไกล เพ่ือขยายเขตการขายให้มากขึน้ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
มีการแข่งขันสงูกับผู้ผลิตรายใหญ่และรายย่อยในประเทศ แต่บริษัทยังมีขีดความสามารถใน

การขยายตลาดได้อีก จากจดุเดน่ด้านคณุภาพและบริการ 
(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันยังคงมีความสูงในด้านราคา  บริษัทฯ เน้นในเร่ือง   
การเข้าพบ แบบเข้าถงึ และเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด  เพราะเราให้ความส าคญั
แบบท่ีปรึกษามากกวา่สินค้าท่ีเราน าเสนอ เพ่ือรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหมอ่ย่างตอ่เน่ือง 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทฯ  ได้มอบหมาย/วา่จ้างให้บริษัทฯ ซึง่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดบัสากล ทัง้

ในเครือและนอกเครือเป็นผู้พฒันาและผลิตสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมาย  
บริษัทฯ จึงมีขีดความสามารถในการจัดหาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอต่อ     
การขยายตวัของตลาดในอนาคต 

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี - 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล - ยูเค จ ากัด   

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจ าหน่ายวัตถุดิบและ           

บรรจภุณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองส าอาง และผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  
กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ 

มุ่งเน้นการจดัจ าหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งส าคญั  โดยค านึงถึง คณุภาพ 
ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองให้ทนัต่อความต้องการของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการใน
การท าตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศองักฤษด้วย 

- ลักษณะลูกค้า  
ปัจจบุนั บริษัทฯ มีลกูค้าในตา่งประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและ

ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ลูกค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่และบริษัทในเครือของบริษัทแม่ ซึ่งเป็น
บริษัทท่ีมีช่ือเสียงข้ามชาติหรือเป็นผู้น าด้านการผลิตเคร่ืองส าอางของประเทศไทย  
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- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุ่มอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ซึง่

เป้าหมายบริษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุม่อื่น ๆ เช่น กลุ่มเวชส าอาง, อาหารและยา, และอื่นๆ เพ่ือขยาย

ตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้ 

- การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้ บริหารระดับสูงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเน้น
คณุภาพและราคาของสินค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า การส่งมอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้

ประเทศอังกฤษยังคงเป็นแหล่งตลาดท่ีส าคัญส าหรับผลิตภัณฑ์ดูแลความงามและสุขภาพ  ดังนัน้       
ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตาม
แนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ประเทศองักฤษเป็นแหล่ง

ตลาดท่ีส าคญัส าหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศองักฤษ และประเทศใกล้เคียง  

ท าให้บริษัทฯ สามารถคดัสรรวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถน าไปใช้ในการผลิต
สินค้าท่ีจะจ าหน่ายได้ในตลาดทัว่โลก 

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี – 

บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมตกิส์ จ ากัด   

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจ าหน่ายวัตถุดิบและ            

บรรจภุณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองส าอาง และผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม 
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2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  
กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ 

มุ่งเน้นการจดัจ าหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งส าคญั  โดยค านึงถึง คณุภาพ 
ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองให้ทนัต่อความต้องการของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังให้บริการใน
การท าตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศจีนด้วย 

- ลักษณะลูกค้า  
ปัจจบุนั บริษัทฯ มีลกูค้าในตา่งประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและ

ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม  ลูกค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่และบริษัทในเครือของบริษัทแม่ ซึ่งเป็น
บริษัทท่ีมีช่ือเสียงข้ามชาติหรือเป็นผู้น าด้านการผลิตเคร่ืองส าอางของประเทศไทย  

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุ่มอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม ซึง่

เป้าหมายบริษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุม่อื่น ๆ เช่น กลุ่มเวชส าอาง, อาหารและยา, และอื่นๆ เพ่ือขยาย
ตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้ 

- การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้ บริหารระดับสูงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเน้น

คณุภาพและราคาของสินค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า การส่งมอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้

ประเทศจีนยังคงเป็นแหล่งตลาดท่ีส าคญัส าหรับผลิตภัณฑ์ดูแลความงามและสุขภาพ ดงันัน้ ความพึง
พอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของ
ตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ประเทศจีนเป็นแหล่งตลาด

ท่ีส าคญัส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภค
จะเป็นตวัก าหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศจีน และประเทศใกล้เคียง      

ท าให้บริษัทฯ สามารถคดัสรรวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถน าไปใช้ในการผลิต
สินค้าท่ีจะจ าหน่ายได้ในตลาดทัว่โลก 
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4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี – 

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยูดี วิช่ัน (เอช.เค.)  จ ากัด 
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจ าหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกบักลุม่อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองส าอาง และผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  
กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดูแลความงาม  ซึง่บริษัทฯ 

มุ่งเน้นการจดัจ าหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งส าคญั  โดยค านึงถึง คณุภาพ 
ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองให้ทนัต่อความต้องการของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการใน
การท าตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศจีนด้วย 

- ลักษณะลูกค้า  
ปัจจบุนั บริษัทฯ มีลกูค้าในตา่งประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและ

ผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแมแ่ละบริษัทในเครือของบริษัทแม ่ ซึง่เป็น
บริษัทท่ีมีช่ือเสียงข้ามชาติหรือเป็นผู้น าด้านการผลิตเคร่ืองส าอางของประเทศไทย  

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลูกค้าหลกัยังคงเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ซึ่ง

เป้าหมายบริษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุม่อื่น ๆ เช่น กลุ่มเวชส าอาง, อาหารและยา, และอื่นๆ เพ่ือขยาย
ตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้ 

- การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเน้นคณุภาพ

และราคาของสินค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า การส่งมอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้

ฮ่องกงยงัคงเป็นแหล่งตลาดท่ีส าคญัส าหรับผลิตภณัฑ์ดแูลความงามและสขุภาพ  ดงันัน้ ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาด
อย่างใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
การแข่งขันยังคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ฮ่องกงเป็นแหล่งตลาดท่ี

ส าคญัส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพงึพอใจของผู้บริโภคจะ
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เป็นตวัก าหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
สามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในฮ่องกง และประเทศใกล้เคียง  ท าให้

บริษัทฯ สามารถคัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือลูกค้าสามารถน าไปใช้ในการผลิต
สินค้าท่ีจะจ าหน่ายได้ในตลาดทัว่โลก 

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี – 

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยูดี วิช่ัน จ ากัด 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยูดี วิชัน่ จ ากดัเป็นบริษัทฯ ท่ีท าธุรกิจซือ้มาขายไปท่ีให้บริการความงามครบวงจร

โดยมุ่งเน้นท่ีการซือ้ขายวตัถุดิบ, บรรจุภัณฑ์และรายการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความสวยความงามโดยจัดหา
ให้กบัตลาดในประเทศไทยเป็นหลกัและตลาด AEC 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  
หัวใจหลักของธุรกิจคือการพัฒนาระบบการจัดหาท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเพ่ิมธุรกิจของ

ผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- ลักษณะลูกค้า  
ในฐานะท่ีเป็นธุรกิจใหม่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาฐานลูกค้าท่ีจะน าสินค้าและบริการมาจาก

เครือข่ายในตา่งประเทศ 
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในขณะท่ีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายสว่นใหญ่มาจากอตุสาหกรรมการดแูลความงามธุรกิจท่ีไมไ่ด้จ ากดั

อยู่เฉพาะช่องทางนีแ้ละเป็นบริษัทฯ ท่ีท าการค้าครบวงจร โอกาสจะมองไปท่ีอตุสาหกรรมอื่นๆ 
- การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
ความหลากหลายช่องทางจะถูกมอง รวมทัง้เก่ียวข้องกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของโอกาส

ดิจิตอลและสื่อใหม่ๆ  

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
การน าเสนอบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างจาก

นวตักรรมและการออกแบบท่ีดีจะช่วยให้มัน่ใจธุรกิจจะได้รับการตอบรับอย่างดีในวงการอตุสาหกรรม 
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(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นกญุแจส าคญัทางการค้าในภมูิภาคและการที่ตลาดท่ีเก่ียวข้องขยายตวั

เพ่ิมมากขึน้จะท าให้การหมุนเวียนสินค้าระหว่างประเทศและการบริการท าได้ง่ายขึน้และเปิดโอกาสท่ี
ส าคญัส าหรับบริษัทฯ ของไทยท่ีจะเข้าร่วมในธุรกิจท่ีเติบโตใหม่ๆ  

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ในขัน้ต้นบริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ จ ากดัจะท างานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกบัหน่วยงาน S & J เพ่ือ

จดัหาแหลง่ผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบจากยุโรป, เอเชียและอเมริกาเพ่ือสร้างห่วงโซอ่ปุทาน การด าเนินงานท่ี
มีศกัยภาพส าหรับธุรกิจของ AEC 

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี – 

บริษัท เอสเอเอเอส จ ากัด   

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
กิจกรรมหลกัของบริษัทฯ คือ วจิยัและพฒันาสตูรการผลิตเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  
ในสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศในโลกการค้าเสรี 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมอนัจะน าไปสูก่ารได้เปรียบเชิงการแข่งขนัท่ียัง่ยืน 

กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดูแลความงาม ซึง่ บริษัทฯ 
มุง่เน้นวิจยัและพฒันาสตูรการผลิตเคร่ืองส าอางเป็นสิ่งส าคญั  โดยค านงึถงึ คณุภาพ ราคา ความรวดเร็ว
ในการตอบสนองให้ทนัตอ่ความต้องการของลกูค้า  

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมเน้นเร่ืองนวตักรรมของสินค้ากลุม่เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความ
งาม เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจทัง้ทางด้านคุณภาพสินค้า การส่งมอบ ราคา การให้บริการ ดงันัน้ ความพึง
พอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวัก าหนดภาวะตลาด โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

- ลักษณะลูกค้า  
กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์ดแูลความงาม  ลกูค้า

หลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ บริษัทในเครือและบริษัทลกูค้าของบริษัทแม่ ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงข้าม
ชาติหรือเป็นผู้น าด้านการผลิตเคร่ืองส าอางของประเทศไทย 
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- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลูกค้าหลกัยังคงเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ซึ่ง

เป้าหมายบริษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุม่อื่น ๆ เช่น กลุ่มเวชส าอาง, อาหารและยา, และอื่นๆ เพ่ือขยาย
ตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้ 

- การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเน้นคณุภาพ

และราคาของสินค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
การแข่งขนัในอตุสาหกรรมเน้นเร่ืองนวตักรรมของสินค้ากลุม่เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความ

งาม เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจทัง้ทางด้านคุณภาพสินค้า การส่งมอบ ราคา การให้บริการ ดงันัน้ ความพึง
พอใจของผู้บริโภคจะเป็นตัวก าหนด และมีการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือจัดหาและ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองนวตักรรมของสินค้ากลุม่เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของตลาดรวมถึงทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ลกัษณะเนือ้สมัผัส 
หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของลักษณะเนือ้ผลิตภัณฑ์ขณะใช้ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อ      
การตดัสินใจเลือกซือ้ของผู้บริโภค  

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจะขึน้อยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งมีแหล่งท่ีมาทัง้จากในและ

ตา่งประเทศ ในการสัง่ซือ้วตัถดุิบในประเทศ  บริษัทฯ จะสัง่ซือ้จากผู้ผลิตและผู้น าเข้าสินค้าโดยตรง  สว่น
วตัถดุิบท่ีสัง่ซือ้จากตา่งประเทศนัน้ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากในประเทศก่อนวา่มีวตัถดุิบหรือไม ่  

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี – 

บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป  จ ากัด 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการเก่ียวกับผลิต และบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า
เอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรผลิต
กระแสไฟฟ้า และประเมินคณุภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าส าหรับท่ีปรึกษาทางการเงิน  
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2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน  
  ผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยบริษัท ฯ ประกอบการภายใต้การรับรองคุณภาพ  
ISO 9001:2000 จาก BSI Certification Services (Thailand) Ltd. ข้อก าหนดของผู้ รับรอง และได้รับ   
การตรวจรับรองคณุภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก  BSI Certification Services (Thailand) 
Ltd.เช่นเดียวกนั 

- ลักษณะลูกค้า  
ลกูค้าของบริษัทฯ ในสว่นการผลิตและบ ารุงรักษา ได้แก่ เจ้าของ ผู้ลงทนุและได้รับการสง่เสริมให้

เป็นผู้ ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชน ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในประเทศไทยท่ีมีการร่วมทุนกับต่างชาติ  ท่ีได้รับ     
การส่งเสริมการลงทุนและมีสญัญาผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์ตอ่เน่ืองโดยตรง ในบริเวณใกล้เคียงกบัโรงไฟฟ้า  

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัทฯ แสวงหาลูกค้าจากกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน  โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีช่ือเสียง

ได้รับความเช่ือถือจากตลาดท่ีก าลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดย
เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับพลงังานซึ่งมีวิสยัทัศน์ท่ีจะขยายความสามารถในการผลิตของตนให้ทันต่อความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงตอ่ผู้บริหารระดบัสงูของหน่วยงานท่ีเป็นลกูค้าเป้าหมาย และ

บริษัทฯ ยังมุ่งรักษาคุณภาพและผลงานของการบริการให้แก่ลูกค้าในปัจจุบันอย่างต่อเน่ืองตลอดไป  
พร้อมกบัพยายามขยายฐานลกูค้าไปยังโครงการท่ีก าลงัก่อสร้าง  และโครงการท่ีก าลงัได้รับการส่ งเสริม
ใหมเ่ช่นการผลิตไฟฟ้าจากผลิตภณัฑ์การเกษตร  พร้อมทัง้มุง่ขยายกิจการไปสูก่ารจ าหน่ายวสัดท่ีุเก่ียวกบั
อตุสาหกรรมโรงงาน และอตุสาหกรรมบริการที่ก าลงัเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
สภาพการแข่งขันในตลาดของผู้ ให้บริการเดินเคร่ืองและบ ารุง รักษาโรงไฟฟ้าอยู่ในภาวการณ์

แข่งขนัสงูมีผู้ประกอบการจากทัง้ในประเทศและผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศเข้ามาสูธุ่รกิจนี ้ แตเ่น่ืองจาก
ภาวะก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองอยู่ในภาวะทรงตัว และภาวะความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ น้ตาม
สภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จงึเช่ือวา่จะเป็นโอกาสให้สามารถขยายงานเพ่ือเพ่ิมจ านวนลกูค้า
ได้ 

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้มีผลต่อความมั่นใจของผู้ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และ         

ผู้ ให้บริการทัง้หลายให้มีการลงทุนหรือเพ่ิมก าลงัการผลิต  มีผลให้ต้องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้เป็นสดัส่วนกนั ท า
ให้การผลิตกระแสไฟฟ้าทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนขยายตัวเพ่ิมขึน้ เป็นโอกาสของบริษัทฯ  ท่ีจะเร่ง
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ด าเนินการสร้างผลงานให้แก่ลกูค้าในปัจจุบนั  ให้เป็นท่ีประจกัษ์โดยทั่วไปซึ่งสามารถน าไปใช้อ้างอิงใน
การพยายามเพ่ิมจ านวนลกูค้าให้มากขึน้ในอนาคต 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทฯ มุ่งรักษาคณุภาพและผลงานของการจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  โดยมีการประเมินผล

งานของผู้ จ าหน่ายสินค้า หรือผู้ ให้บริการต่อบริษัทฯ และแสวงหาผู้ จ าหน่ายสินค้าหรือผู้ ให้บริการท่ีมี
คณุภาพใหม ่ๆ เพ่ือให้เกิดการพฒันาด้านการบริหารจดัการ 

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี - 

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

  บริษัทฯเป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ย้อมสีผม ผลิตภณัฑ์ดดัเส้นผม และเป็นผู้ด าเนินการกระจายสินค้า
ประเภทผลิตภณัฑ์ดแูลเส้นผม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน 
บริษัทฯมีการพัฒนาการผลิตสินค้าโดยการน าเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในบริษัทฯ     

ท าให้มีความสามารถในการผลิตสินค้าท่ีดีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมมากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯยัง
ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าท่ีดี (GMP) อย่างตอ่เน่ืองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)  

- ลักษณะลูกค้า 
บริษัทได้แบ่งลกูค้าเป็น 2 กลุม่ ได้แก ่
1. กลุม่ลกูค้าภายในประเทศ  

ผลิตภัณฑ์ส าหรับสินค้ากลุ่มนี ้ เป็นสินค้าส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่ม      
วยัท างานและลกูค้าท่ีใช้บริการตามสถานเสริมความงาม 

2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 
 บริษัทมีกลุม่ลกูค้าในหลายประเทศได้แก่ ญึ่ปุ่ น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี ไต้หวนั 
สิงค์โปร์ มาเลเซีย อินเดีย ฟิลปิปินส์ เป็นต้น 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัทฯได้มีการขยาย  series สินค้า เพ่ือขายให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ในแถบเอเชีย และมี               

การปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใน brand เดิมเพ่ือรักษาฐานลกูค้าเก่าท่ีเคยใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และ เพ่ิมเติม
ประเภทสินค้าให้ลกูค้าเก่ามีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายขึน้ 
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- การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทฯยังคงใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายเดิม คือ ผ่านทางตัวแทนจ าหน่ายทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ โดยสดัสว่นของการจ าหน่ายไปยงัตา่งประเทศมีเปอร์เซน็ต์ท่ีสงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัการจดั
จ าหน่ายภายในประเทศ ซึง่มีสดัสว่นเป็น 90 : 10 
(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

จากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวน บริษัทยังคงรักษายอดขายให้มีการปรับตัวท่ีดีอย่าง
ตอ่เน่ือง แตอ่ย่างไรก็ตามการแข่งขนัทัง้ภายในและต่างประเทศท่ีมีความรุนแรง มีการท าการตลาดเพ่ือให้
ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึน้ เช่น การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ บริษัทฯได้มีการปรับตวัโดยมีการใ ช้
เคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน และให้มีการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ต้นทุนของสินค้าอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ท่ีจะสนับสนุนให้ราคาสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ 
(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

บริษัทฯ ยงัคงใช้การวางแผนในการพฒันาผลิตภณัท์ใหม่ทุกปี และออกสินค้าใหม่ทุกๆ 3 เดือน 
และทางด้านสตูรของผลิตภณัฑจะมีการปรับสตูรที่มีคณุภาพและใช้วตัถุดิบท่ีไม่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่
ละสตูรให้มากเกินความจ าเป็น เพ่ือให้บริษัทไม่ต้องจดัซือ้วตัถุดิบท่ีหลากหลาย แต่เป็นการสัง่ซือ้วตัถุดิบ
น้อยรายการโดยได้ราคาท่ีต ่า เพ่ือให้ต้นทนุการผลิตสามารถแข่งขนัได้ในตลาด ปริมาณการสัง่ซือ้จากกลุม่
ลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ในแถบเอเชีย สนบัสนนุให้บริษัทสามารถบริหารจดัการการสัง่ซือ้ได้ดีย่ิงขึน้ 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทได้มีการจดัหาวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพและมีราคาท่ีเหมาะสม ทัง้วตัถดุิบประเภทเคมีภณัฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ เพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตสินค้า โดยบริษัทฯมีการจัดซือ้จัดหาจากผู้ ผลิตทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ มีการคดัสรรเปรียบเทียบคณุภาพและราคาก่อนท่ีจะสรุปการสัง่ซือ้ นอกจากนีย้งัมีการ
เลือกใช้วตัถดุิบท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภค และตรวจสอบผู้ผลิตเก่ียวกบัมาตรฐานในการว่าจ้างแรงงาน 
ซึง่เป็นการพิจารณาถงึความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยบริษัทจะจดัซือ้จดัหาจากผู้ขายท่ีมีการวา่จ้างแรงงาน
ท่ีถกูต้องมีการปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเหมาะสม 

จากการจดัหาวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพ จะท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ของบริษัทเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของ
ผู้ บริโภค และบริษัทมีการพัฒนาการจัดการด้าน  Logistic เพ่ือให้การบริหารการผลิตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บริษัทฯมีการก าหนดขัน้ตอนวิธีการก าจัดของเสีย และกากอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม โดย    
การว่าจ้างบริษัทท่ีรับก าจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งได้การรับรองจากภาครัฐ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนีบ้ริษัทได้ใช้บริการของบ่อบ าบัดน า้เสียของโครงการฯ ในการก าจัดน า้เสียของ
บริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามระเบียบข้ อบังคับของ
กระทรวงอตุสาหกรรม วา่ด้วยเร่ืองการก าจดักากอตุสาหกรรม 
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4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
-ไมม่ี – 

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 

1.    ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ยเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค รวมทัง้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 

- กลยุทธ์การแข่งขัน 
บริษัทเน้นกลยุทธ์การแข่งขนัไปท่ี การน าส่งสินค้าท่ีแตกต่างจากคู่แข่งด้วย การพฒันา สตูรการ

ผลิต และขบวนการผลิต ท่ีเน้นมลูคา่เพ่ิม การสง่เสริมการขาย จะตรงไปท่ีแพทย์เฉพาะทางและบคุคลากร
ทางการแพทย์เป็นหลกั เช่น เภสชักร พยาบาล ผู้ช่วย ฯลฯ  ใช้กลยุทธ์สินค้าราคายุติธรรมและการเข้าถงึ 
ทัง้ยงัมีฐานลกูค้าท่ีเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัท่ีผลิตบคุคลากรสาธารณสขุเป็นส าคญั 

- ลักษณะลูกค้า 
บริษัทได้แบ่งลกูค้าเป็น 2 กลุม่ ได้แก่  
1. กลุม่ลกูค้าภายในประเทศ 

กลุม่ลกูค้าของบริษัทเป็น โรงพยาบาลรัฐ  เอกชน  คลินิก ร้านขายยา ทัว่ประเทศ 
2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ  

มีการสง่ออกสูป่ระเทศพมา่ กมัพชูา และมีเป้าหมายสูต่ลาดอาเซียน 
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  บริษัทฯ ต้องการขยายตลาดไปยงักลุม่ลกูเดิมท่ีมีอยู่  โดยพฒันาผลิตภณัฑ์

เดิมและคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในกลุม่ลกูค้าปัจจบุนั  รวมไปถึงการ
ขยายตลาดสูต่ลาดอาเซียน  

- การจ าหน่ายและช่องทางจ าหน่าย 
บริษัทฯ มีทีมขายและการตลาดท่ีจดัจ าหน่ายถึงลกูค้าเป้าหมายโดยตรง และเป็นผู้น าส่งข้อมลู

ผลิตภณัฑ์ เอกสารมาตรฐาน การบริการหลงัการขาย 
(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ด้วยเหตท่ีุการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตวั และนโยบายสขุภาพด้านยาจากภาครัฐ  
ท่ีเน้นการใช้ยาสามญัในประเทศ จึงส่งผลเชิงบวกกบั ผู้ผลิตเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรคท่ีเป็น ยาสามญั 
ประกอบกับ การรวมตัวประชาคมอาเซียน  ท าให้ความต้องการการใช้ยา สามัญในประเทศ สูงขึน้            
จงึนบัวา่เป็นโอกาสเชิงบวกตอ่อตุสาหกรรมเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค 
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(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
ด้วยเหตท่ีุการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตวั และนโยบายสขุภาพด้านยาจากภาครัฐ  

ท่ีเน้นการใช้ยาสามญัในประเทศ จึงส่งผลเชิงบวกกบั ผู้ผลิตเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรคท่ีเป็น ยาสามญั 
ประกอบกบัการรวมตวัประชาคมอาเซียน ท าให้ความต้องการการใช้ยาสามญัในประเทศ สงูขึน้  จงึนบัว่า
เป็นโอกาสเชิงบวกตอ่อตุสาหกรรมเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด มีส านักงานตัง้อยู่ท่ี 600/9 หมู่ท่ี 11 ถนนสุขาภิบาล 8      
ต าบลหนองขาม  อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230 และส านักงานสาขา ตัง้อยู่เลขท่ี 85, 87, 89                           
ถนนมไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 บริษัทได้รับการรองรับ
มาตรฐาน GMP จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาขัน้สูง  2 ปีซ้อนต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
มาตรฐานการบริการ ISO 9001 version 2008 รวมทัง้อยู่ในระหวา่งการรองรับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 
14000  มาตรฐานห้องปฏิบตัิการ  ISO 17025   

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
-ไมม่ี – 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ตระหนกัดีถงึความรับผิดชอบในการดแูลให้มีการก ากบักิจการที่ดีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
จึงได้มอบหมายให้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่า       
การบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพออย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  อย่างไรก็ตาม ยงัมีปัจจัย
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ีควรพิจารณา ดงันี  ้

 3.1.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1  ความเส่ียงในการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ 
บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางตามค าสั่งซือ้ของลูกค้า ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีลกูค้ารายใหญ่ 1 ราย ซึง่มียอดสัง่ซือ้สินค้าร้อยละ 30 ของยอดขาย บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า
รายนีม้าโดยตลอด  ได้ร่วมกันพฒันาธุรกิจในเชิงรุกและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการและ
สามารถสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้าเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือรักษาผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวทัง้ 2 ฝ่าย  หากบริษัทฯ 
สญูเสียลกูค้ารายนีไ้ปจะสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายและก าไรของบริษัท 

การบริหารความเสี่ยง  
- มีการพฒันาสินค้าทัง้ใหมแ่ละเก่าร่วมกบัลกูค้า เพ่ือให้ได้ตรงตามความต้องการของลกูค้า  
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตเพ่ือลดต้นทุน และรักษาความสามารถในการแข่งขนั

ด้านระดบัราคาและคณุภาพของสินค้า 
- รักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า โดยมุง่มัน่สร้างความพอใจกบัลกูค้า พร้อมให้บริการที่ดี 
- ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ท่ีมีศกัยภาพและมียอดสัง่ซือ้สงูทัง้ภายในและต่างประเทศมากขึน้ 

เพ่ือเพ่ิมยอดขายและสร้างก าไรให้บริษัทฯ ซึง่จะส่งผลให้ผู้ ถือหุ้น, ผู้บริหาร, พนกังาน, ลกูค้า
ของบริษัท รวมถึงผู้จ าหน่ายสินค้าให้บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึน้ นอกเหนือจากการลดความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ และเพ่ิมสภาพคล่องให้กบับริษัท 

3.2.  ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
3.2.1  ความเสี่ยงในการให้สินเช่ือ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิทัง้หมด เท่ากบั 865.5 ล้านบาท ซึง่คิด
เป็นร้อยละ 19.2 ของยอดขาย บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ย ในปี 2559 เท่ากบั 64 วนั และ บริษัทมีลกูหนีท่ี้
มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน เป็นมลูค่า 845.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.6 ของลกูหนีส้ทุธิ บริษัทอาจจะมีความเสี่ยง
ในการเรียกเก็บช าระหนีจ้ากลูกหนีก้ารค้า ซึ่งถ้าลูกหนีก้ารค้าไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการช าระเงินและ
ข้อตกลงในสญัญาได้ ท าให้บริษัทไมไ่ด้รับช าระหนีค้ืนเตม็จ านวนตามสญัญา  อาจมีผลกระทบตอ่เงินทนุหมนุเวียน
ของบริษัท ได้  
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การบริหารความเสี่ยง 

- มีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และน าระบบประเมินคณุภาพของลกูค้ามาใช้ เพ่ือก าหนด
และทบทวนวงเงินสินเช่ือ รวมถึงระยะเวลาการช าระเงินของลูกค้าแต่ละราย ด้วยระบบ 
Credit Management  เพ่ือเป็นมาตรการควบคมุวงเงินสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึน้   

- มีการจดัประชุมร่วมกนัระหว่างฝ่ายบญัชีและฝ่ายธุรกิจทุกเดือน เพ่ือติดตามคณุภาพลกูหนี ้
อย่างสม ่าเสมอ  

- มีการติดตามเร่งรัดช าระหนีจ้ากลกูหนีอ้ย่างสม ่าเสมอ รวมถงึมีการติดตามหนีค้้างช าระจนถึง
ท่ีสุด โดยเจ้าหน้าท่ีบัญชีและเจ้าหน้าท่ีธุรกิจร่วมกัน อีกทัง้ได้รับการตรวจสอบดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากฝ่ายบริหาร ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าของความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ            
อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงจัดให้มีการท าประกันภัย Credit Insurance  ในกรณีท่ีประเมินแล้ว
เกิดความเสี่ยง 

- บริษัทฯ มีนโยบายตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูค้าท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ และ
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัท 

- บริษัทจะขอให้มีเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน อาทิเช่น หนังสือสัญญาค า้
ประกันจากทางธนาคาร หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นต้น  รวมถึงการให้ลูกค้ารายใหม่ๆ    
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สินค้าก่อนเร่ิมด าเนินการ   

- มีการขยายฐานลกูหนีใ้ห้กระจายตวัและมีจ านวนมากรายซึ่งบริษัทไม่ได้ยึดติดกบัฐานลกูหนี ้
การค้ากลุม่ใดกลุม่หนึง่  

3.2.2  ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงนิให้แก่บริษัทในเครือฯ 
บริษัทฯ  มีนโยบายสนบัสนนุบริษัทในเครือฯ เพ่ือให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดงักลา่ว

มีสภาพคลอ่ง โดยมีทัง้การให้กู้ ยืมเงินเพ่ือน าเงินดงักลา่วไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ รวมถงึอาจต้องเข้าไป
มีสว่นร่วมในการสนบัสนนุทางการเงินในรูปของการค า้ประกนัเงินกู้ให้แก่บริษัทในเครือฯ 

การบริหารความเสี่ยง 
- บริษัทฯ ให้กู้ ยืมเงินและ/หรือค า้ประกนัเงินกู้ให้แก่เฉพาะบริษัทในเครือฯ  โดยจะขออนมุตัิจาก

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้ๆ ไป  ขึน้อยู่กบัขนาดของวงเงิน  
(ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เร่ืองการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั) 

3.2.3  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ไมม่ีเงินกู้สกลุเงินตราต่างประเทศ แตม่ีการซือ้สินค้าและ

ส่งออกสินค้าในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศซึง่เปิดเผยข้อมลูไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 24 ท าให้บริษัทฯ 
อาจมคีวามเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน  แตอ่ย่างไรก็ตามส าหรับในส่วนของวตัถดุิบ  บริษัทฯ จะซือ้
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จากผู้จดัจ าหน่ายในประเทศเป็นหลกั โดยสดัส่วนการซือ้วตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์จากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 
27.2  ของวตัถดุิบทัง้หมด  และในสว่นของการสง่ออกคิดเป็นร้อยละ  56.2 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2559   

การบริหารความเสี่ยง 
- บริษัทฯ มีการเปิดบญัชี FCD (Foreign Currency Deposit) 
- มีการท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพ่ือป้องกัน     

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน และยงัท าให้บริษัทฯ ทราบถึงต้นทุนและ
ราคาขายในรูปของค่าเงินบาทท่ีแน่นอน  อตัราท่ี Forward จะเป็นอตัราท่ีบริษัท ได้วิเคราะห์
และคิดวา่เป็นอตัราท่ีเหมาะสมในเวลานัน้ 

- มีการตัง้คณะท างานดแูลและบริหารอตัราแลกเปลี่ยน เฝ้าติดตามและมีมาตรการจดัการกบั
รายรับและรายจ่ายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกับตลาดเงินอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือบริหารเงินและลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

- บริษัทมีนโยบาย ซือ้-ขาย สินค้าด้วยสกลุเงินเดียวกนั 

3.3  ความเสี่ยงจากการลงทุน 
บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือหลายบริษัท มีการกระจายการลงทุนไปหลาย

ประเภทธุรกิจ  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมแก่บริษัทฯ  แต่บริษัทฯ ไม่มีอ านาจควบคมุกิจการในบริษัทท่ี
ลงทนุ  โดยอ านาจในการบริหารและการตดัสินใจ   ตา่ง ๆ ขึน้อยู่กบัคณะกรรมการของแตล่ะบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล  ถ้าหากบริษัทท่ีลงทุนแห่งใดขาดทุน  
บริษัทฯ จะมีการตัง้คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัท  ดงันัน้ โครงสร้างการ
ถือหุ้นดงักลา่วจงึไม่มีผลกระทบในอนัท่ีจะท าให้การรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัท  ตา่งจากท่ีรับรู้ในงบการเงินอย่าง
มีนยัส าคญั 

3.4  ความเสี่ยงจากการลงทุนและการด าเนินงานในต่างประเทศ 
บริษัทฯ ได้มีการลงทนุด าเนินการให้บริการทางด้านการตลาดและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์วตัถดุิบและ

บรรจุภัณฑ์ ในประเทศองักฤษ (รายละเอียดเพ่ิมเติมของเงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัท  อยู่ในหวัข้อ 10  เงิน
ลงทนุในบริษัทย่อย ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) โดยในปี 2559 บริษัทฯ  
มีรายได้จากกิจการในตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 6.10 ของรายได้จากการขายรวม 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในต่างประเทศ อาจได้รับผลกระทบจากการท่ีสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบทางราชการในประเทศท่ีลงทุน เช่น อตัราภาษี ค่าจ้างแรงงาน มาตรการทางการค้า 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้
รายได้และก าไรจากการด าเนินธุรกิจในตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

การบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการลงทุนท่ีชัดเจนและสร้าง

ระบบการติดตามและควบคุมการด าเนินงาน รวมถึงการแต่งตัง้ตวัแทนของบริษัท กรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร
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ทางการเงินเข้าไปดูแลการด าเนินงานในต่างประเทศ นอกจากนี ้บริษัทได้ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทใน
ต่างประเทศ  โดยมีการประชุมท่ีจัดขึน้ท่ีประเทศไทยอย่างน้อยทุกเดือน เพ่ือพิจารณาถึงผลการด าเนินงานและ
ร่วมกนัวางแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงาน 

3.5  ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้า 
จากนโยบายการเปิดการค้าเสรี ท าให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในด้านราคากับประเทศต่าง ๆ ท่ีมี

ต้นทุนต ่า อาทิเช่น จีน , เวียดนาม แต่เป็นโอกาสให้บริษัทสามารถลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้เช่นกันท าให้ผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี และเป็นไปตามเป้าหมาย  

การบริหารความเสี่ยง 
- ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท : มีการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนา 

(Research & Development) อย่างต่อเน่ือง ท าให้สินค้าได้รับมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกัน
บริษัท ได้ให้ความส าคญักบัการวิจยัผู้บริโภค โดยท าการส ารวจผลการตอบสนองความต้องการ และ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพ่ือตอบสนองความต้องการท าให้
ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจและคุ้มคา่ในการซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 

- มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษัทคู่ค้าอย่างต่อเน่ืองยาวนานท าให้เข้าสู่ช่องทางการจ าหน่ายได้มากกว่า
และหลากหลายกวา่ 

- มีการพฒันาความรู้ ความสามารถในการจดัการและการปฏิบตัิงานให้แก่ผู้บริหารและพนกังาน   
- บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการลดภาษีสินค้าน าเข้า  โดยการจัดหาสินค้าหรือวตัถุดิบจาก

ประเทศเขตการค้าเสรี  เช่น  ประเทศจีน  ซึง่ท าให้บริษัท สามารถพฒันาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้ดี
ย่ิงขึน้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.6  ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตติามกฎระเบียบ 

3.6.1  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภค เน่ืองจากปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและ
อาจท าให้ต้องถูกชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย Product Liability 

 ตามท่ีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้าไม่
ปลอดภยั หรือ Product Liability Law โดยกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบการทกุคนต้องร่วมกนัรับผิดตอ่ผู้ เสียหาย
ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภยั ไม่ว่าความเสียหายนัน้จะเกิดขึน้จากการกระท าโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม   อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีผ่านมาบริษัท  ไม่ได้รับค าร้องเรียนจาก
ลกูค้าแตป่ระการใด 

การบริหารความเสี่ยง 
- มีการท าประกนัเก่ียวกบั Product Liability  
- มีกระบวนการบริหารคณุภาพรวมทัง้การควบคุมการผลิตและตรวจสอบคณุภาพสินค้าก่อนส่ง

มอบสินค้าให้ลกูค้า  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในคณุภาพสินค้าแก่ลกูค้าของบริษัท 
- มีการตัง้เป้าหมายของงานเคลมจากลกูค้าต้องเป็นศนูย์ (Zero Claims) 
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3.6.2  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550    

 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัและอนาคตทวีความซบัซ้อนและเพ่ิมความรุนแรงของผลกระทบ
มากขึน้ เน่ืองจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัมีการท างานในลกัษณะ “Organized Crime” คือ ท าเป็น
กลุม่เป็นองค์กรและมีการโจมตีเพ่ือหวงัผลและมีจดุประสงค์ชดัเจน เรียกวา่ “Targeted Attack” ซึง่สว่นใหญ่จะมุ่ง
ประโยชน์ทางด้านการเงิน เช่น การโจมตีระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ หรือ การโจมตีระบบบัตรเค รดิต รวมถึง        
การเข้า “Hack” ระบบเครือข่ายของ บริษัทตา่ง ๆ เพ่ือขโมยข้อมลู 

พรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จึงถูกบัญญัติขึน้เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ส าหรับรับมือกบัภยัคกุคามในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไมว่า่จะเป็นการขโมยข้อมลู การโจมตี ท าลาย หรือการกระท า
ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายตา่งๆ  ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ข้อมลูความลบัและภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง 
- มีการ Back up ข้อมลู รวมถงึมีระบบ Fire Wall ในการป้องกนัการโจรกรรมข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์  

นอกจากนีย้ังมีระบบป้องกันการส่งข้อมูลจากภายในบริษัทฯ ออกสู่ภายนอก เช่น สูตร ข้อมูลทาง  
การเงิน เป็นต้น 

- อบรมให้ความรู้ รวมถึงประกาศนโยบายและระเบียบข้อบังคบัการใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมกับสรุป
สาระส าคัญของประกาศขึน้หน้าจอ (Desktop) ทุกครัง้ท่ีใช้งาน Internet  เพ่ือให้พนักงานทุกคน
รับทราบและตระหนกัถงึความส าคญัของ พรบ. คอมพิวเตอร์  

- มีการจดัท าคูม่ือแผนรองรับภาวะฉกุเฉินและภยัพิบตัิจากปัจจยัเสี่ยงระบบสารสนเทศลม่ 

3.7  ความเสี่ยงจากการเกดิอุบัตภิัย หรือภัยธรรมชาติ 
ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิเช่น ไฟไหม้ น า้ท่วม แผ่นดินไหว            

โรคระบาด เป็นต้น อาจส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท และบุคลากรภายในองค์กรบางท่าน ท าให้               
การด าเนินงานของบริษัทต้องหยุดชะงกัลงได้ อนัจะส่ง  ผลกระทบต่อลกูค้า รายได้และความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัทได้ 

การบริหารความเสี่ยง 
- มีการจัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือบริหารจัดการในกรณีท่ีเกิดน า้ท่วมหรือวินาศภัย  

เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่างตอ่เน่ือง  
- จดัท าประกนัภยัเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่ีอาจได้รับความเสียหายจากน า้ท่วมหรือวินาศ

ภยั หากทรัพย์สินของบริษัทฯ มีความเสียหายเกิดขึน้ เพ่ือป้องกนัความเสียหายทางการเงิน 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ที่ดนิ อาคาร และเคร่ืองจักร  มีไว้เพ่ือประกอบธุรกิจ มิได้มีไว้เพ่ือขาย 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของและไม่ติดภาระ
จ านอง/จ าน า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีดงันี ้

                                                                                     (หนว่ย :  ล้านบาท) 

รายการ บริษัทฯ 
บริษัทฯ  และ

บริษัทย่อย 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุง 201.8 303.0 
อาคารและสว่นปรับปรุง 962.3 1,153.9 
เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ 199.1 367.8 
เคร่ืองใช้ส านกังาน 123.9 150.3 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1,246.2 2,337.0 
ยานพาหนะ 33.9 53.0 
สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ 10.7      93.8 
     รวม 2,777.9 4,458.9 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม 1,591.5 2,807.1 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์       2.2        2.2 
     มูลค่าสุทธิ 1,184.2 1,649.5 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี งบการเงินประจ าปี  2559  หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14  หรือ 
เวบ็ไซด์บริษัท  www.snjinter.com  “หวัข้องบการเงิน” 

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผูกพัน 

1. ท่ีดิน รวมเนือ้ท่ี 162 ไร่ - งาน 91 ตร.ว. 
ท่ีตัง้ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ, จ.สมทุรปราการ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 303.0 
ไมม่ีภาระ
ผกูพนั 

2. อาคารโรงงานและส านกังาน  
ท่ีตัง้ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 1,153.9 
ไมม่ีภาระ
ผกูพนั 

3. เคร่ืองจกัร ประเภท เคร่ืองผสม เคร่ืองกรอก 
เคร่ืองบรรจ ุเคร่ืองท าหลอด เคร่ืองเป่า เคร่ืองฉีด 

บริษัทเป็นเจ้าของ 2,337.0 
ไมม่ีภาระ
ผกูพนั 

http://www.snjinter.com/
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ   มีการลงทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัทและบริษัทร่วม 4 บริษัท  ในธุรกิจ
ต่าง ๆ คือ ธุรกิจบรรจุภณัฑ์ อปุโภคบริโภค จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางและชุดของขวญั รวมถึงให้บริการ
ทางการตลาด และวิจัยและพัฒนาสูตรเคร่ืองส าอาง  มูลค่ารวม 147.4 ล้านบาท  และธุรกิจผลิตภัณฑ์เส้นผม  
บริการเก่ียวกบัการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้า รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายเวชภัณฑ์เพ่ือการรักษาโรค  มูลค่ารวม 
198.3 ล้านบาท  โดยมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 7.8 ของสินทรัพย์รวม 
ทัง้นีใ้นอนาคต นโยบายการเพ่ิมการลงทนุของบริษัท ขึน้อยู่กบัสภาพเศรษฐกิจและการตลาดเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ  ไม่มีอ านาจควบคมุในบริษัทท่ีลงทนุ  ทัง้นีก้ารด าเนินการของบริษัทท่ีลงทุนเป็นอ านาจ
อิสระของคณะกรรมการบริษัทนัน้ๆ  โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนัหรือเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั    

4.3  การประเมินราคาทรัพย์สิน 
ปี  2558  บริษัทได้ประเมินราคาทรัพย์สิน  ซึง่ประเมินโดย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 

ซึ่งราคาประเมินมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชี  บริษัทไม่ได้น ามูลค่าประเมินท่ีเพ่ิมขึน้ของทรัพย์สินมารับรู้ใน        
งบแสดงฐานะการเงิน 

อย่างไรก็ตาม  ทกุ ๆ  3 ปี  บริษัทจะมีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการด้อยคา่ของ
สินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี  และบริษัทมีนโยบายการบัญชีแสดงรายการสินทรัพย์ในราคาทุนหักด้วย           
คา่เสื่อมราคาสะสม   
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 5.1  คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ท่ีมีจ านวนสงูกวา่ 
   ร้อยละ 5  ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     
   - ไมม่ี –  

 5.2  คดีท่ีกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม ่
   สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้   
   - ไมม่ี – 

 5.3  คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   
   - ไมม่ี - 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1  ข้อมูลท่ัวไป 

    6.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
     ชื่อบริษัท      บริษัท เอส แอนด์ เจ  อินเตอร์เนชั่นแนล  เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
       (มหาชน) 
     ชื่อย่อหลักทรัพย์     S & J  
     เลขทะเบียนบริษัท  0107537001366  
     ประกอบธุรกจิประเภท  รับจ้างผลิตเคร่ืองส าอาง 
     ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1.- บาท 
     จ านวนและชนิดของหุ้นที่ หุ้นสามญั 149,930,828 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1.- บาท 
     ออกจ าหน่าย      
     ที่ตัง้บริษัท    ส านักงาน 
   2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุ่งวดัดอน 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 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา   
   จงัหวดัชลบรีุ  20230 
   โทรศพัท์ (038) 480-086-89 โทรสาร (038) 480-139 
   โรงงานแห่งที่  2 (นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง) 
   789/159 หมู ่1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบงั  ต าบลหนองขาม   
   อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ  20230 
   โทรศพัท์ (038) 348-512  โทรสาร (038) 348-461 
     เว็บไซต์  www.snjinter.com 

       ตดิต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

     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 
     หน่วยงานตรวจสอบภายใน (02) 676-2727 ตอ่ 2784 pannee375@gmail.com 
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6.1.2  การลงทุนในบริษัทอื่นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว ณ วันที่                    
 31 ธันวาคม 2559 

 

ช่ือบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท
ของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัท 

จ านวนหุ้น % 

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 

จดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอาง 

และชดุของขวญั 
รวมถึงให้บริการ
ทางการตลาด 

หุ้นสามญั 100,000 100,000 100.00 

 

2. 
 

บริษัท อี เอฟ จ ากัด 
600/4  หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภบิาล 8 
ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบรีุ 20230 
โทรศพัท์  (038) 480-086-89 
โทรสาร  (038) 480-139 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

40,000 
 

39,994 
 

99.99 

 

3. 
 

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

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

100,000 
 

99,993 
 

99.99 

 

4. 
 

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยูดี วิช่ัน จ ากัด 
2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์   
แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศพัท์ (02) 676-2727 
โทรสาร (02) 676-2726 

 

ซือ้มา ขายไป 
 

หุ้นสามญั 
 

1,000,000 
 

999,997 
 

99.99 

 

5. 
 

บริษัท เอสเอเอเอส จ ากัด 
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์   
แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 676-2727 
โทรสาร (02) 676-2726 

 

วิจยัและพฒันา
สตูรผลิต

เคร่ืองส าอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

1,000,000 
 

999,997 
 

99.99 
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ช่ือบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท
ของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัท 

จ านวนหุ้น % 

บริษัทย่อย (ต่อ)      
 6. บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง 

จ ากัด            
334 หมูท่ี่ 1 สวนอตุสาหกรรมศรีราชา  
ถนนสขุาภบิาล 8 ต าบลบงึ  อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 20230 
โทรศพัท์ (038) 760-763, (038) 480-851 
โทรสาร  (038) 760-763 

บรรจภุณัฑ์
พลาสติก 

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. 

 

ผลิต
เคร่ืองส าอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

4,000,000 
 

1,400,000 
 

35.00 

 

8. 

 

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 
จ ากัด 
600/9  หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภบิาล 8 
ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบรีุ 20230 
โทรศพัท์  (038) 480-766-7 
โทรสาร  (038) 480-828 

 

ยา 
 

หุ้นสามญั 
 

6,000,000 
 

1,991,440 
 

33.19 

 

9. 
 

บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอร์ยี่  กรุ๊ป 
จ ากัด 
170/14 ชัน้ 6 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ (02) 661-8990 
โทรสาร (02) 661-8991 

 

บริการเก่ียวกบั
การเดินเคร่ือง
โรงไฟฟา้ 

 

หุ้นสามญั 
 

3,000,000 
 

899,999 
 

30.00 

 

10. 
 

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จ ากัด 
600/48 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภบิาล 8  
ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา   
จงัหวดัชลบรีุ  20230 
โทรศพัท์  (038) 320-100 
โทรสาร  (038) 320-111 

 

ผลิตภณัฑ์ 
เส้นผม 

 

หุ้นสามญั 
 

2,000,000 
 

599,995 
 

30.00 
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ช่ือบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท
ของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัท 

จ านวนหุ้น % 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
 

11. 
 

บริษัท บี.เค.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล      
มาร์เก็ตติง้  จ ากัด            
2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  
แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศพัท์ (02) 676-2727 
โทรสาร (02) 676-2726 (02) 676-4493 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

1,000,000 
 

189,999 
 

19.00 

 

12. 
 

บริษัท อี.พี.เอฟ. จ ากัด 
549/2 ซอยแสงสขุ  ถนนสาธปุระดษิฐ์ แขวง
ชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
10120  
โทรศพัท์ (02) 294-0091-4 
โทรสาร (02) 294-4479 

 

ซือ้มา ขายไป 
 

หุ้นสามญั 
 

65,000 
 

11,700 
 

18.00 
 

 

13. 

 

บริษัท เจนเนอร์รัลกลาส จ ากัด 
507/3 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 
ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบรีุ 20230 
โทรศพัท์  (038) 480-844 
โทรสาร  (038) 481-111 

 

บรรจภุณัฑ์แก้ว 
 

หุ้นสามญั 
 

14,500,000 
 

2,320,000 
 

16.00 

 

 

14. 
 

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
636 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภบิาล 8 
ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบรีุ 20230 
โทรศพัท์ (02) 481-552-5 
โทรสาร (02) 481-551 

 

ผลิต ขาย 
กระแสไฟฟา้ 

 

หุ้นสามญั 
 

955,000,000 
 

142,255,960 
 

14.90 

 

15. 
 

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

 

อบรมสมัมนา 
 

หุ้นสามญั 
 

200,000 
 

28,000 
 

14.00 

 

16. 
 

บริษัท ท-ีเวย์ จ ากัด 
549/2 ซอยแสงสขุ ถนนสาธุประดษิฐ์  
แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา   
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ (02) 294-0091-4 
โทรสาร (02) 294-4479 

 

ซือ้มา ขายไป 
 

หุ้นสามญั 
 

16,000,000 
 

1,920,000 
 

12.00 
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    6.1.3  บุคคลอ้างองิอื่นๆ 
 
      นายทะเบียนหลักทรัพย์   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
  กรุงเทพฯ 10400  
  โทรศพัท์. (02) 009-9000  โทรสาร. (02) 009-9991  

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จ ากัด 

 548/14-45  ซอยสาธุประดิษฐ์ 58  แยก 18   

 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

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

 โทรสาร.(02) 683-8843 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ  ไมม่ ี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้ ไมม่ ี

สัญญาจัดการ  

ผู้สอบบัญชี นายชยักรณ์  อุน่ปิติพงษา    เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 3196 

 ดร.วิรัช   อภิเมธีธ ารง           เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 1378 

 นายอภิรักษ์   อติอนวุรรตน์   เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 5202 

         ดร.ปรีชา สวน                      เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 6718 

             บริษัท ส านักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

 เลขท่ี  518/3  อาคารภาณนีุ ชัน้ 7  ถนนเพลินจิต   

 แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ  10330  

 โทรศพัท์/โทรสาร  (02) 252-2860  (02) 255-2518  

 (02) 254-1210  (02) 250-0634  (02) 254-8386-7  

6.2  ข้อมูลส าคัญอ่ืน   

- ไม่มี -   
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ส่วนที่  2 

การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในปี  2537  โดยใช้ช่ือวา่  บริษัท เอส 

แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์  จ ากัด (มหาชน)  และ  ช่ือภาษาอังกฤษว่า  S & J International 
Enterprises Public Company Limited  ใช้ช่ือย่อบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์วา่  S & J 

 หุ้นสามัญ 
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาท) 

ประกอบด้วยหุ้นสามญั จ านวน  200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และมีทุนช าระแล้วเป็นจ านวน 
149,930,828.00 บาท โดยเป็นหุ้นสามญัทัง้หมดจ านวน 149,930,828 หุ้น     

 หุ้นบุริมสิทธ์ิ  
- ไมม่ี- 

 หุ้นกู้ 
- ไมม่ี- 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ (Warrant) 
- ไมม่ี- 
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7.2  ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 (ก)  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท  วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 17  มีนาคม 2560 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น            % 
  1.  บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)* 23,016,071 15.35 
  2.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)*  21,897,781 14.61 
  3.  บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จ ากดั* 16,269,802 10.85 
  4.  บริษัท วิทยาสทิธ์ิ จ ากดั* 13,039,447 8.70 
  5.  นายบญุเกียรติ    โชควฒันา 9,189,837 6.13 
  6.  นายวีรพฒัน์        พนูศกัด์ิอดุมสิน 7,430,144 4.96 
  7.  นายส าเริง            มนญูผล 4,315,821 2.88 
  8.  นายบณุยสทิธ์ิ     โชควฒันา 3,452,374 2.30 
  9.  นางวชัรี               เฉลิมชว่ง 2,738,755 1.83 
10.  นางทิพาภรณ์       โชควฒันา   2,631,214 1.76 
      รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 103,981,246 69.37 
           รวมผู้ถือหุ้นทัง้หมด 149,930,828 100.00 

หมายเหต ุ :  *  บริษัทในกลุม่สหพฒัน์ 

การกระจายการถือหุ้นจ าแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 17  มีนาคม  2560) 

ประเภทผู้ถือหุ้น จ านวนราย            จ านวนหุ้น          % 
นิตบุิคคล    
     สญัชาติไทย 30 80,966,414 54.00 
     สญัชาติตา่งด้าว  3 1,395,988 0.93 
               รวมนิตบุิคคล 33 82,362,402 54.93 
บุคคลธรรมดา    
     สญัชาติไทย       824 67,119,498 44.77 
     สญัชาติตา่งด้าว 14 448,928 0.30 
             รวมบุคคลธรรมดา      838 67,568,426 45.07 
             รวมทัง้สิน้      871  149,930,828 100.00 
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การกระจายการถือหุ้นจ าแนกตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 17  มีนาคม  2560) 

ประเภทผู้ถือหุ้น จ านวนราย            จ านวนหุ้น          % 
นิตบุิคคล    
     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5% 10 80,591,764 53.75 
     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ า่กวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย 20 1,770,578 1.18 
     ถือหุ้นต ่ากวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย  3 60 0.00 
               รวมนิตบุิคคล 33 82,362,402 54.93 
บุคคลธรรมดา    
     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5%         18 46,239,990 30.84 
     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ า่กวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย       718 21,326,758 14.23 
     ถือหุ้นต ่ากวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย       102 1,678 0.00 
             รวมบุคคลธรรมดา      838 67,568,426 45.07 
             รวมทัง้สิน้      871  149,930,828 100.00 

 
 ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) 
 ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2559 วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 37  วนัท่ี  26 เมษายน 2559 ซึง่บริษัทมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยร้อยละ 35.25 

(ข)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือ
การด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ            

 -  ไม่มี - 

7.2.2  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 
กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกนั (Shareholders agreement) หรือกบับริษัท

ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์  หรือการบริหารงานของบริษัท 

7.3   การออกหลักทรัพย์อื่น 
  - ไมม่ี – 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
นโยบายของบริษัทใหญ่ 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ 

แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นหลัก  ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมติท่ีประชุม         
ผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 55-58  ซึง่สรุปสาระส าคญั คือ ห้ามจ่ายเงินปัน
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ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล             
เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้
คราวได้  เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุ
คราวตอ่ไป 

  ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี  5  งวดสดุท้าย  ดงันี ้

 

หมายเหตุ  :  ในปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560  มีมติให้
น าเสนอต่อท่ี  ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ซึง่ก าหนดให้มีขึน้ในวนัท่ี  24  เมษายน  2560  เพ่ืออนุมตัิ
การจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท 

นโยบายของบริษัทย่อย 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  บริษัทไม่ได้ก าหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่

บริษัท  ขึน้อยู่กบัผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแตล่ะบริษัทย่อย หากบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอ 
และได้ตัง้ส ารองตามกฎหมายแล้ว  คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป  แต่ทัง้นี ้ 
การจ่ายเงินปันผลจะต้องไมเ่กินกวา่ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรของบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล      2558      2557      2556      2555      2554 

1.  ก าไรส าหรับปี (ล้านบาท) 237.46 202.02 196.23 191.36 211.39 

2.  จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 149.93 149.93 149.93 149.93 149.93 

3.  ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 1.58 1.35 1.31 1.28 1.41 

4.  อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 1.00 0.85 0.80 0.08 1.00 

5.  เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 149.93 127.44 119.94 119.94 149.93 

6.  อตัราเงินปันผลตอ่ก าไรส าหรับปี (%) 63.14 63.08 61.12 62.68 70.93 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 8 ชดุ ได้แก ่
1.  คณะกรรมการบริษัท 
2.  คณะกรรมการบริหาร 
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
4.  คณะกรรมการสรรหา 
5.  คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน   
6.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.  คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 
8.  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ านวน   15   คน     ประกอบด้วย 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน             5    คน 
- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน     10    คน     (ซึง่เป็นกรรมการอิสระ 6 คน) 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหา

คณะกรรมการ

ก าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง

คณะกรรมการ

กิจกรรม

องค์กรเพื่อ

สังคม

คณะกรรมการ

ก ากับดูแล

กิจการ

คณะกรรมการ

บริหาร

1    นายบญุเกียรติ โชควัฒนา ประธาน - ประธาน ประธาน - - - -

2    นางทพิาภรณ์ โชควัฒนา รองประธาน - กรรมการ - - - - -

3    นายธีระศกัดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ

ผู้ จดัการ

- กรรมการ กรรมการ - - - ประธาน

4    ดร.อตัถกร กลั่นความดี กรรมการรอง

ผู้ จดัการ

- กรรมการ - ประธาน - - กรรมการ

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

6    นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ - กรรมการ กรรมการ - - กรรมการ กรรมการ

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

8    นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ - - - - - - กรรมการ

9    นางธีรดา อ าพนัวงษ์ กรรมการ - - - - - - -

10 นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการอิสระ - - กรรมการ - - - -

11 นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ กรรมการ - - - - - - -

12 นายขจรศกัดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ ประธาน - - - - - -

13 นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการอิสระ กรรมการ - - - - - -

14 นายสรุงค์ องค์โฆษิต กรรมการอิสระ กรรมการ - - - - - -

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

รายช่ือกรรมการ
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หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  เป็นไปตามประกาศท่ี
เก่ียวข้องก าหนด 

กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการสองในเก้าท่านนี ้ ลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท ได้แก่ 
1. นายบญุเกียรติ  โชควฒันา 
2. นางทิพาภรณ์   โชควฒันา 
3. นายธีระศกัด์ิ    วิกิตเศรษฐ์ 
4. นายอตัถกร    กลัน่ความดี 
5. นางแก้วตา    องค์สรณะคม 
6. นางมาลิน     องัสรัุงษี 
7. นางจิตราภรณ์   วิกิตเศรษฐ์  
8. นางธีรดา    อ าพนัวงษ์ 
9. นายสเุทพ    ดา่นศิริวิโรจน์ 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็น

อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน หากไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 
ใน 3 กรรมการบริษัท ซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตัง้ใหมอ่ีกได้ 

 ประวัตข้ิอมูลส่วนบุคคลของกรรมการ 
รายละเอียดข้อมลูส่วนบคุคลของกรรมการอยู่ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร 

ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท” 
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  จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ 
 ในปี 2559 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ  โดยมีรายละเอียดเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการแตล่ะคน ดงันี ้

 

บริษัท ตรวจสอบ สรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน

บริหาร

ความเส่ียง

กิจกรรม

องค์กร

เพื่อสังคม

ก ากับดูแล

กิจการ

บริหาร

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

1    นายบญุเกียรติ โชควัฒนา 5/5 ̵ 2/2 2/2 ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

2    นางทพิาภรณ์ โชควัฒนา 5/5 ̵ 2/2 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

3    นายธีระศกัดิ์ วิกิตเศรษฐ์ 5/5 ̵ 2/2 2/2     1/5*** ̵ ̵ 18/20 1/1

4    ดร.อตัถกร กลั่นความดี 4/5 ̵ 1/2 ̵ 5/5 ̵ ̵ 17/20 1/1

5    พล.ร.อ.อภชิาตกิ เพ็งศรีทอง 5/5 ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵ 1/1

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

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

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

9    นางธีรดา อ าพนัวงษ์ 5/5 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

10 นางพิศมยั จนัทรุเบกษา 5/5 ̵ ̵ 2/2 ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

11 นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ 5/5 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

12 นายขจรศกัดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 4/5 4/4 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

13 นางประดิษฐา จงวัฒนา 5/5 4/4 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

14 นายสรุงค์ องค์โฆษิต 5/5 4/4 ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 1/1

15 พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี 4/5 3/4 ̵ ̵ ̵ ̵ 8/9 ̵ ̵

16 นางสาวสเุมธ  สรุชาติชยัฤทธ์ิ ̵ ̵ ̵ ̵ 5/5 ̵ ̵ 19/20 1/1

17 Mr.Simon Rhoderick Knight ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 14/20 1/1

18 นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพนัธ์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵     4/9*** ̵ 1/1

19 นางพชัรา  พงษ์วิจารณ์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 9/9 19/20 1/1

20 นางทองสขุ  อปุถัมภากุล ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ 20/20 1/1

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

22 นางพรรณี  ฉันทวรลกัษณ์ ̵ ̵ ̵ ̵   4/5** ̵ ̵ ̵ ̵

23 นายภทัร  วิกิตเศรษฐ์ ̵ ̵ ̵ ̵ 3/5 ̵ ̵ ̵ 1/1

24 นางสธุัญญา  สมุะนา ̵ ̵ ̵ ̵   4/5**    1/4*** ̵ 20/20 1/1

25 นางรุจาภา  ศรีสรุางค์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵ 1/1

26 นางธัญนนัทน์  ตนัติโกวิท ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵      9/20*** 1/1

27 นางสาวทดัทรวง  แสงวิเชียร ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 4/4 ̵ ̵ 1/1

28 นางวรวรรณ  ตนัตระเศรษฐี ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵    5/9** ̵ ̵

29 นายสมิุตร  ขอไพบลูย์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ 9/9 ̵ 1/1

30 น.ส.เยาวลกัษณ์  โพธินิมิตร์ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵   3/4** ̵ ̵ ̵

31 นายเกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค ̵ ̵ ̵ ̵ 4/5 ̵ ̵ ̵ ̵

32 ศ.ดร.นฤมล  สอาดโฉม ̵ ̵ ̵ ̵ 1/5 ̵ ̵ ̵ ̵

  สามัญ   

ผู้ถอืหุ้น

คณะกรรมการ

รายช่ือกรรมการ
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หมายเหตุ  :  *    ในปี 2559 กรรมการแต่ละท่านมีสดัส่วนของการเข้าร่วมประชุมกรรมการไม่น้อย
         กวา่ร้อยละ 80 
             **     เร่ิมรับต าแหน่งเมื่อ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
             ***    สิน้สดุวาระ เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 

     ผู้มีอ านวจควบคุม       
  บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอ านาจควบคมุท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือด าเนินงานของบริษัท 

อย่างมีนยัส าคญั 

8.2  ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ)  ประกอบด้วย 
   ปัจจบุนัผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้บริหารตามค านิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ มีจ านวน 11 คน ซึง่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ด าเนินงานภายใต้นโยบายท่ีบริษัทฯ ได้
ก าหนดไว้ 

     รายช่ือของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายธีระศกัด์ิ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
2.  ดร.อตัถกร กลัน่ความดี กรรมการรองผู้จดัการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
3.  นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
4.  ศ.ดร.ภญ.มาลิน องัสรัุงษี กรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
5.  นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
6.  Mr.Simon  Rhoderick  Knight    ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจตา่งประเทศ 
7.  นางสาวสเุมธ สรุชาติชยัฤทธ์ิ ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน 
8.  นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพนัธ์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายส านกังาน (บญัชีและการเงิน) 
9.  นางทองสขุ    อปุถมัภากลุ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายธุรกิจในประเทศ 
10.นางพชัรา   พงษ์วิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 ประวัตข้ิอมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร 
           รายละเอียดข้อมลูส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร   
ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท” 

8.3  เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มติแตง่ตัง้ นายสมุิตร  ขอไพบลูย์ ซึง่เป็นผู้มีคณุวฒิุและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

เป็นผู้ รับผิดชอบท าหน้าท่ีเลขานุการบริษัทตัง้แต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียดประวัติการศึกษาและ
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ประสบการณ์การท างานของเลขานุการบริษัท อยู่ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร           
ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ”) โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 และอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการบริษัทเก่ียวข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

บริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ ตลอดจนรายงาน               
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส าคญั 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ด าเนินการให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท 

3. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบัของ
บริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิตา่ง ๆ  

4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตาม
ให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

6. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

 ทะเบียนกรรมการบริษัท 

 หนงัสือนดัประชมุ / รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 หนงัสือนดัประชมุ / รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
7. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร พร้อมจดัสง่ส าเนา

รายงานให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แต่
วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน 

8. จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่
9. ติดต่อและสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

อย่างสม ่าเสมอและครบถ้วน 
10. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้   

รับมอบหมายจากบริษัท 
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8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 8.4.1  หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนดวงเงินและ
หลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึง่พิจารณาจากบริษัทอื่นท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนั การขยายตวัของ
ธุรกิจ การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัท อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจยัท่ี
อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ  โดยก าหนด
คา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนประจ าปี  แล้วน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
ก่อนน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนดงักลา่วทกุปี 

ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดบัสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัการท่ีบริษัทฯ 
ก าหนดไว้  โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ภาระหน้าท่ี ระดบัความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูและบริหารเป็นรายบุคคล ซึง่ผู้บริหารระดบัสงูจะได้รับค่าตอบแทนใน
รูปแบบเดียวกบัท่ีผู้บริหารได้รับ 

8.4.2  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
    ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ได้อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท

เท่ากับปีก่อน  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งการพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวต้องผ่าน      
การพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  และได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท      
โดยไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและได้เปรียบเทียบกบับริษัทในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนั  ทัง้นี ้
ไมร่วมถงึคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทฯ 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี ค่าตอบแทนประจ าปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน 
โดยให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผล     
การปฏิบตัิงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 ค่าเบีย้ประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือน
มากกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุไมเ่กิน 1 ครัง้ 

 ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ขึน้ 
ก าหนดให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน โดยน าเสนอตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท  
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รายละเอียดการจ่ายค่าเบีย้ประชุม มีดังนี ้

 ปี 2559 (บาท/ครัง้) ปี 2558 (บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการตรวจสอบ   

 ประธาน 12,000 12,000 

 กรรมการ   9,000   9,000 

คณะกรรมการสรรหา   
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน   
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพือ่สงัคม 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

  

 ประธาน 10,000 10,000 

 กรรมการ   8,000   8,000 

 ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายคา่เบีย้ประชมุ 1,227,000 บาท และคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 9,000,000 
บาท รวมทัง้สิน้ 10,227,000 บาท 

 รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย  :  บาท) 

บริษัท ตรวจสอบ สรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน

บริหาร

ความเส่ียง

กิจกรรม

องค์กร

เพื่อสังคม

ก ากับดูแล

กิจการ

1    นายบญุเกียรติ โชควัฒนา 1,000,000.00        60,000.00        -         20,000.00 20,000.00   -         -       -          1,100,000.00    

2    นางทพิาภรณ์ โชควัฒนา 800,000.00           45,000.00        -         16,000.00 -         -         -       -          861,000.00        

3    นายธีระศกัดิ์ วิกิตเศรษฐ์          1,500,000.00 45,000.00        -         16,000.00 16,000.00   10,000.00    -       -          1,587,000.00    

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

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

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

7    ศ.ดร.ภญ.มาลิน องัสรัุงษี 750,000.00           36,000.00        -         -       -         -         40,000.00 -          826,000.00        

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

9    นางธีรดา อ าพนัวงษ์ 350,000.00           45,000.00        -         -       -         -         -       -          395,000.00        

10 นางพิศมยั จนัทรุเบกษา 350,000.00           45,000.00        -         -       16,000.00   -         -       -          411,000.00        

11 นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ 350,000.00           45,000.00        -         -       -         -         -       -          395,000.00        

12 นายขจรศกัดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 450,000.00           36,000.00        48,000.00    -       -         -         -       -          534,000.00        

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

14 นายสรุงค์ องค์โฆษิต 350,000.00           45,000.00        36,000.00    -       -         -         -       -          431,000.00        

15 พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี 400,000.00           36,000.00        27,000.00    -       -         -         -       80,000.00      543,000.00        
9,000,000.00     654,000.00    147,000.00 76,000.00 68,000.00  58,000.00   72,000.00 152,000.00  10,227,000.00 

รายช่ือกรรมการ

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ รวม

ค่าตอบแทน

กรรมการ

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ประจ าปี

รวมทัง้สิน้
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(ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร   หมายถงึ คา่ตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไมใ่ช่ผู้บริหาร จ านวน 
5 คน และผู้บริหารตามค านิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จ านวน 5 คน 
รวมเป็นทัง้สิน้ 10 คนโดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอดุหนุน เบีย้เลีย้ง เบีย้ประชุม ซึง่ได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะพนกังาน 

  รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 ปี 2558 

จ านวนราย จ านวนเงนิ(บาท) จ านวนราย จ านวนเงนิ(บาท) 
    เงนิเดือนและเงนิอุดหนุน 10 40,400,581 10 43,535,758 
     ค่าเบีย้ประชุม 10      625,000 10      499,000 
     รวม   41,025,581  44,034,758 

8.4.3  ค่าตอบแทนอ่ืน 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน

ซึง่ได้รับจากบริษัทตามปกติ ไมม่ีการให้หุ้น หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 
(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท 

 -ไมม่ี- 

           (ข)  ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยการสมคัรเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ  โดยบริษัทได้สมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

     รายละเอียดค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนอื่น 
ปี 2559 ปี 2558 

จ านวนราย จ านวนเงนิ
(บาท) 

จ านวนราย จ านวนเงนิ
(บาท) 

    เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 10 128,979 10 156,537 
     รวม   128,979  156,537 

 

8.5  บุคลากร 
   บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการพิจารณาจดัสรรก าลงัคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพ่ือ

เตรียมความพร้อมของก าลงัคนต่อแผนงานในอนาคต ซึง่บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและจ้างงานพนกังานอย่าง
เป็นระบบ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ทั ง้ในด้านเพศ         
เชือ้ชาติ ศาสนา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทัง้สิน้ 2,180 และ 2,156  คน
ตามล าดบั แบ่งตามสายงานหลกัเป็น 6 ฝ่าย ได้ดงันี ้
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สายงานหลัก ปี 2559 (คน) ปี 2558 (คน) 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ   296   313 
ฝ่ายส านกังาน   78    79 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล   147   123 
ฝ่ายเทคนิค   385    341 
ฝ่ายโรงงาน 1,272 1,298 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน        2       3 

รวมทัง้สิน้ 2,180 2,156 

 8.5.1  ค่าตอบแทนของพนักงาน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตาม
คณุวฒิุ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน โดยเงินเดือนขัน้ต ่าของพนกังานเป็นไปตามค่าแรง
ขัน้ต ่าตามท่ีรัฐบาลก าหนด รวมทัง้มีการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนเพ่ือให้สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ และ
ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานอีกด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ก าหนดให้มีการพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือนประจ าปีและ
โบนัส ให้แก่พนักงานปีละ 1 ครัง้ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านกระบวนการ  Competency 
Model และ Key Performance Indicator (KPI) บริษัทฯ ยังมีการศึกษา เปรียบเทียบ และปรับปรุงการบริหาร
คา่จ้างผลตอบแทนกบับริษัทชัน้น าเป็นประจ าทกุปี 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่
พนกังานในทุกระดบั โดยบริษัทได้สมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินบ าเหน็จ
เกษียณอายุ รวมถึงการให้รางวัลส าหรับพนักงานปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี 10 ปี รางวัลเกียรติคุณส าหรับ
พนกังานวิริยะ ไมม่ีสถิติ ขาด  ลา  มาสาย ตลอดระยะเวลา 1-27 ปี เป็นต้น 

ผลตอบแทนรวมที่ให้กับพนักงาน ปี 2559 (ล้านบาท) ปี 2558 (ล้านบาท) 
คา่ใช้จ่ายพนกังาน 729.0 688.1 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ     8.7     8.2 

บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคญัของทุนมนษุย์ในองค์กร ท่ีเป็นผู้ขบัเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน
และก้าวกระโดด ทัง้นีค้วามรู้ ความสามารถของบคุคลากรจงึเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีองค์กรต้องมีการดแูลและพฒันาอย่าง
เป็นระบบรวมไปถึงการปลกูฝังทศันคติท่ีดีในการท างานตัง้แต่เ ร่ิมต้นการเข้ามาเป็นพนกังานผ่านการท ากิจกรรม
และกระบวนการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ในห้องและนอกห้องเรียนอาทิเช่น การฝึกอบรม การสอนงาน        
การมอบหมาย Project งาน การส่งไปดงูาน ฯลฯ  ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีการเปลี่ยนแปลงจ านวน
พนกังานหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน  อย่างมีนยัส าคญั 
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 8.5.2  การดูแลและพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาทกัษะและความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างต่อเน่ือง 
ทัง้ด้าน soft side และ hard side ทัง้ Class room และ Non Class Room ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่านิยม และ Competency ขององค์กร  ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย์สุจริต      
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย ทัง้นีเ้พ่ือเสริมสร้างให้
พนักงานเป็นคนเก่ง และคนดี ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว     
โดยมีแนวทางการพฒันาบคุคลากร ดงันี ้

1.  การฝึกอบรมภายในประจ าปี  

บริษัทฯ สร้างเสริมความรู้ พัฒนาทักษะผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพฒันาตามหลกัสตูรท่ีได้
จากการส ารวจความต้องการและวิเคราะห์ความจ าเป็นของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละด้าน  ช่วยให้พนักงานของ
บริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปเป็น 5 หมวดหลกั 
รวม 41 หลกัสตูร ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 
 

นอกจากนี ้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ในเร่ืองของการอนุรักษ์
พลงังาน ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ หลกัสตูร Knowledge Management (การจดัการความรู้) 
เพ่ือตอบโจทย์ Employee Engagement หมวดความผาสุก (ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) เพ่ือให้สอดคล้องตาม
ระบบคณุภาพ ISO9001 Version ใหม ่
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กราฟแสดงจ านวนชัว่โมงในการฝึกอบรม ปี 2558-2559  โดยแบ่งตามกลุม่ของพนกังานดงันี ้

 

 

 

 
 

 

ในปี 2559 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการจดัอบรมให้กบัพนกังานระดบั ผู้จดัการแผนกขึน้ไป เพ่ือ
สร้างหวัหน้างานท่ีคณุภาพ รองรับตอ่การเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 

2.  การฝึกอบรม (OJT) ของหน่วยงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรท่ีเป็นแบบ Non – Class Room ในรูปแบบ OJT  
(On the Job Training) ซึง่เป็นการฝึกอบรมท่ีช่วยเสริมสร้างความรู้/ทกัษะด้านเทคนิคการปฏิบตัิงานของพนักงาน
ในหน่วยงาน นอกจากนี ้ยังใช้แนวทางการมอบหมายงาน การจัดท าโปรเจค การศึกษาดูงานทัง้ภายในและ
ตา่งประเทศ รวมไปถงึการจดัท าโครงการตา่งๆ เพ่ือพฒันาศกัยภาพบคุลากรอย่างเหมาะสม 
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3.  การฝึกอบรมภายนอก 

ในแต่ละปี บริษัท ฯ ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกในหลกัสูตรเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือสง่เสริมความรู้ในวิชาชีพเพ่ือให้พนกังานได้มีโอกาสเติมเตม็ความรู้/ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน 
เพียงพอตอ่การปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้มาพฒันางานในด้านต่างๆ โดยปรับเปลี่ยน
ไปตามความจ าเป็นในแตล่ะปี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ในด้าน Soft Side ปี 2559 บริษัท ฯ ได้จดัอบรม หลกัสตูรพฒันาศกัยภาพผู้น าให้กบัพนกังาน
ระดบัแผนกผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลกัสตูรของ จปร. ซึง่ท าให้เกิดความรู้ในเร่ืองทักษะของการเป็นผู้น า 
การท างานเป็นทีม และช่วยเสริมสร้างให้เกิดความรักความสามคัคีในองค์กร 

 
 

 
 
 
          
 

 
 
หมายเหต ุ :  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจ าปี 2559  
หวัข้อ  คนดี” 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
 คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าการมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมี
การถ่วงดุลอ านาจและระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกบัการเคารพสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมี
ภมูิคุ้มกนัท่ีดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดลุและยัง่ยืนในระยะยาว 
 ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจงึได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มุ่งมัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไปปฏิบตัิในการด าเนินงานของ
บริษัท  

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ 
สจุริต โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

3. ด าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตล่ะคณะ และผู้บริหารอย่างชดัเจน      

4. ด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึง   
การมีระบบบญัชี  และรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้ 

5. ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ  เช่ือถือได้ และทันเวลา  ตราบเท่าท่ีไม่
กระทบตอ่ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท 

6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
7. ด าเนินการโดยค านงึถงึความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสีย ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
8. มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยดึมัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการรับฟัง

และทบทวนตนเอง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีสดุอยู่เสมอ 
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกอนัดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจน

มุง่มัน่ในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง 
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิ

มนษุยชน 
11. ด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล โดยยึดถือประโยชน์ของ

บริษัทฯ เป็นท่ีตัง้ 
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ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้กบัพนกังาน ผู้ ถือหุ้น และบคุคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท 
ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์  :  การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยท่ีมีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม ดูแลรับผิดชอบ

งานในแต่ละด้าน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการด าเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม และคณะกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจด าเนินการ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แตล่ะชดุไว้อย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุท าหน้าท่ี
ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัท  
ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ านวน 15 คน     ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน  10 คน      

 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน    5 คน 
ซึง่กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 10 คน ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จ านวน 6 คน คิด

เป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท และในจ านวนกรรมการอิสระ 6 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
จ านวน 4 คน โดยประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท 

ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง 
1 นายบญุเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการ 
2 นางทิพาภรณ์ โชควฒันา รองประธานกรรมการ 
3 นายธีระศกัด์ิ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริษัท 
4 ดร.อตัถกร กลัน่ความดี กรรมการบริษัท 
5 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการบริษัท 
6 ศ.ดร.ภญ.มาลิน องัสรัุงษี กรรมการบริษัท 
7 นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริษัท 
8 นางธีรดา อ าพนัวงษ์ กรรมการบริษัท 
9 นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ กรรมการบริษัท 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

10 พล.ร.อ.อภิชาต ิ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ 
11 นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ 
12 นางประดิษฐา จงวฒันา กรรมการอิสระ 
13 นายสรุงค์ องค์โฆษิต กรรมการอิสระ 
14 นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการอิสระ 
15 พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัด ี กรรมการอิสระ 
 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ เลขานกุารบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรคณะกรรมการ
บริษัท ดงันี ้
1. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทลาออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสาม

เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม โดยท่ีกรรมการบริษัทซึง่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ ซึง่
ปัจจบุนัมีกรรมการบริษัททัง้สิน้ 15 คน ดงันัน้กรรมการบริษัทแตล่ะคนจะด ารงต าแหน่งวาระคราวละ 
3 ปี 

2. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อลาออก หรือถึง
แก่กรรม หรือขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมี
มติถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่ง หรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยัง
คงเหลือวาระไมน้่อยกวา่  2  เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน เข้า
เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งท่ี  ว่างลง บุคคลท่ีเข้ารับเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

4. กรรมการบริษัทท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งให้ย่ืนหนงัสือลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออก
มีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถงึบริษัทฯ 

5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอ านาจหน้าท่ี ให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ

อื่นใดไปปฏิบตัิ 
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2. อนุมตัิการให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมี
การประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

3. อนุมตัิการเข้าค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น 
หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่นในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

4. อนมุตัิการเข้าท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
5. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
6. อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพย์อื่นใด ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจ

คณะกรรมการบริหาร 
7. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจกรรมการบริหาร 
8. อนุมตัิการปรับสภาพ ท าลาย ตดับัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช้ ช ารุด  

สญูหาย  ถูกท าลาย  เสื่อมสภาพ  หรือล้าสมยัไม่สามารถใช้งานได้  มีมลูค่าทางบญัชีรวมในวงเงิน
สว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

9. อนมุตัิการปรับสภาพราคา การท าลายซึง่วตัถดุิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ  หรือล้าสมยั
ซึง่จะท าให้มีมลูคา่ทางบญัชีลดลงในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

10. อนุมตัิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี 
และ/หรือ การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท  ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยั
ทางการค้า และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้า ท่ีมีทนุทรัพย์เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

11. เสนอการเพ่ิมทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์
สนธิ  ข้อบงัคบั  และ/หรือ วตัถปุระสงค์ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น 

12. อนมุตัิการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย  
13. มอบอ านาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท  หรือบุคคลอื่นใดท าการแทนได้ 

ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ 
14. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วม

ประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 
15. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก    

ในกรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  
16. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
2. อนุมตัิแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทัง้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. ส่งเสริมให้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพ่ือให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการด าเนิน
ธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอย่างจริงจงั 

4. จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่า การท ารายการต่างๆ ไ ด้รับอนุมตัิ
จากผู้มีอ านาจ มีการสอบทานและจัดท าบัญชีท่ีถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ท่ีสามารถป้องกัน  
การน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ 

5. การท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ี
ชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้อง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  และได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่าง
ถกูต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
9. เรียกประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนด  วนั  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น  ตลอดจน

ก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับเร่ืองท่ี
เสนอต่อผู้ ถือหุ้น  ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้  บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ณ ส านกังานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัทไม่น้อย
กวา่ 14 วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ  ก าหนดวนัเพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record 
Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน  และก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้น 1 วันในวันท าการถัดจากวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือตาม  มาตรา 225    
ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นีเ้พ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น   และสิทธิ
ในการรับเงินปันผล 

10. จดัท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน”  โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดแูลเอกสารท่ีจะย่ืนตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้แสดงข้อความ หรือ
ลงรายการเป็นไปโดยถกูต้องตรงตามข้อมลูที่ปรากฏอยู่ในสมดุบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของ
บริษัท 

12. อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชดุอ่ืน 
13. ปฏิบตัิการอื่นใด ท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
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ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจ านวน 5 ครัง้ โดยมีการก าหนดวันเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจดัการ” 

9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ให้มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ด้านบญัชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 ส าหรับปีนีม้ีกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 4 คน ดงันี ้

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                     ชื่อ – สกุล                               ต าแหน่ง 

1 นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ       มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 
2 นางประดิษฐา จงวฒันา กรรมการตรวจสอบ                    
3 นายสรุงค์ องค์โฆษิต กรรมการตรวจสอบ 
4 พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัด ี กรรมการตรวจสอบ 
 นางพรรณี ฉนัทวรลกัษณ์ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกนั ระหว่าง ผู้สอบบญัชี คณะกรรมการ

บริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
2. มีอ านาจเชิญ ผู้ บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ี เก่ียวข้อง มาชีแ้จง ให้ความเห็น           

ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น ตลอดจนเข้าถงึข้อมลูได้ทกุระดบัขององค์กร 
3. มีอ านาจในการตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และเร่ืองท่ีเก่ียวข้องภายในขอบเขตของอ านาจและหน้าท่ีของ

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

ในกรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  
5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
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ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัท 
5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะท่าน 
ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม

กฎบตัร (charter) 
ซ. รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตห น้าท่ีและ      

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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ก. รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ข. การทจุริตคอร์รัปชัน่หรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
ก าหนด  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. สนบัสนนุและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
11. ดแูลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยอาศยัอ านาจตามข้อบงัคบัของบริษัท และ กฎหมาย 

 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย 
 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชมุจ านวน 4 ครัง้ และได้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท
โดยตารางวนัเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการก าหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี รวมทัง้มี
การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน ในการสอบทานงบ
การเงินทกุไตรมาส 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหา 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการบริษัท จ านวน 5 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา 
โดยเป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึง่รวมประธานกรรมการสรรหา  กรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560  

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา 

                     ชื่อ – สกุล        ต าแหน่ง 

1 นายบญุเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการสรรหา       
2 นางทิพาภรณ์ โชควฒันา กรรมการสรรหา                    
3 นายธีระศกัด์ิ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการสรรหา 
4 ดร.อตัถกร กลัน่ความดี กรรมการสรรหา 
5 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการสรรหา 
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อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหา 
1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชมุหรือส่ง

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

ในกรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท 
2. ตรวจสอบประวตัิและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยค านึงถึง

ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหา  ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

3. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  เพ่ือเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ  เว้นแต่ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทครบก าหนดตาม
วาระให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

4. จดัท าความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตัิ 
6. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจ านวน 2 ครัง้ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการสรรหาได้มีการก าหนดไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

9.2.4  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้กรรมการบริษัท จ านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร 2 ท่าน ซึง่เป็นประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนทกุคนมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 1 ปี ตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 

รายชื่อของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

                     ชื่อ – สกุล            ต าแหน่ง 

1 นายบญุเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน       
2 นายธีระศกัด์ิ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน                    
3 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน                    
4 นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน                    
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อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ  หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือ

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

ในกรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถท าความเห็นหรือ

เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้  เพ่ือให้การจดัสรรค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสม  

2. พิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
บริษัท วงเงินค่าตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ี
ผ่านมา  เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิ 

3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อ านาจหน้าท่ี
และปริมาณความรับผิดชอบ  ภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพ่ืออนมุตัิ 

4. พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการก าหนดค่าตอบแทน (ท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท) 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  อ านาจหน้าท่ี  และปริมาณความรับผิดชอบ  และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

6. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ในปี 2559 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจ านวน 2 ครัง้ และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้มีการก าหนดไว้เป็น
ทางการลว่งหน้าตลอดปี 

9.2.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 8 คน  โดยเป็นกรรมการท่ี

ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน มีสมาชิกจ านวน 2 ท่าน เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึง่รวมประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง  กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี ตัง้แต่เดือน พฤษภาคม 2559 – 
พฤษภาคม 2560 
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รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

                     ชื่อ – สกุล            ต าแหน่ง 

1 ดร.อตัถกร กลัน่ความดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       
2 นางสาวสเุมธ สรุชาติชยัฤทธ์ิ กรรมการบริหารความเสี่ยง                    
3 นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหารความเสี่ยง                    
4 นางพรรณี ฉนัทวรลกัษณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง                    
5 นางสธุญัญา สมุะนา กรรมการบริหารความเสี่ยง                    
6 นายภทัร วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง                    
7 ดร.เกริกเกียรต์ิ ศรีเสริมโภค กรรมการบริหารความเสี่ยง                    
8 รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม กรรมการบริหารความเสี่ยง                                      

 นางพรรณี ฉนัทวรลกัษณ์ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชมุหรือส่ง

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

ในกรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบ ริษัท ให้เกิด              

ความชัดเจนต่อเน่ืองและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. สนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทกุระดบัในองค์กร 
3. ดแูลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
4. พฒันาระบบการจดัการบริหารความเสี่ยงทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง 
5. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ได้มีการประชุมจ านวน 5 ครั ง้ และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวนัเวลาการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการก าหนดไว้เป็นทางการ
ลว่งหน้าตลอดปี 

 

 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   
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9.2.6  คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 
   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม จ านวน  7 คน โดยเป็น

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ท่ีมีความรู้และประสบการณ์  กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสังคมทุกคนมีวาระ        
การด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 

รายชื่อของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

                     ชื่อ – สกุล            ต าแหน่ง 

1 ศ.ดร.ภญ.มาลิน องัสรัุงษี  ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม  
2 พล.ร.อ.อภิชาต ิ เพ็งศรีทอง กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 
3 นางทองสขุ อปุถมัภากลุ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 
4 นางรุจาภา ศรีสรุางค์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 
5 นางธญันนัทน์ ตนัติโกวิท กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 
6 นางสาวทดัทรวง แสงวิเชียร กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 
7 นางสาวเยาวลกัษณ์ โพธินิมิตร์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

 นางรุจาภา ศรีสรุางค์ เลขานกุารคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 
 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 
1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือ

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

ในกรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 
1. ก าหนดนโยบายและวางกรอบการด าเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมของบริษัท 
2. พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมและนโยบายเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการ 
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ

นโยบายด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
4. พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจ าปีส าหรับการด าเนินการด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท 
5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลส าเร็จ

รวมทัง้คณุภาพของโครงการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
6. เสนอแนะข้อก าหนดเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท  รวมถงึจรรยาบรรณพนกังานของบริษัท  



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   
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7. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2559 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม ได้มีการประชุมจ านวน 4 ครัง้ และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท    โดยตารางวนัเวลาการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมได้มีการก าหนดไว้
เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

9.2.7  คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้กรรมการก ากบัดแูลกิจการ จ านวน  5 คน ซึง่มีกรรมการอิสระ
เป็นประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และมีตวัแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 

 รายช่ือของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 

                     ชื่อ – สกุล            ต าแหน่ง 

1 พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัด ี ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
2 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
3 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
4 นางวรวรรณ ตนัตระเศรษฐี กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
5 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 นายสมุิตร ขอไพบลูย์ เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็น  ร่วมประชมุ หรือ

สง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 
2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก        

ในกรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
3. อ านาจแตง่ตัง้คณะท างาน  เพ่ือด าเนินการด้านการก ากบัดแูลกิจการทัว่ทัง้องค์กร 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
1. ก าหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมใน

การด าเนินธุรกิจ   จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อย่างตอ่เน่ือง 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ พร้อมทัง้
ติดตามดแูล และประเมินผลการปฏิบตัิงาน  



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   
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3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการ และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

4. ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยการประเมินความเสี่ยง
ด้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้มีการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้
เพียงพอพร้อมทัง้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิ 

6. ปฏิบตัิการอื่นใด  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2559 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมจ านวน 9 ครั ง้ และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวนัเวลาการประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการได้มีการก าหนดไว้เป็นทางการ
ลว่งหน้าตลอดปี 

9.2.8  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร เพ่ือช่วยในการบริหารจดัการกิจการของบริษัท

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 ท่าน มวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 1 ปี ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัททกุปี  ภายหลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร 

                     ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง 

1 นายธีระศกัด์ิ วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ       
2 ดร.อตัถกร กลัน่ความดี กรรมการบริหาร  
3 นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการบริหาร 
4 ศ.ดร.ภญ.มาลิน องัสรัุงษี กรรมการบริหาร 
5 นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 
6 Mr.Simon  Rhoderick  Knight    กรรมการบริหาร 
7 นางสาวสเุมธ สรุชาติชยัฤทธ์ิ กรรมการบริหาร 
8 นางทองสขุ   อปุถมัภากลุ    กรรมการบริหาร 
9 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์    กรรมการบริหาร 

10 นางสธุญัญา สมุะนา กรรมการบริหาร 
11 นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหาร 

 นางพชัรา พงษ์วิจารณ์    เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   
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อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร 
1. แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ

แก่พนกังานระดบัตา่งๆ 
2. แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะท างานอื่นใดเพ่ือด าเนินกิจการตา่งๆ  ในการบริหารงานของบริษัท 
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตัิงาน และสามารถมอบอ านาจให้แก่กรรรมการบริหาร และ/

หรือ พนกังานผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนมุตัิเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้ 
4. อนุมตัิการให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมี

การประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไมเ่กิน จ านวน  20  ล้านบาท 
5. อนุมตัิการเข้าค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น 

หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน  หรือบริษัทอื่น  ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จ านวน    
20  ล้านบาท  

6. อนมุตัิการเข้าท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 20 ล้านบาท 
7. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 20 ล้านบาท 
8. อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพย์อื่นใด  ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน 

จ านวน 20 ล้านบาท 
9. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน  20 ล้านบาท 

10. อนุมตัิการปรับสภาพ ท าลาย ตดับัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน ท่ีเลิกใช้ช ารุด 
สูญหาย ถูกท าลาย  เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้   มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน     
ครัง้ละจ านวน 20 ล้านบาท 

11. อนมุตัิการปรับสภาพ ราคา การท าลาย ซึง่วตัถดุิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ หรือล้าสมยั
ซึง่จะท าให้มีมลูคา่ทางบญัชีลดลงไมเ่กินครัง้ละ จ านวน  20  ล้านบาท 

12. อนุมตัิการประนีประนอม  การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ  การร้องทุกข์  การฟ้องร้องคดี 
และ/หรือการด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทาง
การค้า ท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน จ านวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีทุนทรัพย์ไม่
เกิน จ านวน  20 ล้านบาท 

13. มอบอ านาจให้แก่พนกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอื่นใดท าการแทนได้ 
14. มีอ านาจเชิญผู้บริหาร  หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่ง

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 
15. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก     

ในกรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
16. ออกระเบียบปฏิบตัิงานอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของ

บริษัท 
3. รับผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท และสง่เสริมให้มีการคิดค้นนวตักรรม

อย่างตอ่เน่ือง 
4. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น   มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรับผิดชอบได้  โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดแูลตอ่

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารให้ทราบ 
6. ดแูลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีท าการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อน

เสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั 
7. พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนมุตัิตอ่ไป  
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตัิ 
9. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2559 บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหารจ านวน 5 คน โดยกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าในการ
บริหารงานวางแผนการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึง่คณะกรรมการบริหารได้
มีสว่นร่วมก าหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท  

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจ านวน 20 ครัง้ โดยได้ก าหนดวันเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี 

9.2.9  ประธานกรรมการบริษัท 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีของ

ประธานกรรมการบริษัท ดงันี ้
 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 
2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ

บริษัทออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ีงเป็นเสียงชีข้าด 
3. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการแทน 
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4. เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วย          
การประชุม ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่             
ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน     
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

5. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.2.10  กรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน 

เพ่ือให้เป็นแนวทางใน   การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัของบริษัท มติท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น         มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจน
ระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

2. สัง่การหรือด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อ 1.  ส าเร็จลลุ่วงไปได้
ด้วยดี และหากเป็นเร่ืองส าคัญให้รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารรับทราบ 

3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ  แต่งตัง้  โอนย้าย  ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดี ความชอบ  
มาตรการทางวินัย ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน  ทัง้นี ้การด าเนินการ   
ตา่งๆ  ดงักลา่วต้องไมข่ดัแย้งกบัอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อก าหนด ค าสัง่และ  มติใดๆ ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหาร 

5. มอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
6. สร้างเสริมและพฒันาให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ศีลธรรม และ

วฒันธรรมอนัดี  โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
7. การใช้อ านาจดงักล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระท าได้  หากกรรมการผู้จดัการมี

สว่นได้เสีย หรือ    อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษัท    
8. ในการใช้อ านาจดงักล่าวหากมีข้อสงสยั  หรือความไม่ชดัเจนในการใช้อ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดนี ้

ให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
9. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 9.3.1  วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเลือกตัง้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
ในกรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตามวาระและยงัคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
เลือกบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนกรรมการบริษัทท่ียังเหลืออยู่ ทัง้นี ้บุคคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

 ทัง้นีใ้นการพิจารณาคดัเลือกบคุคลที่จะเสนอให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัทได้ก าหนดแนวทางการ
สรรหาคดัเลือกโดยพิจารณาจากคณุวฒิุท่ีมีพืน้ฐาน และคณุสมบตัิท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของต าแหน่ง
ท่ีว่างลงได้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท มีความรู้และเช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทัง้มีภาวะผู้ น า มี
วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานท่ีโปร่งใส และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ
ข้อบังคบัของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิ
เหมาะสม นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพ่ิมเติม
จากกรรมการอาชีพในท าเนียบสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาจากคณุสมบัติของกรรมการอิสระท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ ซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ นอกเหนือจากเกณฑ์พืน้ฐานดงักลา่วแล้วข้างต้น 

 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ก าหนดนิยาม “ กรรมการอิสระ ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน        
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อย 2 ปี ก่อนวันท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีล้ักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
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รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ น          
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่                
ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย        บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระ   
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม  ค า้ประกัน  การให้สินทรัพย์                   
เป็นหลกัประกันหนีส้ิน  รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามี
ภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ
ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป  แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใ ห้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของ
ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นี ้หากคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการ
อิสระของบริษัทต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทกุประการ 

  ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถงึ 9 แล้ว  กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต โดยมีการตดัสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพหรือบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ
การให้บริการทางวิชาชีพในมลูคา่เกินกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่

9.3.2  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 
 การเสนอรายชื่อกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือเพ่ือรับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซึง่สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้จากบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ : ข้อมลูประชมุผู้ ถือหุ้น” 

 วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้กรรมการ 
 ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 20 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

9.3.3  วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 
 การสรรหาผู้บริหาร 
 บริษัทฯ สรรหาบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นผู้บริหารจากการคดัเลือกผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม
และจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสท่ีจะก้าวขึน้มาเป็นผู้บริหาร ใน
อนาคตได้ โดยผ่านขัน้ตอนการประเมินศกัยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานท่ีได้รับการประเมินว่ามีศกัยภาพใน    
การท างานดี จะได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทายและมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสูงขึน้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียม    
ความพร้อมในการพฒันาพนกังานทกุระดบัเพ่ือทดแทนในกรณีท่ีมีต าแหน่งงานวา่งลง 

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
 ส าหรับการสรรหาคดัเลือกผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือก
จากผู้บริหารปัจจุบนัหรือบุคคลอื่น ท่ีมีความรู้ความสามารถมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็น
อย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ ตลอดจนไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จงึน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทฯ พิจารณาและคดัเลือกบคุคลเพ่ือไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึง่จ านวนบคุคลท่ี

บริษัท ใช้สิทธิออกสียงแตง่ตัง้เป็นกรรมการเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท โดยบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้
เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ี
ตนไปด ารงต าแหน่งกรรมการยกเว้นในเร่ืองท่ีเป็นนโยบายส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัทก าหนดให้บุคคล
ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารก่อนท่ีจะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน  

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดแูลระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทย่อยเป็นประจ าทกุปี 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดให้บคุคลท่ีได้รับต าแหน่งจากบริษัทฯ ต้องดแูลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบตัิและ
เปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคญัอื่นๆ รวมถึงต้องก ากบัดแูล
ให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบ
การเงินรวมได้ทนัก าหนด 
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 บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ ถือหุ้นอื่นในการบริหารจดัการบริษัทย่อย นอกจากนีบ้ริษัทฯ   
ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัสว่นการถือ
หุ้นปกติในบริษัทร่วม 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการป้องกันและดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยก าหนดไว้ใน
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีด้วย     ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นส าคญั โดยสรุปนโยบายท่ีส าคญัได้ดงันี ้
 1.  บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน 
กระท าการเพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตนจากข้อมลูภายในท่ีตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมลูที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่
สาธารณะหากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคบัการท างานของบริษัทฯ ทัง้นีใ้นช่วง 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และ
พนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายในห้ามท าการซือ้ขายหรือขายหุ้นบริษัทฯ 

โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ไมม่ีการกระท าผิดในเร่ือง
การใช้ข้อมลูภายในแตอ่ย่างใด 
 2.  บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
บริษัทฯ ของตนรวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับต าแหน่งตัง้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ก าหนดให้มีการรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทกุ
ไตรมาส อีกทัง้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
ตอ่เลขานกุารบริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนัท าการก่อนการซือ้ขาย 

ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
 3.  บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ก าหนดระดบัการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดบั ซึ่งมี
รหสัผ่านเฉพาะบคุคลในการเข้าสูร่ะบบได้ 
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9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.6.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการ

สอบบัญชีให้แก่ บริษัท ส านักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้                
           หน่วย  :  บาท 
            ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2559 2558 
  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

1,250,000 1,250,000 

  บริษัทย่อย 5 บริษัท    920,000    835,000 
            รวม 2,170,000 2,085,000 

 
9.6.2  ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
  บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย คา่ตอบแทนของงานบริการอื่น ดงันี ้    

                            หน่วย  :  บาท 

            ค่าบริการอื่น     2559  2558 
  คา่สงัเกตการณ์ท าลายสินค้า      80,820   85,000 
  คา่บริการในการสอบทานงานของผู้สอบบญัชีอื่น      90,000   90,000 
            รวม    170,820 175,000 

 
9.7  การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการสร้างระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบั
มาตรฐานการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส             
มีประสิทธิภาพ มัน่คงและเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ตลอดจนเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่คัง่ในระยะยาว
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างสมดลุบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
 คณะกรรมการบริษัท  ได้มีการทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี            
ได้พฒันาหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง  และได้จดัท าหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี  (ฉบับปรับปรุงครัง้ท่ี 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง  “หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ                
บริษัทจดทะเบียนปี 2555”  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)   ซึง่ได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2557 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นต้นไป 
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ซึง่ประกอบด้วยข้อมลู 4 สว่น คือ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเวบ็ไซต์ของ
บริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ : การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” 

 จากการพฒันาหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ ASEAN CG 
Scorecard ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์การส ารวจท่ีเข้มข้นขึน้ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก ากบัดแูล
กิจการในระดบั “ดีมาก” และได้รับคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึง่จดัอนัดบัโดยสถาบัน
ไทยพฒัน์ 

 หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี ้

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ไมม่ีการกระท าใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สิทธิของตน ทัง้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น และสิทธิ
อื่นๆ นอกเหนือสิทธิขัน้พืน้ฐาน เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญั
ตอ่บริษัทฯ ดงันี ้

 1.1  สิทธิขัน้พืน้ฐาน 
 ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีสว่นแบ่งในก าไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียม
กนั สิทธิในการรับทราบข้อมลูข่าวสารของกิจการท่ีเพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั สิทธิในการเข้าร่วมประชุม    
ผู้ ถือหุ้ นและออกเสียงลงคะแนน   สิทธิในการเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ สิทธิในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้า
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

1.2  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ   
 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีช่องทางท่ีจะได้รับข่าวสารของบริษัทฯได้มากขึน้ เช่น ผลการด าเนินงาน ข้อมูลการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุม และการซือ้ขายสินทรัพย์ท่ี
ส าคญัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น 

1.3  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัในการเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ
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รอบปีบญัชีของบริษัทฯ โดยก าหนดวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการ ไมเ่ป็นอปุสรรคในการเข้าร่วมประชุม  เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดแูลผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระ
เป็นกรณีพิเศษซึง่เป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ 
กฎหมายท่ีใช้บงัคบัท่ีต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดย
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ และไม่มีการเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียด
ดงันี ้  

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
  ในปี 2559 บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 37 เม่ือวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 

(1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้ตัง้แต่วนัท่ี 
13 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดท าหลกัเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท  
เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

(2) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 37 ให้ทราบลว่งหน้า 63 วนัก่อน
วนัประชมุ คือ     ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์
ของบริษัท  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัสรรเวลาในการเข้าร่วมประชมุ 

(3) เผยแพร่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ  ซึง่มีข้อมลูเดียวกนักบัท่ี
บริษัทฯ ส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันท่ี 17 มีนาคม 2559 เป็น        
การลว่งหน้า 40 วนัก่อนวนัประชมุ 

(4) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าในวนัท่ี 4 เมษายน 2559 ก่อนวนัประชุม    
ผู้ ถือหุ้น 22 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ 

(5) หนังสือบอกกล่าวนดัประชุมได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนงัสือพิมพ์รายวนัเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั 
และเป็นเวลาก่อนวนัประชมุ 9 วนั คือ ในวนัท่ี 18 เมษายน 2559 ถงึ 20 เมษายน 2559 

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าก่อน
วนัประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2559 ถงึ 19 เมษายน 2559 ซึง่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านเวบ็ไซต์บริษัท 
และน าส่งขัน้ตอนการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวพร้อมเอกสารเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยในปี 2559 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสง่
ค าถามลว่งหน้ามาท่ีบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

(7) เอกสารท่ีจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียด
วาระการประชุมท่ีมีข้อเท็จจริงและเหตผุล รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ พร้อมกบัเอกสาร
ประกอบการประชมุท่ีใช้ประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ รายงานประจ าปี ประวตัิของบคุคล
ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ นิยาม
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กรรมการอิสระ ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุม แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุม 
แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะ
เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ ซึง่สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะทัง้  
3 แบบ ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจ าปีภายใน 120 วนั นับแต่วนัสิน้สุดรอบบัญชี (31 ธันวาคม) 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (วนัท่ี 17 มีนาคม 2559) และจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วนัท่ี       
4 เมษายน 2559) 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น 
(1) ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการจดัประชมุท่ีสะดวกและเหมาะสมตอ่การเข้าร่วมประชุม ในปี 

2559 บริษัทฯ  จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยเร่ิมรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.00 น.  

(2) เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อย
กว่า 2 ชัว่โมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอส าหรับการลงทะเบียนเข้าประชมุ  พร้อมกบัจดัเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุแทน  อีกทัง้มีการแจกป้ายคะแนนและบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับผู้ ถือหุ้น
เพ่ือใช้ในการลงคะแนนเสียง 

(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องเข้าร่วม
ประชมุทกุครัง้หากไมต่ิดภารกิจส าคญัหรือเจ็บป่วย 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 คน จาก 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93.33 ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม ยกเว้น
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการเน่ืองจากติดภารกิจต่างประเทศ นอกจากนี ้กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร
สงูสดุด้านบญัชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จดัให้มี Inspector  โดยเชิญตวัแทนจากส านกังานสอบบญัชี บริษัท 
ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั และส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จ ากัด 
เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ  เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

(4) ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม  รวมถึงอธิบายวิธีการ
ลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแตล่ะวาระตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ในกรณีผู้ ถือหุ้นรายใดเข้ามา ภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยงัให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระท่ีเหลืออยท่ีูยงัไมไ่ด้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนบัเป็นองค์ประชมุ 
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(5) ในการประชุมประธานท่ีประชุมด าเนินการประชุมเรียงตามล าดบัวาระท่ีก าหนดในหนงัสือบอก
กล่าวนัดประชุม  โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญท่ีไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบ
ล่วงหน้า  พร้อมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะได้อย่างเตม็ท่ีในทกุวาระ 
   ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นปี 2559 มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามจ านวน  1 ราย โดยกรรมการ
ผู้จดัการได้ตอบข้อซกัถามอย่างชดัเจนตรงประเดน็ 

(6) บริษัทฯ ได้น าระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  พร้อมทัง้แสดงผล
การลงมติดงักล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง 
สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนัทีหลงัจากจบการพิจารณาแตล่ะวาระ ซึง่บริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนในระเบียบ
วาระท่ีส าคญั คือ การแต่งตัง้กรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นคดัเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพ่ือความ
โปร่งใสได้จดัเก็บบัตรลงคะแนนดงักล่าวไว้ท่ีส านกังานกรุงเทพฯ เพ่ือสามารถตรวจสอบได้ภายหลงัจากเส ร็จสิน้
การประชมุ 

 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
(1) เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามญั       

ผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวนัท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 

(2) จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสาระส าคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  ซึง่แบ่งเป็นเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทัง้บนัทกึประเดน็อภิปรายท่ี
ส าคญัและค าชีแ้จงไว้โดยสรุป และได้น าส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ และสามารถตรวจสอบข้อมลูได้
โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทัง้ด าเนินการน าส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

(3) จดัให้มีการบนัทกึวิดีทศัน์การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่ให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นท่ี
สนใจ 

(4) หลังจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ีประชุมรวมถึง
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ประสานงานกบันายทะเบียนบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงมีการลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา
ติดตอ่กนั 3 วนั คือ ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ถงึ 12 พฤษภาคม 2559 
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 หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
  บริษัทฯ มุง่มัน่สร้างความเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมให้เกิดกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายทุกกลุ่ม ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือนกัลงทนุสถาบนั โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

2.1  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
(1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้ตัง้แต่วนัท่ี 1 – 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้
จัดท าหลกัเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีใ้นช่วงเวลาดงักลา่วไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ย่างใด 

(2) การก าหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิ
เท่ากบัหนึง่เสียง และไมม่ีหุ้นใดท่ีมีสิทธิพิเศษท่ีจะจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นรายอื่น 

(3) ในกรณีเป็นผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ  บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้
เอกสารประกอบการประชุมเป็นฉบบัภาษาองักฤษ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ และมีการขึน้บน
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com)  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษก่อนการประชมุลว่งหน้า 30 วนั 

(4) ในกรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่  หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุแทน เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตนได้ 
ซึง่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบทัง้ 4 คน โดยแจ้งช่ือ อายุ ท่ีอยู่ ท่ีส่งไปพร้อมหนงัสือบอกกลา่ว
นดัประชมุ รวมทัง้ได้ระบเุอกสารหลกัฐาน และค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถจดัเตรียมได้อย่างถกูต้องและไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 37 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 มีผู้ ถือหุ้น 9 รายถือหุ้น 
17,688,973 หุ้น ได้มอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ
เป็นผู้ออกเสียงแทน 

(5) การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย  มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้ นทุก
วาระ ซึง่การนบัคะแนนจะนบัเฉพาะผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านัน้หลงัจากนัน้จะน ามาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode 
มาใช้ในการนบัคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอท่ีอยู่ในห้องประชมุทนัทีเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.2  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน โดยก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและ
ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานไม่น า
ข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถงึไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าท่ีไปแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
ซึง่บริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดงักล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน พร้อมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการด าเนินธุรกิจและเป็นหลกัยดึถือในการท างาน  

http://www.snjinter.com/
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นอกจากนีใ้นระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัทฯ ได้มีการก าหนดในเร่ืองดงักลา่ว พร้อม
ทัง้ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย  ซึง่ในปี 2559 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลู
ภายใน 

2.3  การก าหนดการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(1) บริษัทฯ มีการก าหนดเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในท าการซือ้หรือขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการออกจดหมาย
เวียนแจ้งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบทกุไตรมาส  

ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามี    
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วงเวลาท่ีห้ามมีการซือ้ขาย 

(2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยบริษัทฯ ได้บรรจุ
วาระรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะเป็นวาระประจ าในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(3) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้ บริหารระดับสูงแจ้งการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 1 วนัท าการก่อนการซือ้ขาย ซึ่งในปี 2559 กรรมการและ
ผู้ บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยได้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า 3 วันก่อนการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

2.4  การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นท่ีตัง้ ด้วยการจดัวางระบบการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส  โดยก าหนดเป็นนโยบาย
หนึ่งในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดแูลการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ในการท ารายการดงักลา่วท่ีเข้าข่าย
ต้องขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อน
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ จากนัน้บริษัทฯ 
ได้แจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้
รับทราบ  โดยเปิดเผยช่ือและความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั นโยบายในการก าหนดราคา มลูคา่ของรายการ 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการอนุมตัิหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้า
ทัว่ไปในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ กบั กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เป็นประจ าทกุปี 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   
  

 

 แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559 

…………………   รับรองความถูกตอ้ง 

  หนา้ท่ี  92 

2.5  การดูแลเร่ืองการซือ้ขายสินทรัพย์ 
 บริษัทฯ ดแูลการซือ้ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  เร่ืองการ

ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการท ารายการดังกล่าว กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

หมวดที่ 3 การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยก าหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบตัิไว้ในคู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดแูลอย่างเป็นธรรม
ทกุฝ่าย 

3.1  ผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามท่ีก าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบงัคบั และจริยธรรม

ของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัมีกลไกท่ีท าให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่ว่าจะได้รับข้อมลูที่ถูกต้อง  มีการควบคมุการท ารายการ
ระหว่างกนั  มีมาตรการป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์  และป้องกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลอย่างสม ่าเสมอ  

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558  ในอตัรา 1.00 บาทต่อหุ้ น คิดเป็น
อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 63.14 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยก าหนดจ่ายในวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2559 นบัเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นติดต่อกนัเป็นปีท่ี 37 ซึง่ถือเป็นการสร้างความมัง่คั่งใน
ระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระส าคญัต่าง ๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีส าคญัในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หนังสือเอกสาร 
และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการด าเนินงานของกิจการเป็นประจ าทุกไตรมาส 
และเปิดเผยการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ อีกด้วย 

3.2  พนักงาน  
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหัวใจท่ี

ส าคญัท่ีจะน าพาองค์กรมุ่งไปสู่ความส าเร็จ จึงก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมัน่ส่งเสริมการอบรม การพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสใน                       
การเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง                     
การด าเนินงานและพฒันา ควบคู่ไปกบัการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลเร่ืองค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทน
ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน          
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แต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักลา่วอยู่ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ือง บคุลากร) 

บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการแก่พนกังาน เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ เช่น กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ เงินบ าเหน็จเกษียณให้กบัพนกังาน  ห้องพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจ าปี  สวสัดิการซือ้สินค้า
ราคาพิเศษ  เคร่ืองแบบพนกังาน โครงการเงินกู้ ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ฯลฯ  อีกทัง้ยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ
เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดิการ รวมทัง้มีการส่งเสริมจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้พนกังานมีสว่นร่วม เช่น โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน โครงการธรรมะสบายใจ การจดักิจกรรมปีใหม ่เป็นต้น 

ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ยงัค านงึถงึความปลอดภยัต่อชีวิต สขุภาพ และทรัพย์สินของพนกังาน โดย
ก าหนดเป็นนโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (รายละเอียดนโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั อยู่
ใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจ าปี 2559 หวัข้อ “คนดี”) พร้อมทัง้จดัตัง้คณะกรรมการและหน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยในการท างานขึน้เพ่ือดูแลงานด้านนีโ้ดยเฉพาะ รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน โดยในปี  2559 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการฝึกอบรม
หลกัสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลกัสูตร”อบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานส าหรับพนักงานใหม่ 
หวัหน้างานใหม่ และผู้บริหารใหม่” หลกัสตูร”อบรมรถโฟล์คลิฟท์ / รถยกไฟฟ้า” หลกัสตูร “การท างานกบัสารเคมี
อนัตรายอย่างปลอดภยั” หลกัสตูร”การดบัเพลิงขัน้ต้น และขัน้สงู” หลกัสตูร”การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น” รวมทัง้มี
การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกด้านความปลอดภยัให้แก่พนกังาน โดยมีการจัดท าแผนการตรวจพืน้ท่ีเพ่ือ
ประเมินและค้นหาความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จัดให้มีโครงการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัย เช่น การจัด
กิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั โครงการสวมหมวกนิรภยั 100% โครงการสถานประกอบการปลอดภัย และการ
ประเมินงานด้านความปลอดภยั ฯลฯ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยประจ าปี 2559 เพ่ือให้แต่ละ
หน่วยงานจดัท าแผนปฏิบตัิการ และด าเนินการให้บรรลถุงึเป้าหมาย ดงันี ้

1.  อบุตัิเหตถุงึขัน้หยดุงาน ≤ 3 วนั สะสมตอ่เน่ือง   366  วนั 
2.  ไมเ่กิดการเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน 
โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ปี 2559 มีพนักงานบาดเจ็บลาหยุดงาน 1 วนั จ านวน 1 

ราย 
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2559 
หวัข้อ  คนดี” 

3.3  ลูกค้า  
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจส าคัญ อัน
น าไปสู่ความส าเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดถือ            
ความซื่อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลกูค้า  บริษัทฯ เน้นการให้บริการที่
ประทบัใจโดยการสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้แก่ลกูค้าด้วยการเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพในราคา
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ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพและราคา นอกจากนีบ้ริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความ
มุง่มัน่พฒันาสินค้าและบริการ คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ิมคณุคา่แก่สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง พร้อมกับให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 
นอกจากนีด้้านการผลิตสินค้าและบริการจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง้รักษา
ความลบัทางการค้าของลกูค้า โดยไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ ตลอดจนเอาใจ
ใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรมต่อค าร้องเรียนของลกูค้า  โดยบริษัทฯ จัดให้มีบริการลูกค้าสมัพนัธ์ซึ่งผู้บริโภค
สามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง  ได้แก่   ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงท่ี      
โทร. (02) 676-2727  โทรสาร. (02) 676-2726  หรือผ่านทาง E-Mail : sjoffice@snjinter.com  

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลความพงึพอใจของลูกค้า ซึ่งเปรียบเทยีบ ปี 2557 - 2559  ดังนี ้
 2559 2558 2557 
ลูกค้าในประเทศ 86% 83% 84% 
ลูกค้าต่างประเทศ 82% 83% 80% 

 
จากนโยบายดงักล่าวสง่ผลให้ในปี 2559 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นลกูค้าของ

บริษัทฯ ได้มอบรางวลั Danai’s Appriecation ให้แก่บริษัทฯ ซึง่รางวลันีเ้ป็นรางวลัท่ีแสดงว่าบริษัทฯ เป็นคู่ค้าท่ีดี   
บริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดกับลูกค้าทุกรายทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือ     
การเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 

3.4  คู่แข่ง  
  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการแข่งขนัทางการค้าโดยสจุริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดจึงได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าท่ีเป็น
ธรรม ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือวา่คูแ่ข่งเป็นสว่นหนึง่ในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้มีความมัน่คงและแข็งแรงย่ิงขึน้ 
ซึง่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทใดๆ กบัคูแ่ข่ง 

3.5  คู่ค้า  
 บริษัทฯ มีนโยบายในการท าธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดถือข้อตกลงหรือเง่ือนไขทาง
การค้า รวมไปถงึการให้ความส าคญัตอ่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคูค้่า ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพของ
สินค้า/บริการ และลดต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ    
ISO 9001 : 2008 มีระบบการคดัเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)  โดยเลือกคู่ค้าท่ีมีการด าเนินธุรกิจ
ตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัและชีวอนามยั เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้
จดัท าระเบียบจดัซือ้จดัจ้าง เพ่ือเป็นคู่มือให้การด าเนินธุรกิจกบัคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ซึง่ในปี2559 บริษัทฯ ไมม่ีกรณีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค้่า  

mailto:sjoffice@snjinter.com
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3.6  เจ้าหนี ้ 
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีทุ้กกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบตัิตามสญัญาหรือ

เง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถกูต้อง ตรงเวลา และในกรณีท่ีไมส่ามารถ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนั
ไมใ่ห้เกิดความเสียหาย  

ส าหรับเจ้าหนีก้ารค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวนัท่ี 1 ถึง 6 ของทุกเดือน และจ่าย
ช าระทกุวนัท่ี 25 ของทกุเดือน โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึง่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหนี ้

ในปี2559 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กบัเจ้าหนีก้ารค้าตรงตาม Credit Term ท่ีได้ตกลงไว้ลว่งหน้า  โดยไม่มี
การผิดนดัช าระแตอ่ย่างใด  บริษัท ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้าโดยสจุริตและ
เป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

3.7  ชุมชนและสังคม  
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ชุมชนและสงัคม จงึก าหนดนโยบายให้มีการ

ปลกูฝังจิตส านกึความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมให้เกิดขึน้ภายในบริษัทฯ และพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเน่ือง 
รวมถงึมีการสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม  

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม พร้อมทัง้ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและแนวทางปฏิบตัิในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การลดหรือหลีกเลี่ยงในการใช้สารเคมีต้องห้าม
โดยหันมาใช้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทน ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ บริโภค การสร้างต้นกล้าพัฒนาทายาทธรรม                
การช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ การปลูกป่า การอนุรักษณ์และช่วยเหลือสตัว์ การฟื้นฟูภัยพิบัติ ฯลฯ โดย             
ยึดหลักการดูแลหรือส่งเสริมชุมชน สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและบริษัทฯ ให้สามารถอยู่
ร่วมกนัอย่างมีความสขุ สร้างจิตส านกึในบริบทของความยัง่ยืน ให้รู้จกัการพึง่พาตนเอง การช่วยเหลือเกือ้กลูตอ่กนั  

จากการท่ีบริษัทฯมีความมุ่งมัน่และท างานด้านนีอ้ย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับ
รางวลัจากองค์กรตา่งๆ ดงันี ้

 รางวลั “Thailand Sustainability Investment 2016 หรือ หุ้นยัง่ยืน” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่เป็นรางวลัส าหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาล
ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึง่บริษัทฯ ได้รับติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 2 

 รางวลั “อย.ควอลิตี ้อวอร์ด” จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่เป็นรางวลัท่ีเชิดชู
สถานประกอบการท่ีผลิตผลิตภณัฑ์อย่างมีคณุภาพ ด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมและมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมซึง่บริษัทฯ ได้รับตอ่เน่ืองมาเป็นปีท่ี 3 

หมายเหต ุ  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจ าปี  2559  
หวัข้อ  สงัคมดี” 
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3.8  สิ่งแวดล้อม  
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งใน

พนัธกิจของบริษัทฯ และได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ 
ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลงังานเพ่ือปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบั
ข้อก าหนดกฎหมายและระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 : 2004 พร้อมทัง้ก าหนดนโยบายและ
แผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบท่ีแหลง่ก าเนิดตัง้แต่ในกระบวนการรวมไปถึง การก าจดั
ของเสียตามหลัก 3R ได้แก่ Reduce การลดการใช้ทรัพยากร Reused การใช้ซ า้อย่างคุ้ มค่า Recycle การน า
กลบัมาใช้ใหมด้่วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐาน ตลอดจนมีแผนการรองรับและฟืน้ฟใูนสถานการณ์ฉกุเฉิน 

บริษัทฯ ยงัมีมาตรการเฝ้าระวงัด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวดัและติดตามคณุภาพอากาศ แสง 
เสียง และน า้เสียภายในบริษัทฯ โดยมีการจดัท ามาตรการเชิงรุก เช่นโครงการอนุรักษ์พลงังาน เพ่ือลดการปล่อย 
CO2 และโครงการทางอ้อม ได้แก่    การปรับปรุงคณุภาพน า้หลงับ าบดัเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม ่การปรับปรุงขัน้ตอน
การผลิตเพ่ือลดการใช้พลงังานโดยไม่จ าเป็นเป็นต้น ทัง้นีผ้ลการด าเนินงานและการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภยัตา่งๆ จะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภยัและ
ฝ่ายคณุภาพอย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนส าหรับชมุชนหากได้รับผลกระทบอนัเน่ืองมาจาก
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบจากการด าเนินงาน
ในด้านสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2559  
หวัข้อ ด้านสิ่งแวดล้อม” 

3.9  การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน 
ขึน้มาท าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกับระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
(ISO 14001 : 2004)  ซึง่หนึ่งในแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดขึน้ คือ “ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” บริษัทได้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตส านึกประหยัดพลงังานอย่าง
ต่อเน่ืองเก่ียวกบัแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสงูสดุในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลมุทัง้การใช้
พลงังานไฟฟ้า น า้ กระดาษ และอปุกรณ์สิน้เปลืองอื่นๆ 
 บริษัทฯ ได้ด าเนินมาตรการด้านการอนรัุกษ์พลงังานในหลายด้าน เช่น การน าน า้ทิง้จากกระบวนการ
ผลิตกลบัมาผ่านกระบวนการบ าบดัและผ่านการกรอง เพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ถึง 80% การปรับลดแรงดนัในท่อ
น า้ส่งจาก 2.4 Bar เหลือ 1.8 Bar ส่งผลให้การใช้น า้ประปาลดลงและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการน าน า้ท่ีเกิดจากการ
คอนเดนคอยล์เย็นระบบ Ventilation มาใช้เติมน า้ระบบ Vacuum Pump CMX4 เป็นต้น 
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หวัข้อ ด้านสิ่งแวดล้อม” 

 3.10  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
   คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจัด
ให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์                       
การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรัก ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
สง่เสริมให้พนกังานเข้าอบรมเพ่ิมพนูความรู้ในเร่ืองสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง 
   ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ในเร่ืองของการอนรัุกษ์พลงังาน ระบบการ
จดัการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ การลดการใช้พลงังาน 
หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2559  
หวัข้อ คนดี” 

 3.11  การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชน 
   บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึง่นอกจากการ
ด าเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือสงัคมให้
เติบโตอย่างยัง่ยืนไปพร้อมกนั ก็เป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง จะเห็นได้จาก
นโยบายและแนวปฏิบตัิในการด าเนินกิจกรรมท่ีได้ก าหนดไว้อย่างชดัเจนในด้านตา่งๆ ดงันี  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S&J

ชมุชนและ
สงัคม 

2 โครงการ
เด็กและ
เยาวชน 
2 โครงการ

ผู้ ด้อยโอกาส/
ผู้พิการ 

3 โครงการ

ศาสนกศุล 
4 โครงการ

ช้างและสตัว์
ตา่งๆ 

3 โครงการ

การชว่ยเหลอื
ผู้ประสบภยั
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   ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมด้านตา่งๆ เพ่ือเป็นการพฒันาชมุชนอย่างตอ่เน่ืองดงันี  ้
 โครงการพัฒนาทายาทธรรม  บริษัทฯ ได้จัด “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม” ให้กับเยาวชนใน

โรงเรียนรอบชุมชน เพ่ือให้เยาวชนได้รู้จกัการควบคมุตนเอง รู้จกั ลด ละ เลิก และมุ่งประพฤติ
แตส่ิ่งดี สง่เสริมให้มีความกตญัญตูอ่ผู้มีพระคณุ และได้รู้จกัการเสียสละเพ่ือสว่นรวม  

 โครงการ Look Good Feel Better  เป็นโครงการท่ีบริษัทฯ จดัตอ่เน่ืองมาเป็นปีท่ี 8 เป็นกิจกรรม
เพ่ือฟืน้ฟูจิตใจ ผู้ ป่วยมะเร็ง โดยมีจิตอาสา ซึง่เป็นพนกังานในองค์กรน าผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 
เข้าไปจดักิจกรรมสอนการแตง่หน้า สอนวิธีโพกศรีษะ และกิจกรรมสร้างความสขุตา่งๆ  

 โครงการสาธารณสขุเคลื่อนท่ี  บริษัทฯ ร่วมกบัภาครัฐในการเข้าไปตรวจสขุภาพให้กบัผู้สงูอายุ
และเดก็ในชมุชน ซึง่บริษัทฯได้ด าเนินการมาอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2557 

 โครงการห้องวิทยาศาสตร์ต้นแบบ  เป็นโครงการมุ่งเน้นพฒันาห้องเรียนเพ่ือการส่งเสริมและ
ยกระดบัมาตรฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เรียนการสอนให้บรรลเุป้าหมายอนัสงูสดุ  

 โครงการ เปิดโลกการเรียนรู้ สู่สิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล  บริษัทฯ เปิดโอกาสสร้างการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน ภายใต้โครงการ ธนาคารขยะ เพ่ือให้ชุมชนได้เร่ิมตระหนักถึง
ความส าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการศึกษาดูงาน และจัดท าโครงการ
ตา่งๆ ซึง่บริษัทได้ท าตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2557 

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2559  
หวัข้อ  การมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม” 

 3.12  นโยบายและแนวปฏบิัตเิกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิพืน้ฐานของมนุษยชน ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตาม

กฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชน ไม่มีการเลือกปฏิบตัิทัง้การแบ่งแยกเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือ
เร่ืองอื่นใด เช่น การจ้างงานคนพิการเพ่ือส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานท า รวมทั ง้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่
ด าเนินการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 บริษัทฯ มีการจดัท านโยบายด้านสิทธิมนษุยชนและมีการเผยแพร่โดยจดัอบรมให้กบัพนกังานตัง้แต่
เร่ิมเข้างาน ทัง้นีเ้พ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน และหลักการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานสากล และต้อง
สอดคล้องกบัระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001: 2553 ท่ีบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบเม่ือ ปี 2553 ในระดบั
สมบูรณ์ ขัน้สงูสดุ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
รับรองมีผลถึง วันท่ี 19 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึน้ศาล
เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2559  
หวัข้อ  คนดี” 
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 3.13  นโยบายและแนวปฏบิัตเิก่ียวกับการไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
   บริษัทฯ ยึดมัน่นโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีจะไม่เก่ียวข้องกบัการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้วยการลอกเลียนแบบหรือน าทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ            
มุง่คิดค้นพฒันาสินค้า และบริการใหมอ่ย่างตอ่เน่ือง ซึง่บริษัทฯ มีทีมงานวิจยัและพฒันา มากกวา่ 150 คน ร่วมกนั
คิดค้นนวตักรรมท่ีมีคณุค่าต่อธุรกิจขององค์กร โดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก 
จนกระทัง่บริษัทฯ สามารถน าไปจดสิทธิบตัรเพ่ือเป็นการคุ้มครองผลงานอนัเกิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ  
   นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานมีการสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านสินค้า 
ระบบการผลิต โดยผ่านโครงการ Small Group Activity หรือระบบข้อเสนอแนะ ท่ีจะช่วยเป็นกลไกในการสร้าง
นวตักรรมจากพนกังานในระดบัปฏิบัติการ และได้น าส่งผลงานนวตักรรมต่างๆเข้าประกวดในโครงการประกวด
นวตักรรมเครือสหพฒัน์อย่างตอ่เน่ืองและได้รับรางวลัเป็นประจ าทกุปี 
  ในปี 2559 บริษัทฯ ไมเ่ก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดลิขสิทธ์ิ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแตอ่ย่างใด 

 3.14  นโยบายและแนวปฏบิัตเิกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทัง้ก าหนด ข้อปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิส าหรับ  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุก
คน โดยมุ่งเน้นการป้องกนัและการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่แก่เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติส าหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการ
คอร์รัปชั่น เพ่ือเป็นแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดการคอร์รัปชั่น ทัง้หมด 6 
ฉบบั ดงันี ้ 

- หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการสนบัสนนุช่วยเหลือทางการเมือง 
- หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการบริจาคเพ่ือการกศุลและสาธารณประโยชน์ 
- หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการรับหรือให้ ของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรอง 
- หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการให้และรับเงินสนบัสนนุ 
- หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด 
- หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจด้านจดัซือ้ จดัจ้าง จดัหา 

โดยข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและหลักเกณฑ์ทัง้ 6 ฉบับ ได้รวบรวมมาเป็น 
“เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน่” และได้แจกให้กบั กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานในองค์กร เพ่ือ
เป็นหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในกรณีท่ีมีข้อสงสยัในเร่ืองการคอร์รัปชัน่  นอกจากนีไ้ด้มีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
(www.snjinter.com) ในหวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ : การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี : เอกสารการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ย่ืนขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้าน                 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   
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การคอร์รัปชัน่ และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อ
วนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต  

อีกทัง้ยงัได้รับผลการประเมินระดบัการพฒันาความยัง่ยืนเร่ือง การคอร์รัปชัน่ ของบริษัทจดทะเบียน
ในปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในเกณฑ์ระดบัท่ี 4 (Certified) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าไปปฏิบัติโดยมี     
การสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทัง้หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น 
ในการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน่ บริษัทฯก าหนดให้หน่วยงานซึ่งมีธุรกรรมท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการคอร์รัปชั่นเป็นผู้ประเมินทัง้หมด 9 หน่วยงานท่ีมีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น 
หน่วยงานวิศวกรรม ฝ่ายบญัชีและการเงิน  แผนกพิธีการ เป็นต้น โดยบ่งชีส้าเหตแุละโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชัน่
ในแตล่ะกระบวนการการด าเนินธุรกิจ เพ่ือหาปัจจยัความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมีร่วมกนัทัง้องค์กร รวมทัง้จดัท า
แนวปฏิบตัิ ข้อก าหนด และระเบียบบริษัทท่ีใช้ในการควบคมุความเสี่ยงดงักลา่ว 

จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่ พบวา่บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกนัความ
เสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การป้องกนั การแจ้งเบาะแส การควบคมุและติดตาม จึงท าให้โอกาสในการเกิดความ
เสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับท่ีต ่า อย่างไรก็ตามจากผลการประเมิน พบว่าบริษัทฯ มีข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น เช่น การให้ของขวญั การเลีย้งรับรอง การขายและ
การตลาด การจดัซือ้ จดัจ้าง จดัหา และบริษัทได้จดัท าหลกัเกณฑ์อื่นๆ เพ่ิมเติมได้แก่ การสนบัสนนุช่วยเหลือทาง
การเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล การให้และรับเงินสนบัสนนุ อย่างไรก็ดีผู้บริหารและพนกังานมีการปฏิบตัิอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สืบทอดกันมาเป็นวฒันธรรมองค์กรมาโดยตลอด เพ่ือความชัดเจนและการน าไป
ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ปัจจบุนับริษัทฯ ได้มีการรวบรวมหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิดงักล่าวไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดย
จดัท าเป็น “เอกสารการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่” พร้อมทัง้สื่อสารกบับคุคลภายในองค์กรตามช่องทางการสื่อสารของ
บริษัท และเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกองค์กรบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ภายใต้หวัข้อ การก ากบั
ดแูลกิจการ  
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การน านโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมาตรการไปปฏบิัติ 

 เผยแพร่นโยบาย และเอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจกให้กับกรรมการ 
ผู้บริหาร และทกุหน่วยงานในองค์กร 

 การสื่อสารนโยบาย และหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิเร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร โดยผ่านช่องทาง
เสียงตามสายวนัละ 2 เวลา จดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ตามจุดต่างๆ ของ
บริษัท เพ่ิมเนือ้หานโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และการแจ้งเบาะแส ลงในคูม่ือพนกังานส าหรับแจก
ให้กับพนกังานท่ีเข้าใหม่ และจัดท าแผ่นพบัประชาสมัพันธ์ส าหรับบุคคลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
ซึง่บคุคลภายนอกสามารถรับรู้ได้ถงึการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ท่ีชดัเจน 

 ผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทย่อย ด าเนินการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งผ่าน
นโยบายและเอกสารการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ไปยงักรรมการบริษัทย่อย เพ่ือให้บริษัทย่อยน า
นโยบาย และหลกัเกณฑ์การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม 

 คณะกรรมการสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้เข้าร่วมอบรม สมัมนาเร่ือง การ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ท่ีจดัขึน้ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท เช่น 
1. Executive Briefing 1/2016 โครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

ผู้ เข้าอบรมได้แก่ หวัหน้างานตรวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
2. Executive Briefing 2/2016 :  Experiences Sharing of CAC Certification Process ผู้ เ ข้ าอบรม

ได้แก่ หวัหน้างานตรวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
3. การจดัอบรม “SJI ร่วมใจตอ่ต้านคอร์รัปชัน่” ส าหรับผู้บริหารและหวัหน้างาน ซึง่ได้เชิญวิทยากรผู้ ท่ีมี

ความรู้ความสามารถจากภายนอกมาจดัอบรมทัง้ส านกังานกรุงเทพฯ และศรีราชา 
4. การปฐมนิเทศส าหรับพนักงานใหม่ ซึ่งมีเนือ้หาเร่ืองนโยบาย และหลักเกณฑ์ปฏิบัติส าหรับการ

ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือเป็นการปลกูฝังจิตส านกึตัง้แตเ่ร่ิมต้น 

 สื่อสารนโยบายไปยงัลกูค้า ร้านค้า และคู่ค้า โดยการส่งจดหมายแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หากพบบุคคลในองค์กรกระท าผิด 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัท าบนัทึกข้อตกลงไม่กระท าการอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ส าหรับผู้กระท าการ
แทนบริษัท เพ่ือให้ลกูค้า ร้านค้า และคูค้่าได้มีความตระหนกัในการด าเนินธุรกิจกบับริษัทฯ อย่างจริงจงั 

 บริษัทฯ ได้จดัท าจดหมายแจ้งนโยบายงดรับกระเช้าของขวญัหรือของขวญัปีใหม่จากร้านค้า เป็นประจ า
ทกุปี 

การแจ้งเบาะแส 
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบั ติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้รายงานและ
ร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถงึการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ 
จงึก าหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทัง้จดัให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถกูร้องเรียน และให้
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ความส าคญักับการเก็บรักษาข้อมลูการแจ้งเบาะแสเป็นความลบั ซึ่งจะรับรู้ในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมายและ
เก่ียวข้องด้วยเท่านัน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส  

 
บริษัทฯจดัให้มีช่องทางส าหรับผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ท่ีสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท า

ให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายในท่ี
บกพร่อง หรือการกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเร่ืองท่ีผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเร่ือง
ทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยสามารถติดตอ่แจ้งเร่ืองได้โดยตรงท่ี “คณะท างานรับเร่ืองร้องเรียน”  

รายชื่อคณะท างานรับเร่ืองร้องเรียน       เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address คณะท างานรับ
เร่ืองร้องเรียน 

นางพชัรา          พงษ์วิจารณ์ (02) 676-2727 ตอ่ 2208 

sjicac@snjinter.com นายสมุิตร         ขอไพบลูย์ (02) 676-2727 ตอ่ 2812 

นางวรวรรณ      ตนัตระเศรษฐี (038) 480-086-89 ตอ่ 1115 

หรือสง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ หรือ ผู้ จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท หรือ 
คณะท างานรับเร่ืองร้องเรียน 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุ่งวดัดอน   เขตสาทร      
กรุงเทพมหานคร  10120 

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะเป็นผู้ รวบรวมและ
น าเสนอต่อคณะท างานรับเร่ืองร้องเรียน ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั และค านึงถึงความ
ปลอดภัยของ  ผู้ ร้องเรียน เว้นแต่กรณีท่ีต้องเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีผ่านการ
พิจารณาจากคณะท างานรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ให้น าเสนอความเห็นตอ่กรรมการฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพ่ือเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดกระบวนการแจ้งเบาะแส การป้องกนัผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถกูร้องเรียน การ
พิจารณาบทลงโทษ กระทั่งการรายงานการแจ้งเบาะแส ไว้ใน “เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน่” อย่างชัดเจน 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ หรือตรวจพบการคอร์รัปชัน่ในองค์กร ทัง้จากบุคคลภายใน และ
ภายนอกองค์กร 

 

 

mailto:sjicac@snjinter.com
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การตดิตาม ทบทวนและประเมินผล 
บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน่ 

ตลอดจนมีการจดัท าแผนป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง
ด้านคอร์รัปชั่นและประสานงานกับ หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบและน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าหน้าท่ีสอบทานระบบควบคมุภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีท่ี
มีการทจุริตหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามล าดบั 

3.15  ช่องทางในการตดิต่อบริษัท 
 ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ท่ีมิใช่เร่ืองการต่อต้าน       

การคอร์รัปชัน่ผ่านช่องทางการสื่อสารได้ 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 

หรือสง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึ : 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)                                
เลขท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบรวบรวมเอกสารท่ีส่งถึงคณะกรรมการและด าเนินการส่งให้
คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ทัง้หมดเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2559 ไม่ได้รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วน       
ได้เสีย 

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศส าคัญของบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและ        
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกนัผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจ าปี 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ              
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (www.snjinter.com) ซึง่ได้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

http://www.snjinter.com/
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ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง          
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนีย้งัมีการเปิดเผยข้อมลู
ส าคญัในเร่ืองอื่นๆ เพ่ือแสดงถงึความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

4.1  การก ากับดูแลกจิการ  บริษัทฯ ได้จดัท าและเปิดเผยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบั
ดแูลกิจการจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน่    
ทัง้ยงัจดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์  

ในปี 2559 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่ทางแบบแสดง
รายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

4.2  นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในพนัธกิจ (Mission) และนโยบาย
ก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจท่ีบริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวสามารถดูเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 
2559” 

4.3  นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง  บริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือท า
หน้าท่ีก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่าง
เหมาะสม พร้อมทัง้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหวัข้อ “ปัจจยัความเสี่ยง” 

4.4  โครงสร้างการถือหุ้น  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน       
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือประชมุสามญัประจ าปีในรายงานประจ าปีในหัวข้อ “ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น” 

4.5  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง มีความน่าเช่ือถือ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี เพ่ือให้นกัลงทนุใช้ประกอบการตดัสินใจจงึได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี 
นอกจากนีใ้นปี 2559 งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชี และน าส่งงบ
การเงินต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ตรงตอ่เวลา โดยไมถ่กูสัง่แก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 

4.6  การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  มีการเปิดเผยบทบาทและ
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของการประชมุ จ านวนครัง้ท่ีกรรมการบริษัท
แตล่ะคนเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา ตามรายละเอียดในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” และหวัข้อ “การก ากบัดแูล
กิจการ” เร่ืองคณะกรรมการชดุย่อย 
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4.7  การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร” เร่ืองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และหวัข้อ 
“การก ากบัดแูลกิจการ”  

4.8  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและ
ผู้บริหาร รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และจ านวนคา่ตอบแทนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เป็นรายบคุคล ตามรายละเอียดในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

4.9  นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทกุครัง้ถงึการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ภายใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ีได้มีการแต่งตัง้ หรือวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการจัดส่งส าเนา
รายงานการมีสว่นได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบั
แตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานดงักลา่ว โดยในปี 2559 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว
อย่างเคร่งครัด นอกจากนีใ้นการประชมุคณะกรรมการ กรรมการผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจในวาระ
ส าคญั อีกทัง้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดงักล่าวในจดหมายแจ้ง
มติท่ีประชมุตอ่ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4.10  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยข้อมลูการเข้าพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการ
และผู้บริหาร ตามรายละเอียดในหวัข้อ “ข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหวัข้อ “การก ากบั
ดูแลกิจการ” เร่ืองการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่นๆ (หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ข้อ 5.7) 

4.11  การท ารายการระหว่างกัน  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการปฏิบตัิ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยในกรณีท่ีเป็นการท ารายการระหว่างกนั ท่ีส าคญั ถึงแม้ว่าจ านวน
เงินท่ีอนุมัติจะอยู่ในอ านาจท่ีกรรมการบริหารท่ีก ากับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะน าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและ/หรืออนุมัติแลัวแต่กรณี หลังจากนัน้จะน าเร่ืองท่ีมีขนาด
รายการท่ีมีนยัส าคญัเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามล าดบั 
เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นท่ีแตกต่าง และท าให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับ
ทราบรายละเอียดก่อนท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหวัข้อ 
“รายการระหวา่งกนั” 

4.12  การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส   ในกรณีท่ีก าไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมี             
การเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยค าอธิบายผล
การด าเนินงานรายไตรมาสบนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
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ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส จ านวน 4 ครัง้ 

4.13  การจัดการและการด าเนินการทางภาษีของบริษัท  บริษัทมีนโยบายทางภาษีโดยมีการบริหาร
จัดการด้านภาษีท่ีรัดกุม เพ่ือปกป้องช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับภาษี รวมทัง้
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายภาษีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดบัสงูตาม
หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

นโยบายภาษีของบริษัท  นโยบายภาษีของบริษัทยดึมัน่ในหลกัความซื่อสตัย์ โปร่งใส โดยการเสีย
ภาษีให้ถูกต้องตรงเวลาตามกฎหมายก าหนด เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่บริษัท โดยด าเนินการให้มีการ
ปฏิบัติงานด้านภาษีท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือให้เกิด ประสิทธิภาพสงูสดุภายใต้
ข้อก าหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคบัในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อ
เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องรวมปถึงต่อสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีวางไว้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุกบัผู้ ถือหุ้น และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐและลกูค้า 

ขัน้ตอนการด าเนินการตามนโยบายภาษี  บริษัทมีการปฏิบตัิงานด้านภาษี และติดตามข่าวสาร
ด้านภาษีและกฎหมายใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีกระบวนการการสอบทานการปฏิบตัิงานโดยเจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างสม ่าเสมอตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปีท่ีวางไว้ เพ่ือติดตามการปฏิบตัิงาน 
รวมถึงการสอบทานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทตามรอบการตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินการด้านภาษี
ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย 

บริษัทมีการก าหนด หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการบริจาคเพ่ือการกุศลและสาธารณประโยชน์ หลกัเกณฑ์
ปฏิบตัิในการรับหรือหรือการให้ของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรอง หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการให้และการรับเงิน
สนบัสนุน หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ
ด้านจัดซือ้ จัดจ้าง จัดหาของบริษัทให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายด้าน
ภาษีอากร ซึ่งกระบวนการทัง้หมดได้รับการอนุมัติจากผู้ บริหารของบริษัท และได้พิจารณาอย่างรอบคอบใน
ประเดน็ท่ีต้องตีความข้อกฎหมายทางภาษี  

 4.14  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistleblowing Policy)  คณะกรรมการบริษัทเปิด
โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิด
กฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทัง้การรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ีพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่
ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนด 

 4.15  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน   บริษัทฯ ได้จัดตัง้ แผนกตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง               
การติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถ     
ดูรายละเอียดข้อมูลท่ีทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ “นักลงทุนสมัพันธ์” และระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีผู้้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถติดตอ่แผนกตลาดหลกัทรัพย์ได้ท่ี 
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  นายวาฤทธ์ิ   ตรีตราพนัธ์   หรือ นายสมุิตร   ขอไพบลูย์ 
  นกัลงทนุสมัพนัธ์     เลขานกุารบริษัท 
  โทร (02) 676-2727 ตอ่ 2508    โทร (02) 676-2727 ตอ่ 2812 
  E-mail : sji_sec@snjinter.com   E-mail : sumit_k@snjinter.com 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่สหพฒัน์  ได้ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  จดังาน 
“นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ พบกลุม่สหพฒัน์”  ครัง้ท่ี  8  ในงาน 20th  Saha  Group  Fair ณ   ศนูย์การประชมุแห่งชาติ
สิริกิต์ิ   เพ่ือให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน  และสื่อมวลชน  ได้พบกบักรรมการบริษัท  และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมี
กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจ การด าเนินงาน  มมุมองเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม และพฒันาการท่ี
ส าคญั พร้อมตอบค าถาม โดยบริษัทฯ ได้จดัท าหนงัสือสรุปข้อมลูประวตัิและผลประกอบการท่ีส าคญั แจกให้กบั
นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และสื่อมวลชน ท่ีมาร่วมงานตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ ๆ 
ของบริษัทในกลุม่ท่ีได้จดัแสดงในงาน  20th  Saha  Group  Fair พร้อมได้ซือ้สินค้าในราคาพิเศษ  ซึง่ได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดี มีผู้ ร่วมงานเพ่ิมขึน้ทุกปี ท าให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ทราบถึง ภาพรวมของ                
การประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึน้ ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com)  
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัในการชีแ้นะทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ การติดตาม

ดูแลการท างานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าท่ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ         
ผู้ ถือหุ้น 

  5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 
1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 15 คน ประกอบด้วย 

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร   4 คน  
- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   5 คน 
- กรรมการอิสระ    6 คน 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลายทัง้ทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และ
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนไม่มีการกีดกนัทางเพศ โดยจ านวนกรรมการของบริษัทท่ีไม่เป็นผู้ บริหารจ านวน 10 คน ใน
จ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40  ของคณะกรรมการบริษัท และในจ านวนกรรมการ
อิสระ 6 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คน โดยประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

กรรมการบริษัททกุคนมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจ
จากคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ในเร่ืองตา่งๆ โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นส าคญั 
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2.  คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ   
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบตัิครบถ้วนในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด โดยมีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการอิสระ
ทัง้หมด อีกทัง้ไมม่ีกรรมการอิสระคนใดท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แห่ง  

 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาเกิน 9 ปี จ านวน 
2 คน เน่ืองจากกรรมการอิสระดงักล่าวมีคณุสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทฯ ต้องการ และปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้เป็น     
อย่างด ี

3.  กระบวนการสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ดแูลกระบวนการสรรหาผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่ง

กรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ” เร่ืองการสรรหาและแต่งตัง้
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู) 

4.  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ  
  คณะกรรมการบริษัทได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น มีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตาม
ข้อบังคบัของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก โดยในปัจจุบนั
บริษัทฯ ไมไ่ด้ก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไมม่ีผลประโยชน์สว่นตวัท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และตดัสินใจโดยการค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถงึแม้วา่กรรมการอิสระ 2 คน จะปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วเกินกวา่ 9 ปีแล้วก็ตาม 

5.  จ านวนบริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่ง 
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูการด ารงต าแหน่งของกรรมการแตล่ะคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 2 

“รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย” ซึ่งในปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แห่ง 

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าความสามารถทางธุรกิจและความ
เช่ียวชาญของกรรมการแต่ละคนนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับจ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง ตราบเท่าท่ีกรรมการคนนัน้มี
ความสามารถและมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้ ถือหุ้น  

 อนึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดนโยบายให้กรรมการผู้จดัการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทอื่นท่ีเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงานและสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัของบริษัทฯ 
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6.  การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ 
 ด้วยบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหาร

สูงสุดขององค์กร บริษัทฯ จึงก าหนดให้ผู้ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลคนเดียวกันกับ
กรรมการผู้จัดการ เพ่ือแบ่งแยกหน้าท่ีการก ากับดูแลกิจการและบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิด
ความสมดลุในอ านาจการด าเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จดัท า  กฎบตัรคณะกรรมการซึง่ได้ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีของ
คณะกรรมการแตล่ะชดุ และกรรมการผู้จดัการ 

 อย่างไรก็ดีประธานกรรมการบริษัทไม่ได้ป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็น
อิสระมีการเปิดโอกาสให้กรรมการทกุคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 

7.  เลขานุการบริษัท 
 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ นายสมุิตร  ขอไพบูลย์ ผู้จดัการส่วนบญัชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยมี

บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เร่ือง
เลขานกุารบริษัท) 

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ท่ีมีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม ดแูล

รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจด าเนินการและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชดุไว้อย่างชดัเจน (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ “9.การก ากบัดแูลกิจการ” เร่ืองคณะกรรมการชดุ
ย่อย และหวัข้อ “8.โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคณะกรรมการบริษัท) 

 ถึงแม้ว่าคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการ
อิสระทกุคน แตท่กุคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในการท าหน้าท่ีดงักลา่วมาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง้
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระท่ีตนมีส่วนได้เสีย แต่อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ มีประธานเป็นกรรมการอิสระ 

 นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้ นส่วนของบริษัท   
สอบบญัชีภายนอกท่ีบริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

5.3  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.  ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ มีภาวะผู้น าและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ รวมทัง้ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็น
ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ ก าหนดไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี โดยใน ปี 2559 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับ           
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การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 
และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ ท่ีน าเสนอโดยฝ่ายจดัการ รวมทัง้จดัให้มีกลไกในการก ากบั  ติดตาม ดแูลให้
มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ น ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของ           
ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

2.  ด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกจิการท่ีดีได้ก าหนดหลกัการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
โดยมีการจดัท าทัง้หมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ น มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
และทบทวนหลกัการก าากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจ าทกุปี และ มีการเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ได้
แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร พนักงาน และก าหนดให้ทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด รวมทัง้มีการน าจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดท าเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน่เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้าใจในเร่ืองดงักลา่วได้ง่ายย่ิงขึน้  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ
เสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจดัการที่ดี มีความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับผู้ ท่ีละเว้นการปฏิบตัิ
ตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีเป็นการกระท าผิด
กฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยท่ีไม่สามารถ ปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
ตามล าดบัขัน้ ซึง่ในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งให้ถือค าวินิจฉยัของกรรมการผู้จดัการ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริษัท เป็นท่ีสิน้สดุ (รายละเอียดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานฉบบัเตม็สามารถดใูนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ) 

3.  การจัดท านโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
  คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแล เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตมุีผล และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีมีการท า
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติท่ีประชุมเก่ียวกบัรายการดงักล่าวซึง่มี
รายละเอียดครบถ้วนเพ่ือความโปร่งใสตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้
เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ เพ่ือความเป็นอิสระในการตดัสินใจ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไมม่ี
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการให้กู้ ยืมหรือค า้ประกนัเงินกู้ตามสดัส่วนการถือหุ้น และ
ได้จดัท ารายการสรุปไว้ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

4.  การก ากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน และ         

การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตาม
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ผลการปฏิบตัิงานของระบบ ดงักล่าว ตลอดจนให้ค าแนะน าเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าได้ด าเนินการตามแนวทางท่ี
ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเตม็ท่ี  

 คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยท าหน้าท่ีสอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบตัิ
ตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้ประเมินความพอเพียง ของระบบการควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 
ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ              
“11.การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง”)  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน 
แตง่ตัง้  โยกย้าย และเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจบุนัผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ คือ นางพรรณี  ฉันทวรลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้าน       
การตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี 

5.  การบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายของ

องค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้         

การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจดัการ
ความเสี่ยง พร้อมทัง้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแตล่ะด้านของบริษัทฯ อยู่
ในหวัข้อ “3. ปัจจยัความเสี่ยง”) 

5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจเรียกเพ่ิมเติมตามท่ี

เห็นสมควรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และได้มีการแจ้ง
ก าหนดการประชมุให้กรรมการ แตล่ะคนรับทราบ ส าหรับวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการแตล่ะคน
สามารถท่ีจะเสนอวาระการประชุมได้  โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการจะร่วมกนัพิจารณาเร่ือง
ท่ีจะน าเข้าสูท่ี่ประชมุ หลงัจากนัน้เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุและระเบียบวาระการประชุม พร้อม
เอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการ แต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศกึษาข้อมลู
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ยกเว้นหากติดภารกิจ
ส าคญัหรือเจ็บป่วย ซึ่งในท่ีประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และ
เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุมและจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างเป็นระบบ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 
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 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือน าเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ประจ าปี อีกทัง้เป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร นอกจากนีผู้้บริหารสูงสดุด้านบญัชีและการเงินได้เข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้    

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ (รายละเอียดการเข้าประชมุอยู่ในหวัข้อ 8.
โครงสร้างการจดัการ : ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท : จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ) 

5.5  การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 

ซึ่งได้จัดเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริษัทในภาพรวม ทัง้นีเ้พ่ือทบทวนผลงาน ปัญหาอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพ่ือช่วยให้การท างานของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคลเพ่ิมเติมจากปีก่อนๆ โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการ
บริษัทในภาพรวม และ แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้กบักรรมการทุกท่าน 
โดยกรรมการทกุท่านมีความเป็นอิสระ ในการท าแบบประเมินดงักลา่ว และเม่ือท าแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จดั
ส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมและสรุปผลและ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

 ส าหรับหลกัเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ให้แตล่ะข้อ ดงันี ้
เกณฑ์ คะแนน 
ดีเย่ียม ตัง้แตร้่อยละ 90 ขึน้ไป 

                                  ดีมาก ตัง้แตร้่อยละ 70 ขึน้ไป 
                                  พอใช้ ตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป 

        ควรปรับปรุง ตัง้แตร้่อยละ 30 ขึน้ไป 
                                  ใช้ไมไ่ด้                        น้อยกวา่ร้อยละ 30 

  การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ     
  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยแบ่ง
การประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
  1.  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 
  2.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท     
  3.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท     
  ในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86    
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  การประเมินผลงานประจ าปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล      
  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดย
แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่     
   1.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท       
  2.  การท าหน้าท่ีของกรรมการบริษัท      
  3.  การพฒันาตนเองของกรรมการบริษัท      
  ในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85 

  การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อย    
  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชุด ประจ าปี 
2559 โดยให้กรรมการชดยุ่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนด ารงต าแหน่งในภาพรวม
ของผลการประเมินสรุปได้ดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฏบิัตงิาน 
                      คณะกรรมการตรวจสอบ 93 
                      คณะกรรมการสรรหา 86 
                      คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 77 
                      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 82 
                      คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 95 
                      คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 85 
                      คณะกรรมการบริหาร 88 

5.6  ค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือดแูลให้กระบวนการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารอยู่ในหวัข้อ “8.โครงสร้างการจดัการ” เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและ
พนกังานทุกคน ซึง่เป็นตวัเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ โดยกรรมการท่ีเพ่ิงเข้ารับการด ารงต าแหน่ง  บริษัทฯ จะ
ส่งเสริมให้ทุกท่านเข้ารับการอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบักรรมการ  ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) เช่น Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP), Role of the 
Compensation Committee (RCC)เป็นต้น  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรอื่น ๆ อยู่สม ่าเสมอทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 



 บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   
  

 

 แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559 

…………………   รับรองความถูกตอ้ง 

  หนา้ท่ี  115 

คณะกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
(IOD) ดงันี ้  

1. หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP)  
2. หลกัสตูร  Director Certification Program   (DCP)  
3. หลกัสตูร  Role of the Compensation Committee (RCC) 
4. หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) 
5. หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP)  
6. หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

รายช่ือ 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. นายธีระศกัดิ์         วิกิตเศรษฐ์ 3/2003 68/2005 - - - - 
 4. ดร.อตัถกร            กลัน่ความดี 3/2003 68/2005 - - - - 
 5. พล.ร.อ.อภิชาติ     เพ็งศรีทอง 82/2010 - - - - - 
 6. นางแก้วตา           องค์สรณะคม - 27/2003 10/2010 - - - 
 7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน   องัสรัุงษี 17/2004 - - - - - 
 8.นางจิตราภรณ์        วิกิตเศรษฐ์ 66/2007 - - - - - 
 9. นางธีรดา             อ าพนัวงษ์ 3/2003 51/2004 - - - - 
10. นางพิศมยั           จนัทรุเบกษา 82/2010 - - - - - 
11. นายสเุทพ        ดา่นศิริวิโรจน์ 32/2005 60/2005 - 5/2014 - - 
12. นายขจรศกัดิ์        วนัรัตน์เศรษฐ 3/2003 - - - - - 
13. นางประดิษฐา       จงวฒันา - 5/2001 - - - - 
14. นายสรุงค์             องค์โฆษิต 12/2004 68/2005 - - - - 
15. พล.ต.อ.สมชาย             ประภสัภกัด ี 25/2004 51/2004 - - 12/2005 2/2004 

นอกจากนี ้บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้เลขานุการ
บริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนการก ากับดูแลกิจการ เข้าอบรมสัมมนา
หลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้ท่ีจัดโดยส านักงาน กลต. / ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย/ สถาบนั IOD และสถาบนัตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ  

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีเข้ารับต าแหน่งใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ โดยมีการน าพาเย่ียมชมโรงงานพร้อมน าเสนอประวตัิบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและ
นโยบายธุรกิจให้กรรมการ ดงักล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคูม่ือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึง่ประกอบด้วยสรุป
เปรียบเทียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั และหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงกฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูล
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กิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้าน  
การคอร์รัปชัน่และระเบียบปฏิบตัิอื่นๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องจาก หน่วยงานก ากบัดแูลบริษัท
จดทะเบียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานขณะด ารงต าแหน่งกรรมการ 

5.8  แผนการสืบทอดงาน  
บริษัทฯ ได้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีผู้ บริหารไม่สามารถ

ปฏิบตัิงานได้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
1. จดัให้ผู้บริหารระดบัรอง ๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ท างานร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงู  
2. เตรียมการให้ผู้บริหารระดบัสงูพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจ าเป็น   
3. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึน้ เพ่ือ

รับงานบริหารระดบัสงู 
4. จดัให้มี Committee ต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดการพฒันางานและศกัยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่าง

เป็นระบบ 
5.  พฒันาให้ผู้บริหารระดบักลางได้เสนอแผนงานตา่ง ๆ  
6. จดัอบรมพนกังานในระดบัรองๆ พร้อมท่ีจะรับงานในระดบัท่ีสงูขึน้ 
7. จดัอบรมผู้บริหารระดบัสงูและระดบักลางให้มีจิตส านกึในความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ตอ่

องค์กร และมององค์กรในภาพรวมมากย่ิงขึน้ 
8. จดัอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศกัยภาพมากขึน้  ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้

ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดบัรองๆ 
9. พฒันาคณุภาพจิตใจของผู้บริหารทกุระดบั ยึดธรรมะ เพ่ือการปฏิบตัิต่อกนั  อยู่ร่วมกนัในสงัคม

อย่างมีความสขุ 
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยจดัท าไว้แยกเลม่ ตามเอกสารแนบท้ายท่ี  5       

เร่ือง  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี  2559 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

รางวลัแหง่ความ
ภาคภมูใิจ 

บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ 
ได้รับรางวัล SET SUSTAINABILITY AWARDS 2016 
หรือ “หุ้นย่ังยืน” เป็นปีที่ 2 ตดิต่อกัน  
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 
11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน ซึง่พนกังานทกุคนของบริษัทฯ  มีบทบาทและความ
รับผิดชอบร่วมกนั  โดยมีการก าหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ อ านาจการด าเนินการในระดบับริหารและระดบั
ปฏิบตัิการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน ครอบคลมุถึง การควบคมุทางการเงิน การด าเนินงาน การบริหาร 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นใจอย่าง
สมเหตสุมผลวา่ ผลส าเร็จของงานจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงันี ้

1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของ
บริษัทฯ    

2. ผลการปฏิบตัิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มคา่  

3. รายงานข้อมลูที่มีสาระส าคญั ทัง้ด้านการเงิน การบริหาร และการด าเนินงาน มีความถกูต้อง เช่ือถือ
ได้  

4. การด าเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อก าหนดท่ีสอดคล้องกบั
กฎหมายและข้อบงัคบัอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ 

5. มีความปลอดภยัของทรัพย์สิน บคุลากร รวมทัง้ข้อมลูในระบบสารสนเทศ  
6. มีการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการที่เหมาะสมมีประสทิธิผล 
7. มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทัง้ 4 ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยการ
ซกัถามจากแบบประเมินการควบคมุภายใน โดยภาพรวมสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ  

1. การควบคมุภายในองค์กร    
2. การประเมินความเสี่ยง   
3. การควบคมุการปฎิบตัิงาน     
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู     
5. ระบบการติดตาม  

ฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกนั รักษาทรัพย์สินจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ 
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หรือการจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุมัติ และมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย  อนัเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยไมม่ีอ านาจอย่างเพียงพอ   

ทัง้นีห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่าง
อิสระเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการ  รวมทัง้สอบทานให้บริษัท
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทางการ  โดยเฉพาะเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกนั     

ในปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดท าแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบไว้
ล่วงหน้า โดยหน่วยงานเช่ือว่ามีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ต่อการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย วตัถปุระสงค์  กฎหมายและข้อก าหนดตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  การป้องกนัทรัพย์สินจากการทจุริต การจดัท า
บญัชีและรายงานท่ีถูกต้องน่าเช่ือถือ ถึงแม้อาจจะมีการปฏิบตัิงานบางประการท่ีควรได้รับการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขอยู่บ้าง หากพิจารณาโดยรวมสามารถให้ความมัน่ใจได้วา่จะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรได้  ดงันี  ้

1. การควบคุมภายในองค์กร  
  บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวดัผลได้อย่างเป็นธรรม โดย
ค านงึถงึความเป็นธรรมต่อพนกังาน ลกูค้า คูค้่า รวมถงึความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น สงัคมสว่นรวมและสิ่งแวดล้อม  
มีการทบทวนการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อยู่เป็นประจ า เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ใน
ขณะนัน้ มีการจดัโครงสร้างองค์กรและจดัท ากฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอ านาจหน้าท่ีและความรับ
ผิดของกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีให้ชดัเจน นอกจากนีม้ีการ
ก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
พนกังาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ซึง่ช่วย
ท าให้ระบบการควบคุมภายในด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลย่ิงขึน้ อีกทัง้ยังมีระเบียบการตรวจสอบซึ่ง
ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซือ้ได้ท ากฎระเบียบไว้เป็น         
ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือป้องกนัการใช้อ านาจหน้าท่ีในการน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอ านาจ     
บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ในและนอกสถานท่ีเพ่ือพฒันาให้พนกังานเพ่ิมทกัษะ มีความรู้และความสามารถท่ี
เหมาะสม ในการปฏิบตัิงานในแตล่ะหน้าท่ี 

2. การประเมินความเสี่ยง 
  บริษัทฯ ใช้นโยบายตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมีรายงานทางการเงินไว้อย่างถกูต้อง ซึง่ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต บริษัทฯ มีการประเมิน
ประเภทของความเสี่ยงสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ เพ่ือหาแนวทางป้องกนั
และจดัการกบัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และได้ชีแ้จงให้ผู้บริหาร พนกังานได้รับทราบ
เพ่ือช่วยกันลดและป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้แต่ละ
หน่วยงานปฏิบตัิงานและค านงึถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้สนบัสนนุ 
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3. การควบคุมการปฎิบัตงิาน 
  บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และวงเงินอนุมตัิของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกันโดย
เด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการบริษัท 
ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รวมถึงรายการเก่ียวโยงกนั บริษัทฯได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และจะมีการสรุปรายการดงักล่าวท่ีเป็นธุรกิจปกติเพ่ือรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบและหากไม่ใช่ธุรกิจปกติจะมีการขออนุมตัิตามขัน้ตอนและแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด บริษัทฯ มีการติดตามทบทวนผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกเดือนและ
ติดตามให้การด าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีมีการอนมุตัิธุรกรรมในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนักบับริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ และมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญาเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์  
 นอกจากนีเ้พ่ือเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้
ก าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดใน
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
  บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน  เป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชีตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปมีการ
สื่อสารข้อมลูทางการเงินหรือข้อมลูอื่นท่ีมีความถกูต้องเป็นปัจจบุนัไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการตดัสินใจ มีระบบ
การจดัเก็บข้อมลูที่สามารถตรวจสอบความถกูต้องได้พร้อมทัง้ระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและสารสนเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  มีข้อมูลประกอบท่ีเพียงพอต่อ         
การตดัสินใจ  มีการจดัท ารายงานการประชมุโดยมีสาระส าคญัครบถ้วน มีการบนัทกึความเห็นของกรรมการบริษัท
ข้อซกัถามหรือข้อสงัเกตของกรรมการบริษัทในเร่ืองท่ีพิจารณา (หากมี) และมติท่ีประชมุซึง่สามารถตรวจสอบได้ 

5. ระบบการตดิตาม 
  บริษัทฯ  ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินงานในปีก่อนมีการวิเคราะห์สาเหตขุองการแตกตา่งและปรับกลยทุธ์ให้เป็นไปตามท่ีต้องการเพ่ือให้สามารถ
บรรลเุป้าหมายได้ นอกจากนีเ้พ่ือให้บริษัทฯ มีการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ โดยก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท าการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผล การควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผล   
การปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ืองโดยก าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
ความบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือให้มีการแก้ไข
ปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม ่าเสมอ 
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 จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 ด้านดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
บริษัท ซึง่รวมกรรมการตรวจสอบทัง้  4 คน  เห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่าระบบการควบคมุภายในใดๆก็ตามอาจจะไม่สามารถมัน่ใจได้ต่อความเสียหาย
ทัง้หมดอนัเกิดจากความผิดพลาดท่ีเป็นสาระส าคญัแตก่็สามารถป้องกนั หรือยอมรับได้ในระดบัท่ีสมเหตสุมผล 

11.2  ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรม  
การบริษัท 

 -  ไมม่ีความเห็นท่ีแตกตา่ง – 
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 ผู้ สอบบัญชีของบริษัท  คือ  บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้ ตรวจสอบ           
งบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี  2559  ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน  ดงันี ้
 
         วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
เรียน  คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 บริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั (ส านกังาน) ได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เอส 
แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมทัง้การทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นท่ีเห็นว่าจ าเป็น ซึ่งได้เสนอ
รายงานการสอบบัญชีลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนัน้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ส านักงานได้
ศกึษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท เพ่ือก าหนดชนิด เวลา และขอบเขตการ
ตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

 ส านกังานขอเรียนว่า การตรวจสอบบญัชีมิได้ตรวจสอบรายการทัง้หมดหากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านัน้ 
นอกจากนีก้ารศกึษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคมุภายในด้านบญัชี มีวตัถปุระสงค์โดยเฉพาะดงัท่ีกลา่วใน
ตอนต้น จงึไมอ่าจพบจดุออ่นท่ีมีสาระส าคญัทัง้หมดท่ีอาจมีอยู่ในระบบการควบคมุภายในด้านบญัชีได้ อย่างไรก็ดี 
ในการตรวจสอบบญัชี ส านกังานไมพ่บจดุออ่นท่ีมีสาระส าคญัในระบบการควบคมุภายในด้านบญัชี 

 ส านักงานขอขอบคุณฝ่ายบริหารท่ีได้ให้โอกาสแก่ส านักงานในการให้บริการแก่บริษัทในครัง้นีแ้ละ
ขอขอบคณุฝ่ายจดัการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีได้ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีของ
ส านกังานมาด้วยดีโดยตลอดจนการตรวจสอบแล้วเสร็จ 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
        บริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั  
 

           
            (ดร.ปรีชา   สวน) 
        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6718 
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11.3  ข้อมูลหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้แตง่ตัง้  นางพรรณี  
ฉันทวรลกัษณ์  ให้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ิมเติมจากต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ของบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 เน่ืองจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ 
สามารถใช้ประสบการณ์ ท าให้งานตรวจสอบภายในของบริษัท ประสบความส าเร็จด้วยดี 

 โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดงันี ้
1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน 
2. ก าหนดขัน้ตอน  แนวทางการปฏิบตัิและวิธีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
3. ควบคมุการปฏิบตัิตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
5. น าเสนอผลงานการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
6. ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ประสานงานกบัพนกังานทัง้หมดรวมทัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม 

นางพรรณี   ฉันทวรลักษณ์ 
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปริญญาตรี 
คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี 
สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

̵ Company Secretary 
Program รุ่น 11/2005 จาก
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

̵ การบริหารความเสี่ยงองค์กร           
จาก Ernst & Young 
Corporate Services Limited 

̵ Audit Committee Forum 
“New Auditor’s Report : 
Whatis for you?” จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

̵ “How to Write an Effective 
MD&A” จาก ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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 ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ  จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
ซึง่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

11.4  ข้อมูลผู้ท าบัญชี 
 ผู้ท าบัญชีของบริษัท  ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  คือ  นายสุมิตร  ขอไพบูลย์  ต าแหน่ง  
ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน  เป็นดแูลการจดัท างบการเงินและการเปิดเผยของมลูของบริษัทให้มีความครบถ้วน
และถกูต้อง โดยมีคณุสมบตัิของผู้ท าบญัชี ดงันี ้ 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม 

นายสุมิตร   ขอไพบูลย์  
เลขานกุารบริษัท 
ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

ปริญญาตรี 
คณะบริหารธรุกิจ 
สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

̵ CFO Current Issue จาก            
สภาวิชาชีพบญัชี 

̵ อบรม มาตรฐานการสอบบญัชี
(ปรับปรุง) จากบริษัท ดี ไอ เอ 
ออดิท จ ากดั 

̵ UP DATE มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและทิศทาง จาก บริษัท 
75    ซี พี อี จ ากดั  

̵ ความท้าทายของธุรกิจตอ่การควบ
รวมกิจการ จาก สภาวิชาชีพบญัชี 

̵ หลกัเกณฑ์การลดหย่อนภาษี และ
กฎหมายใหม ่จาก ชมรมบริหาร
บญัชีและการเงินเครือสหพฒัน์ 
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12.   รายการระหว่างกัน 

 

 12.1  การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 
ปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี ) 

และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น 
              (หน่วย : พนับาท) 

รายชื่อ 
ลักษณะ    
ความ 
สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่
บริษัทฯ 
ถอืหุ้น 
(%) 

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
มูลค่ารายการ     
ระหว่างกนั 

1.บจก.ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง A 50.00     -ซือ้สนิค้าและบริการ 
   -คา่ใช้จา่ยอื่น 
   -คา่บริการรับ 

   -รายได้อื่น 

209,703.15 
       276.70 

7.78 
206.66 

2.บจก.อี.เอฟ A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 
    -คา่ใช้จ่ายอื่น 
    -ขายสนิค้า 
    -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์รับ 
    -คา่บริการรับ 
    -คา่สาธารณปูโภครับ 
    -รายได้อื่น 

2,916.74 
6,887.71 
2,417.47 

       194.40 
2,282.14 

           2.64 
28.00 

3.บจก.ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) A 99.99     -ขายสนิค้า 
    -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์รับ 
    -คา่บริการรับ 
    -คา่สาธารณปูโภครับ 
    -รายได้อื่น         

829.50 
       261.27 

3,731.63 
2.90 

130.76 
4.บจก.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่
แนล (ยเูค) 

A 100.00     -ซือ้สนิค้าและบริการ 
    -ขายสนิค้า 
    -รายได้อื่น 

300,743.29 
5,992.19 

235.16 
5.บจก.โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -รายได้อื่น 
2,718.61 

 1.53 
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รายชื่อ 
ลักษณะ    
ความ 
สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่
บริษัทฯ 
ถอืหุ้น 
(%) 

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
มูลค่ารายการ     
ระหว่างกนั 

6.บจก.เอสเอเอเอส A 99.99     -คา่สาธารณปูโภครับ 
    -รายได้อื่น 

1.11 
3.41 

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

38,856.67 
28,936.80 

0.50 
8.บจก.โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์ 
  

B 33.19 -ซือ้สนิค้าและบริการ 
-คา่ใช้จ่ายอื่น 
-คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์รับ 
-คา่บริการรับ 
-คา่สาธารณปูโภครับ 
-รายได้อื่น 

2,920.40 
                  139.53 

1,920.00 
302.61 

24.60 
327.21 

9.บจก.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 
 

E - -ขายสนิค้า 
-รายได้อื่น 

1,271,800.59 
819.03 

10.บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรา 
    ทอรีส์ 

E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 
-คา่บริการจา่ย 
-ขายสนิค้า 

25,308.07 
27,065.03 

326.04 

11.บจก.วิทยาสทิธ์ิ E - -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 
-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 
-คา่ใช้จ่ายอื่น 

1,049.50 
487.22 

24.59 

12.บมจ.โอ ซี ซี E - -ขายสนิค้า 19,288.46 

13.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล C,E 0.35 -ซือ้สนิค้าและบริการ 
-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 
-คา่ใช้จ่ายอื่น 
-ขายสนิค้า 
-คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์รับ 
-คา่บริการรับ 
-รายได้อื่น 

27,935.81 
156.06 

65.03 
16,098.67 

196.74 
40.84 

100.00 
14.บจก.โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส E - -ขายสนิค้า 4,641.81 
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รายชื่อ 
ลักษณะ    
ความ 
สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่
บริษัทฯ 
ถอืหุ้น 
(%) 

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
มูลค่ารายการ     
ระหว่างกนั 

15.บจก.เอช แอนด์ บี อินเตอร์เทก็ซ์ E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 
-คา่ใช้จ่ายอื่น 
-ขายสนิค้า 

26,419.55 
60.18 
74.46 

16.บมจ.ประชาอาภรณ์ D,E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 
-ขายสนิค้า 

20,449.57 
118.29 

17.บมจ.สหพฒันพิบลู D - -ขายสนิค้า 5,410.35 

18.บมจ.ไทยวาโก้ D 0.08 -ขายสนิค้า 
-คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 
-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 
-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

7,330.56 
635.93 

4.30 
238.90 

19.บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ C.E 0.49 -รายได้อื่น 
-คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 
-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 
-คา่บริการจา่ย 
-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 
-คา่ที่ปรึกษาจา่ย 
-คา่ใช้จ่ายอื่น 

12.00 
7,200.62 

60,113.43 
3,018.00 

96.62 
240.00 

4,845.90 
20.บจก.อี.พี.เอฟ. D 18.00 -ขายสนิค้า 1,858.45 
21.บจก.ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) E - -ขายสนิค้า 478.69 
22.บจก.เมคอพัเทคนิคอินเตอร์ 
     เนชัน่แนล 

E - -ขายสนิค้า 2,844.89 

23.บจก.เอเอเอ็นซ ี E - -ขายสนิค้า 85.73 
24.บจก.ร่วมพฒันาทรัพย์สนิ E - -ขายสนิค้า 1.75 
25.บจก.ไอ.เอส.บี.เอ็ม  - -ขายสนิค้า 

-รายได้อื่น 
11,892.34 

10.00 
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รายชื่อ 
ลักษณะ    
ความ 
สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่
บริษัทฯ 
ถอืหุ้น 
(%) 

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
มูลค่ารายการ     
ระหว่างกนั 

26.บจก.ชาล์ดอง (ประเทศไทย) E - -ขายสนิค้า 
-คา่บริการจา่ย 
-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 
-คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์รับ 
-รายได้อื่น 

44.06 
3,573.73 

13.00 
126.22 

3,586.73 
27.บจก.เค้ก แอนด์ เบเกอร่ี E - -รายได้อื่น 93.46 

  
ลักษณะความสัมพันธ์ A = บริษัทย่อย   B = บริษัทร่วม 
   C = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ D = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10% 
   E = กรรมการบริษัท 

 นโยบายราคา  บริษัทฯ ก าหนดราคาขายสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่ายใน
กระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึง่
เป็นระดบัราคาเดียวกนักบัลกูค้าทัว่ไป 

 นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน  ในการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการท าธุรกรรมท่ี
เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับท่ีก าหนดให้กับ
บคุคลอื่นหรือกิจการอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

รายการ นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน 
-  คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ก าหนดคา่ตอบแทนโดยพิจารณาจากท าเล ท่ีตัง้ ลกัษณะสภาพ และ

การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สนินัน้ 
-  คา่บริการ ก าหนดคา่ตอบแทนจากลกัษณะการให้บริการ ความยากง่ายของงาน 

โดยก าหนดคา่ตอบแทนเช่นเดียวกบับคุคลอื่นหรือกิจการอื่นท่ีไม่
เก่ียวข้อง 

รายการ นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน 
-  คา่สาธารณปูโภค ก าหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีประกาศใช้ในสวนอตุสาหกรรมโดย

ค านวณจากจ านวนหน่วยหรือปริมาณท่ีใช้จริง 
-  คา่ใช้จ่ายอ่ืน ก าหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีใช้จริง 
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12.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ท ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การท ารายการกบั "บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั" เป็นการค้าปกติท่ีบริษัทฯ 

มีการท าธุรกรรมกบับุคคลต่าง ๆ ในวงการอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ  การก าหนดราคาซือ้ขายได้เป็นไป
ตามปกติการค้า มิได้กระท าเพ่ือจ าหน่ายจ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยงับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

การท ารายการระหวา่งกนัได้เป็นไปโดยยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีตัง้ เพ่ือธ ารงรักษา
กิจการและเพ่ือความเจริญเติบโตของกิจการอย่างมัน่คง การผนกึแน่นในระหวา่งพนัธมิตร เป็นไปเพ่ือเสริมแรงซึง่
กนัและกนั อนัท่ีจะเพ่ิมความเข้มแข็งและศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ อนัจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทกุๆ 
ฝ่าย 

12.3  มาตรการหรือขัน้ตอนของการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 
การท ารายการระหวา่งกนัท่ีมิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึง่จะต้องได้รับการอนมุตัิ จาก

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ ก่อนเป็นล าดบัแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ อยู่ในอ านาจหน้าท่ีท่ีจะสามารถอนุมตัิได้ 
การอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัจะจบลงท่ีขัน้ตอนนีโ้ดยผู้มีส่วนได้เสียมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาด
ของรายการระหว่างกนัมีขนาดท่ีเกินอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ีจะอนมุตัิได้ คณะกรรมการบริหาร
จะสรุปมติของท่ีประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการอนุมตัิต่อไป โดยผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียมิได้ออกเสียง
ลงคะแนน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการท ารายการระหว่างกนัท่ีส าคญั และ
การเปิดเผยรายการระหวา่งกนัทกุรายไตรมาส  เพ่ือดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกนั 

ในการเข้าท ารายการระหว่างกันบริษัทก าหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหว่างกันดงันี ้ราคาซือ้ 
ราคาขาย มลูคา่ของรายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกติ 

รายการเก่ียวโยงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา  และด าเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าวและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทแล้วซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานราคาหรืออตัราของรายการดงักล่าว
กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  และผู้ตรวจสอบภายในวา่เป็นราคาท่ีสมเหตสุมผลและมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน
ถกูต้องแล้ว 

บริษัทมีขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันโดยด าเนินการเช่นเดียวกับการจัดซือ้จัดจ้าง
โดยทัว่ไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นไมม่ีสว่นได้เสียในรายการระหวา่งกนั  และไมม่ีสว่นในการอนมุตัิใน
เร่ืองดงักลา่ว 

ในการเข้าท ารายการระหว่างกนั บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการ
และราคาโดยให้ได้ราคาท่ียตุิธรรมเพ่ือเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
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 บริษัทปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และ/หรือ 
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิบัติรวมถึง                
การเปิดเผยสารสนเทศตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทนุทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมถงึตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีการขออนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ   ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ 

12.4  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกดิขึน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัในปี 2559 แล้ว ไมม่ีความเห็นท่ีแตกตา่งไปจาก

มติคณะกรรมการบริษัท 

12.5  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 การท ารายการระหว่างกันยังคงจะด าเนินต่อไป จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
เพราะบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งเหล่านีเ้ป็น  SUPPLY  CHAIN ของบริษัทฯ ความยืดหยุ่นและความคล่องตวั
ของการเป็น SUPPLY  CHAIN เอือ้ประโยชน์ตอ่การแข่งขนัของธุรกิจ และตอ่ผู้ ถือหุ้นในท่ีสดุ บริษัทฯ ตระหนกัใน
ความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องภายใต้ “หลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี" 
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ส่วนที่  3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

13.   ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน    
การเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพร ส์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดงักลา่วได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ ประกอบกบัการใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบระมดัระวงัและประมาณการที่
สมเหตสุมผลในการจดัท า  
 มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงค าอธิบายและ     
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและนกั
ลงทนุทัว่ไป ทัง้นีง้บการเงินดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตที่
เป็นอิสระ 
 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตลอดจน
จดัให้มีระบบการบริหารความเสีย่ง และระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การ
บนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รวมถึงปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 
 ในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ท าหน้าที่สอบทาน
เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี          
(แบบ 56-1) แล้ว 
 คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลได้วา่งบการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  ได้จัดท าและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญั 

 

 

 

นายบญุเกียรติ    โชควฒันา    นายธีระศกัด์ิ  วิกิตเศรษฐ์ 

        ประธานกรรมการ            กรรมการผู้จดัการ 
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13.1  งบการเงนิ 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 ปี 2554  ตรวจสอบโดยดร.วิรัช  อภิเมธีธ ารง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 1378 
   ส านกังานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

   ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 ปี 2555  ตรวจสอบโดยดร.วิรัช  อภิเมธีธ ารง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 1378 
   ส านกังานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

   ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 ปี 2556  ตรวจสอบโดยดร.วิรัช  อภิเมธีธ ารง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 1378 
   ส านกังานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

   ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไขและมีข้อ 
   สงัเกต 

 ปี 2557  ตรวจสอบโดยนายชยักรณ์  อุน่ปิติพงษา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3196 
   บริษัท ส านกังานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

   ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไขและมีข้อ 
   สงัเกต ุ

 ปี 2558  ตรวจสอบโดย ดร.ปรีชา  สวน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6718 
   บริษัท ส านกังานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

   ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 ปี 2559  ตรวจสอบโดย ดร.ปรีชา  สวน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6718 
   บริษัท ส านกังานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

   ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไข 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงนิ   

  งบการเงนิรวม 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557  
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   1.36   1.22  1.07 เทา่ 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว   0.76   0.59  0.56 เทา่ 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด   0.37   0.31  0.29 เทา่ 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี ้   5.62   5.50  5.45 เทา่ 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่      64      65     66 วนั 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื 15.08 15.96 14.62 เทา่ 
 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่      24      23      25 วนั 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้  11.77 10.78 10.60 เทา่ 
 ระยะเวลาช าระหนี ้      31      33      34 วนั 
 รอบเวลาเงินสด      57       55     57 วนั 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
 อตัราก าไรขัน้ต้น  24.08  22.16  20.79 ร้อยละ 
 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน    4.36    2.82    2.54 ร้อยละ 
 อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร 248.40 377.42 444.75 ร้อยละ 
 อตัราก าไรสทุธิ    5.67     4.83    3.90 ร้อยละ 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น    8.51     7.27    6.55 ร้อยละ 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   5.68   4.60   3.86 ร้อยละ 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร 35.39 31.50 28.02 ร้อยละ 
 อตัราหมนุของสนิทรัพย์   1.00   0.95   0.99 เทา่ 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   0.47   0.53  0.63 เทา่ 
 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ 36.97 26.53 19.70 เทา่ 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล 49.12 47.39 53.20 ร้อยละ 
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สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 120,677     2.22    92,983       1.75    80,576       1.42    

เงินลงทุนช่ัวคราว-เงินลงทุนใน

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 20,000       0.37    2,000         0.04    8,700         0.15    

ลูกหนีก้ารค้า 1,004,716 18.51 836,595     15.76 987,990     17.39 

ลูกหนีอ่ื้น

ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า 24,424       0.45    31,863       0.60    20,209       0.36    

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 8,672         0.16    4,188         0.08    6,279         0.11    

อ่ืน ๆ 7,913         0.15    13,363       0.25    19,330       0.34    

รวมลูกหนีอ่ื้น 41,009       0.76    49,414       0.93    45,818       0.81    

สินค้าคงเหลือ 790,409     14.56 879,539     16.56 915,055     16.10 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 52,627       0.97    80,474       1.52    31,623       0.56    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,029,437 37.38 1,941,005 36.56 2,069,762 36.42 

หน่วย : พนับาท

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

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 1,131,094 20.84    1,052,103 19.81    1,191,937 20.98    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 404,886     7.46      427,752     8.06      415,538     7.31      

เงินลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 53,468       0.98      38,552       0.73      44,871       0.79      

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 13,993       0.26      42,082       0.79      52,183       0.92      

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 102,286     1.88      106,334     2.00      70,022       1.23      

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 1,649,503 30.38    1,654,780 31.16    1,790,191 31.50    

สิทธิการเช่า 2,030         0.04      719             0.01      1,035         0.02      

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 32,762       0.60      36,691       0.69      33,673       0.59      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,337         0.17      9,738         0.18      13,430       0.24      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,399,359 62.62    3,368,752 63.44    3,612,881 63.58    

รวมสินทรัพย์ 5,428,796 100.00 5,309,757 100.00 5,682,643 100.00 

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

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

หน่วย : พนับาท



 

          บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559 

  …………………   รับรองความถูกตอ้ง 

    หนา้ท่ี  136 

 

 

2559 % 2558 % 2557 %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 850,873     15.67 1,020,124 19.21 1,293,945 22.77 

เจ้าหนีก้ารค้า 346,282     6.38    331,199     6.24    405,429     7.13    

เจ้าหนีอ่ื้น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 36,547       0.67    36,243       0.68    36,664       0.65    

โบนัสค้างจ่าย 161,981     2.98    109,442     2.06    109,805     1.93    

เจ้าหนีท้รัพย์สิน 3,256         0.06    6,375         0.12    10,807       0.19    

อ่ืน ๆ 48,425       0.89    44,795       0.84    46,408       0.82    

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 250,209     4.61    196,855     3.71    203,685     3.58    

ภาษเีงินได้ค้างจ่าย 35,095       0.65    35,811       0.67    26,281       0.46    

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 456             0.01    689             0.01    818             0.01    

หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 3,903         0.07    4,217         0.08    3,697         0.07    

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,486,817 27.39 1,588,895 29.92 1,933,856 34.03 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 148,993     2.74    139,083     2.62    130,431     2.30    

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 100,318     1.85    100,122     1.89    137,556     2.42    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน 307             0.01    324             0.01    688             0.01    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 249,618     4.60    239,530     4.51    268,675     4.73    

รวมหนีสิ้น 1,736,435 31.99 1,828,425 34.44 2,202,531 38.76 

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

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

หน่วย : พนับาท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 200,000     200,000     200,000     

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุ้นสามญั 149,930,828 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 149,931     2.76      149,931     2.82      149,931     2.64      

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 724,763     13.35    724,763     13.65    724,763     12.75    

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนส ารองตามกฎหมาย 20,000       0.37      20,000       0.38      20,000       0.35      

ยังไม่ได้จัดสรร 1,889,459 34.80    1,725,767 32.50    1,600,133 28.16    

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 619,559     11.41    582,506     10.97    699,152     12.30    

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,403,712 62.70    3,202,967 60.32    3,193,979 56.21    

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 288,648     5.32      278,365     5.24      286,134     5.04      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,692,361 68.01    3,481,332 65.56    3,480,112 61.24    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,428,796 100.00 5,309,757 100.00 5,682,643 100.00 

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

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

หน่วย : พนับาท



 

          บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559 

  …………………   รับรองความถูกตอ้ง 

    หนา้ท่ี  138 
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รายได้จากการขาย 5,252,772 100.00 5,101,280 100.00 5,427,833 100.00 

ต้นทุนขาย 3,987,914 75.92    3,970,635 77.84    4,299,573 79.21    

ก าไรขั้นต้น 1,264,858 24.08    1,130,645 22.16    1,128,259 20.79    

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับ 30,282       0.58      38,415       0.75      40,681       0.75      

อ่ืน ๆ 96,570       1.84      104,054     2.04      103,840     1.91      

รวมรายได้อ่ืน 126,852     2.41      142,469     2.79      144,521     2.66      

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,391,710 26.49    1,273,114 24.96    1,272,781 23.45    

ค่าใช้จ่ายในการขาย 117,695     2.24      117,594     2.31      115,910     2.14      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 918,377     17.48    869,019     17.04    874,734     16.12    

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน

ในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัและบริษทัอ่ืน 11,253       0.21      14,580       0.29      2,734         0.05      

ขาดทุนจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน -             -        1,041         0.02      -             -        

ค่าตอบแทนกรรมการ 9,140         0.17      10,500       0.21      9,950         0.18      

ต้นทุนทางการเงิน 17,359       0.33      22,557       0.44      34,767       0.64      

รวมค่าใช้จ่าย 1,073,823 20.44    1,035,291 20.29    1,038,096 19.13    

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 46,124       0.88      49,114       0.96      32,234       0.59      

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 364,011     6.93      286,937     5.62      266,920     4.92      

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 49,541       0.94      37,430       0.73      41,439       0.76      

ก าไรส าหรับปี 314,470     5.99      249,507     4.89      225,481     4.15      

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 305,222     5.81      253,075     4.96      217,209     4.00      

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 9,248         0.18      (3,568)        (0.07)    8,272         0.15      

314,470     5.99      249,507     4.89      225,481     4.15      

ก าไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 2.04            1.69            1.45            

จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อก 149,931     149,931     149,931     

และช าระแล้ว 149,930,828 หุ้น

หน่วย : พนับาท

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

งบก าไรขาดทุน(งบการเงินรวม)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 
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ก าไรส าหรับปี 314,470 5.99   249,507   4.89   225,481 4.15   

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,151)    (0.08) 2,950        0.06   (9,133)    (0.17) 

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผ่ือขาย 51,505    0.98   (149,495) (2.93) 296,197 5.46   

องค์ประกอบของภาษเีงินได้ (10,301)  (0.20) 29,899     0.59   (59,239)  (1.09) 

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี 41,204    0.78   (119,596) (2.34) 236,958 4.37   

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 11,795    0.22   -     1,375      0.03   

องค์ประกอบของภาษเีงินได้ (2,359)    (0.04) -     (275)        (0.01) 

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี 9,436      0.18   -            -     1,100      0.02   

รวมก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 46,489    0.89   (116,646) (2.29) 228,925 4.22   

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 360,959 6.87   132,861   2.60   454,406 8.37   

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 350,676 6.68   136,429   2.67   445,249 8.20   

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 10,283    0.20   (3,568)      (0.07) 9,157      0.17   

360,959 6.87   132,861   2.60   454,406 8.37   

หน่วย : พนับาท

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

งบก าไรขาดทุน(งบการเงินรวม)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 



 

          บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559 

  …………………   รับรองความถูกตอ้ง 

    หนา้ท่ี  140 

 

 

2559 % 2558 % 2557 %

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 364,011 64.05 286,937 52.78 266,920 43.61 

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดรับ(จ่าย) จากการด าเนนิงาน
หนีสู้ญ - ลูกหนีก้ารค้า 656         0.12      -             -      247         0.04    

หนีสู้ญ -  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 247         0.04      -             -      -      

หนีสู้ญ -  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 891         0.16      -             -      -      

หนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีก้ารค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง) (1,888)     (0.33)  16            0.00    2,240      0.37    

หนีส้งสัยจะสูญ - สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มขึ้น(ลดลง) (247)        (0.04)  -      247         0.04    

หนีส้งสัยจะสูญ - สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง (891)        (0.16)  -      -      

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง) 52,390    9.22    (7,763)     (1.43)  (8,016)     (1.31)  

ขาดทุนจากการท าลายสินค้า 90,346    15.90 43,177    7.94    72,566    11.86 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 289,971 51.02 300,291 55.24 314,529 51.39 

ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 772         0.14    782         0.14    774         0.13    

ต้นทุนทางการเงนิ 17,359    3.05    22,557    4.15    34,767    5.68    

ค่าเช่ารับล่วงหน้าตดัจ าหน่าย (15)          (0.00)  (15)          (0.00)  (15)          (0.00)  

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (36)          (0.01)    -             -        -             -      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงนิลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอ่ืน 11,253    1.98    14,580    2.68    2,734      0.45    

ขาดทุนจากการลดทุนในเงนิลงทุนในบริษัทอ่ืน -      1,041      0.19      -             -      

เงนิปันผลรับจากเงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายและบริษัทอ่ืน (30,282)  (5.33)  (38,415)  (7.07)  (40,681)  (6.65)  

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์ 875         0.15    (124)        (0.02)  (1,145)     (0.19)  

ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและตดิตั้งเป็นค่าใช้จ่าย 88            0.02    274         0.05    615         0.10    

(ก าไร)ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากสัญญา

ซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (566)        (0.10)  6,983      1.28    (8,302)     (1.36)  

ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (5,868)     (1.03)  (3,029)     (0.56)  (1,516)     (0.25)  

ภาษีเงนิได้นติบุิคคลจ่ายล่วงหน้าตดัจ่าย   -             -        -             -      115         0.02    

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25,381    4.47    24,974    4.59    22,732    3.71    

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม (46,124)  (8.12)  (49,114)  (9.03)  (32,234)  (5.27)  

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (1/4)(งบการเงนิรวม)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม 

หน่วย : พันบาท
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2559 % 2558 % 2557 %

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน 768,321   135.20 603,153 110.95 626,577 102.37 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนนิงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนีก้ารค้า (160,668) (28.27)  154,837 28.48    (11,225)  (1.83)     

ลูกหนีอ่ื้น 8,404       1.48      (3,596)     (0.66)     8,394      1.37      

สินค้าคงเหลือ (53,605)    (9.43)     102         0.02      50,862    8.31      

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 29,642     5.22      (55,364)  (10.18)  38,349    6.27      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 448           0.08      3,692      0.68      (3,832)     (0.63)     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนีสิ้นด าเนนิงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้า 14,715     2.59      (74,575)  (13.72)  (524)        (0.09)     

เจ้าหนีอ่ื้น 50,327     8.86      (12,847)  (2.36)     5,433      0.89      

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 115           0.02      91            0.02      (1,899)     (0.31)     

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,676)      (0.65)     (16,321)  (3.00)     (11,238)  (1.84)     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน (2)              (0.00)     (349)        (0.06)     (173)        (0.03)     

เงนิสดรับจากการด าเนนิงาน 654,021   115.08 598,821 110.16 700,722 114.49 

จ่ายดอกเบีย้ (17,592)    (3.10)     (22,686)  (4.17)     (35,115)  (5.74)     

จ่ายภาษีเงนิได้ (64,424)    (11.34)  (35,476)  (6.53)     (44,431)  (7.26)     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (3,699)      (0.65)     2,950      0.54      (9,133)     (1.49)     

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 568,305   100.00 543,610 100.00 612,043 100.00 

หน่วย : พันบาท

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (2/4)(งบการเงนิรวม)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม 
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2559 % 2558 % 2557 %

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากประจ าธนาคารลดลง(เพิ่มขึ้น) 2,000        (0.90)     6,700        (5.33)     (8,700)       6.80       

บัตรเงนิฝากเพิ่มขึ้น (20,000)     9.03       

ซ้ือเงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (27,486)     12.41    (9,661)       7.68       (17,597)     13.76    

ซ้ือเงนิลงทุนในบริษัทร่วม (12,461)     5.63       -           -               -         

ซ้ือที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (275,538)  124.44  (189,858)  150.99  (169,602)  132.61  

สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น (2,082)       0.94       (466)          0.37       (686)          0.54       

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (2,566)       1.16       (9,676)       7.70       (5,035)       3.94       

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,466        (1.57)     1,107        (0.88)     1,542        (1.21)     

เงนิสดรับจากการลดทุนของเงนิลงทุนในบริษัทอ่ืน 960            (0.43)     800            (0.64)     

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน

ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอ่ืน 996            (0.45)     -           -               -         

เงนิปันผลรับจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 81,000      (36.58)   36,900      (29.35)   31,500      (24.63)   

เงนิปันผลรับจากเงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายและบริษัทอ่ืน 30,282      (13.68)   38,415      (30.55)   40,681      (31.81)   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (221,429)  100.00  (125,740)  100.00  (127,897)  100.00  

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (3/4)(งบการเงนิรวม)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม 

หน่วย : พันบาท
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13.2  ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต   

        -ไมม่ี- 
 
 
 
 
 
 

2559 % 2558 % 2557 %

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงนิลดลง (169,251)  76.44    (273,821)  67.53    (309,292)  71.46    

เงนิสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ -         -           -               -         

เงนิสดรับจากทุนหุ้นสามัญของส่วนได้เสีย -         

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม -         -         -             -         

เงนิสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ -         

ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -         -         -             -         

เงนิปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสีย -         

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม   -               -         (4,200)       1.04       (3,600)       0.83       

เงนิปันผลจ่าย (149,931)  67.71    (127,441)  31.43    (119,945)  27.71    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (319,181)  100.00  (405,463)  100.00  (432,837)  100.00  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 27,694      12,407      51,310      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 92,983      80,576      29,266      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 120,677    92,983      80,575      

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (4/4)(งบการเงนิรวม)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม 

หน่วย : พันบาท
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รำยได้จำกกำรขำย

14.   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
ภาพรวมในการด าเนินธุรกิจ 

ในปี 2559 เศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอตวั ประกอบกบัความผนัผวนของคา่เงิน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ สง่ผลให้เกิด
การชะลอตัวในการบริโภค ในขณะที่เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 3.2 อย่างไรก็ดี 
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ซึ่งเป็นธุรกิจทางด้านความงามยงัคงมีอตัราการเจริญเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ 

 ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อน าเสนอต่อลูกค้าในราคาที่
เหมาะสม รวมถึงสินค้าที่มีนวตักรรมใหม่ๆ จากการวิจยัและพฒันาซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าและ
ผู้บริโภค ท าให้มีสว่นแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้มีการลงทนุในสินทรัพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และ
เพิ่มโอกาสในการขายและก าไร สง่ผลให้ ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวม 5,252.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
ปีก่อน ร้อยละ 2.59  ก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 364 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 26.86 และสินทรัพย์รวม 
จ านวน 5,428.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 2.24 

ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 305.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี
ก่อน 52.15  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.60  โดยพิจารณาวิเคราะห์ด้านท่ีส าคญั ดงันี ้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
รายได้จากการขาย 
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 5,252.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 151.49 ล้าน

บาท หรือ ร้อยละ 3 เนื่องจากรายได้จากการขายต่างประเทศเพิ่มขึน้  256.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.76 จาก
เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าท าให้มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึน้ ส าหรับรายได้จากการขายในประเทศลดลง 
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ก ำไรสุทธิ

เนื่องจากลกูค้าบางรายที่ส่งสินค้าออกไปจ าหน่ายต่างประเทศมีสดัส่วนการขายที่ลดลงจากภาวะการแข่งขนัทางด้าน
ราคาสงูขีน้ ในขณะท่ีลกูค้ารายใหญ่ยงัคงมีการเติบโตและสง่ผลให้มีรายได้เพิ่มขึน้ 

ต้นทุนขาย 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขาย คิดเป็นร้อยละ 75.92 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 1.91  เนื่องจาก บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีการปรับปรุงประสทิธิภาพในการผลติ รวมถึง มีการจดัหาวตัถดุิบ บรรจุ
ภณัฑ์จากแหล่งที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลงั เพื่อให้สามารถเสนอ
สนิค้าที่มีคณุภาพในราคาที่ลกูค้าพงึพอใจและสามารถแขง่ขนัได้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 1,036.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
49.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 เนื่องจากคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุคลากรท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกนัได้มกีารควบคมุดแูล
คา่ใช้จ่ายโดยรวมอยา่งเหมาะสม 

ต้นทุนทางการเงนิ 
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน 17.36 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.20 ล้านบาท 

เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีลดลง ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ที่ลดลง รวมถึงสภาพคลอ่งทางการเงินท่ี
ดีขึน้ จากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ประกอบกบัการติดตามการช าระเงินของลกูค้าอยา่งใกล้ชิด  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
ในงบการเงินรวมปี 2559 แสดงก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 305.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึน้ 

52.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.60  สืบเนื่องจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับอตัราการท าก าไรที่
สงูขึน้ จากการบริหารจดัการต้นทนุการผลติ คา่ใช้จ่ายในการบริหารและการขาย รวมทัง้ต้นทนุการเงิน ตามที่ได้กลา่วมา
ข้างต้น 
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อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 
ในงบการเงินรวมปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นปี 2559 เท่ากับร้อยละ 8.51 ซึ่ง

เพิ่มขึน้จากปีก่อนเนื่องจากมีก าไรส าหรับปีเพิ่มขึน้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20-80  ของ
ก าไรส าหรับปีจากงบการเงินเฉพาะบริษัท  (ตามวิธีราคาทนุ)  แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ  ในปี 2559 บริษัทมีก าไรส าหรับปี 315.84 ล้านบาท และเมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.20  บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 179.92 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการเทา่กบัร้อยละ 59.96 และมีก าหนดการจ่ายในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2560  
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ฐานะการเงนิ 
 

สินทรัพย์รวม  ในปี 2559   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 5,428.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก       
ปีก่อน 119.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.24 โดยมีการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ที่เป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. ลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ เพิ่มขึน้จากปีก่อน 168.12 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ ใน
ขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีการติดตามการช าระเงินจากลกูค้าอยา่งใกล้ชิด รวมถึงมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และน า
ระบบประเมินคณุภาพของลกูค้ามาใช้ในการให้วงเงินสินเช่ือ สง่ผลให้มีลกูหนีท้ี่ยงัไมค่รบก าหนดและค้างช าระไมเ่กิน 3 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 97.84 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด  

2. สินค้าคงเหลือ ลดลงจากปีก่อน 89.13 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ใกล้เคียงกบัปีก่อน 

3. เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย เพิ่มขึน้จากปีก่อน 78.99 ล้านบาท จากการปรับมลูค่ายตุิธรรมที่เพิ่มขึน้
ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

4. สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นลดลงจากปีก่อน 27.85 ล้านบาท จากการได้รับคืนภาษีมลูคา่เพิ่ม  

หนีส้นิรวม ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมจ านวน 1,736.44  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 91.99 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.03 โดยมีการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิท่ีเป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจากปีก่อน 169.25 ล้านบาท บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยมีสภาพคลอ่งดีขึน้ จึงท าให้เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง  

2. โบนสัค้างจา่ยเพิม่ขึน้จากปีก่อน 52.54 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 3,692.36  ล้านบาท  
เพิ่มขึน้จากปีก่อน 211.03 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.06  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสว่นของผู้ ถือหุ้นที่เป็นสาระส าคญั 
ดงันี ้

1. องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 37.05 ล้านบาท เกิดจากผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ
ในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (สทุธิจากภาษี) 41.20 ล้านบาท ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 4.15 
ล้านบาท และ ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (สทุธิจากภาษี) 9.44 ล้านบาท 

2. ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรเพิ่มขึน้ 163.69 ล้านบาท เป็นก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 305.22 ล้าน
บาท และมีการจ่ายเงินปันผล 149.93 ล้านบาท 

3. สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุลดลง 10.28 ล้านบาท 
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สภาพคล่อง  
1.  กระแสเงินสด ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 27.69 

ล้านบาท โดยแยกเป็น 

รายละเอียดของกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรม มดีงันี ้
               (หนว่ย : ล้านบาท) 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน   568.31   543.61   612.04 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (221.43) (125.74) (127.90) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (319.18) (405.46) (432.84) 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ    27.69     12.41    51.30 
 

โดยมีการเปลีย่นแปลงของกระแสเงินสดที่เป็นสาระส าคญั ดงันี ้
 เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเทียบกบัปีก่อนเพิ่มขึน้ 24.70 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท

มีเงินสดรับสทุธิจากการขายที่เพิ่มขึน้ 
 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึน้ 95.69 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ 

ปรับปรุงโรงงานและลงทนุในเคร่ืองจกัรให้มีประสทิธิภาพการผลติเพิ่มขึน้ 
 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทียบกับปีก่อนลดลง 86.28 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืม

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจากสภาพคลอ่งที่ดีขึน้ 

2.  ความเพียงพอของสภาพคลอ่ง 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557  

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.36 1.22 1.07 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.76 0.59 0.56 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.37 0.31 0.29 เทา่ 

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.47 0.53 0.63 เทา่ 

 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสภาพคล่องที่ดีขึน้โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.36 เท่า และ
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วที่ดีขึน้ ทัง้นีเ้กิดจาก ผลการด าเนินงานที่ดีขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี
ระบบติดตามการช าระเงินจากลกูหนีก้ารค้าที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกบั ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้าที่ดีและมีการช าระ
เงินตรงตามก าหนด ในขณะที่อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.47 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อน เป็นการแสดงถึง
ความมัน่คงและความเพียงพอของสภาพคลอ่งของธุรกิจ   
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัท     
ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั   นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  ได้แสดงข้อมลูอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงินผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เ ปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคัญทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ตอ่ผู้สอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท า
รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมุิตร  ขอไพบลูย์   เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่
มีลายมือช่ือของ  นายสุมิตร  ขอไพบูลย์  ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

           ช่ือ                    ต าแหน่ง                       ลายมือช่ือ 
 

 1. นายธีระศกัด์ิ    วิกิตเศรษฐ์       กรรมการผู้จดัการ     .………………………. 
 
 2. นายอตัถกร     กลัน่ความดี  กรรมการรองผู้จดัการ   ……………………….. 
 

           ช่ือ                    ต าแหน่ง                       ลายมือช่ือ 
 

 ผู้ รับมอบอ านาจ   นายสมุิตร ขอไพบลูย์ เลขานกุารบริษัท          ……………………….. 

 

 

 



 

          บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  (มหำชน)   
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กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัท 
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                              บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั  (มหำชน)

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559

(เอกสำรแนบ 1)

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั

ชือ่ - สกลุ/ต ำแหนง่ อำยุ วุฒกิำรศกึษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้ ระยะเวลำ ต ำแหนง่ในปจัจบุนั ชือ่บรษิทั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

1. นายบญุเกยีรต ิ  โชควฒันา 69 - ปรญิญาบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ สามขีอง 7.88 2548 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย

    - ประธานกรรมการบรษัิท    คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นางทพิาภรณ์  โชควฒันา บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

    - ประธานกรรมการสรรหา    มหาวทิยาลยันเรศวร 2523 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิทและประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล

    - ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน - ปรญิญาบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์

    - วนัที ่ 22  เมษายน  2523    สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. แพนเอเซยีฟตุแวร์

- ปรญิญาบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 2529 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้

  วทิยาลยัพาณชิยศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 2539 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี

- B.S.Engineering - Worcester Polyteching กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 62 แหง่

  Institute, Massachusets, U.S.A. เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

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

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

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

2. นางทพิาภรณ์  โชควฒันา 70 - ปรญิญาตร ีคณะรัฐศาสตร ์ ภรรยาของ 7.88 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

    -  รองประธานกรรมการบรษัิท    มหาวทิยาลยัรามค าแหง นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โอ ซ ีซี

    -  กรรมการสรรหา - เลขานุการ จาก Pitman London กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 25 แหง่

    -  วนัที ่ 22  เมษายน  2523 - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 จาก IOD เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั จ านวน 1 แหง่จาก 25 แหง่

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

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

3. นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ์ 65 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ , Clark University สามขีอง 1.76 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

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

    -  ประธานคณะกรรมการบรหิาร - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเคม,ี Worcester กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 19 แหง่

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

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

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

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

4. ดร.อัตถกร  กลัน่ความดี 68 - ปรญิญาเอก วชิาเอกวศิวกรรมเครือ่งกล - 0.31 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

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

    -  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง   of Illinois@Urbaha U.S.A. กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 13 แหง่

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

    -  กรรมการสรรหา - Director Certification Program (DCP) รุน่ 68/2005 จาก IOD

    - วนัที ่ 22  เมษายน  2534

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

5. พลเรอืเอกอภชิาต ิ  เพ็งศรทีอง 67 - ปรญิญาโท  วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร - 0.06 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

     -  กรรมการอสิระ    สาขาป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี

     -  กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม    รุน่ที ่15 ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บมจ.ท.ีเอ.ซ ีคอนซเูมอร์

     -  วนัที ่ 12  พฤศจกิายน  2552 - ปรญิญาตร ีโรงเรยีนนายเรอื ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บมจ.เมอืงไทย  ลสิซิง่

  สาขาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า)

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 82/2010 จาก IOD กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) - ไมม่ ี-

เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

…………………   รับรองความถูกตอ้ง

หนา้ที1่52



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

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559

(เอกสำรแนบ 1)

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั

ชือ่ - สกลุ/ต ำแหนง่ อำยุ วุฒกิำรศกึษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้ ระยะเวลำ ต ำแหนง่ในปจัจบุนั ชือ่บรษิทั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

6. นางแกว้ตา  องคส์รณะคม 60 - ปรญิญาตร ีวชิาเอกรัฐศาสตร์-บรหิารรัฐกจิ - 0.65 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

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

    -  กรรมการบรหิาร   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั จ านวน 1 แหง่จาก 10 แหง่

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

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

    -  กรรมการก ากับดแูลกจิการ

     -  วนัที ่ 22  มถิุนายน  2530

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

7. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ  อังสรัุงษี 66 - ปรญิญาเอก คณะวทิยาศาสตร ์(จลุชวีวทิยา) - 0.12 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

     -  กรรมการบรษัิท    มหาวทิยาลยัมหดิล กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 6 แหง่

     -  ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม - ปรญิญาตร ีคณะเภสชัศาสตร์ เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

     -  กรรมการบรหิาร    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

     -  วนัที ่ 26  เมษายน  2547 - Certificate in Management of Higher 

   Education from Galilee College, Israel and

   Harvard University Extension School, USA.

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

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

8. นางจติราภรณ์    วกิติเศรษฐ์ 65 - ปรญิญาโท สาขาวชิา Early Childhood ภรรยาของ 1.76 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

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

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

     -  วนัที ่ 23  เมษายน  2550

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

9. นางธรีดา  อ าพันวงษ์ 46 - ปรญิญาโท วชิาเอกการตลาด คณะบรหิารธรุกจิ - 0.58 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

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

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

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

กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 19 แหง่

เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั จ านวน 1 แหง่จาก 19 แหง่

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

10.  นางพศิมัย  จันทรเุบกษา 68 - ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู - 0.06 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  กรรมการอสิระ   สาขาการบรหิารโรงแรมและภัตตาคาร กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) - ไมม่ ี-

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

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

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

…………………   รับรองความถูกตอ้ง

หนา้ที1่53



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

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559

(เอกสำรแนบ 1)

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั

ชือ่ - สกลุ/ต ำแหนง่ อำยุ วุฒกิำรศกึษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้ ระยะเวลำ ต ำแหนง่ในปจัจบุนั ชือ่บรษิทั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

11.  นายสเุทพ  ดา่นศริวิโิรจน์ 68 - ปรญิญาตร(ีการบญัช)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ - ไมม่ี บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

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

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

- Director Certification Program (DCP) รุน่ 60/2005 จาก IOD กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 3 แหง่

เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

12. นายขจรศกัดิ ์ วนัรัตนเ์ศรษฐ 69 - ปรญิญาโท สาขาบญัช ี - 0.10 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

       -  กรรมการอสิระ   Western Illinois University, U.S.A. 2545 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟารอ์สีท ์ด.ีด.ีบ.ี

       -  ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประกาศนยีบตัรชัน้สงูการสอบบญัช ,ี 2539 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนพบิลู

       -  วนัที ่ 26  เมษายน  2536   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 1 แหง่

- ปรญิญาตร ี สาขาบญัชบีณัฑติ, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

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

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

13. นางประดษิฐา  จงวฒันา 67 - ปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตรบ์ณัฑติ - 0.11 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ มลูนธิ ิดร.เทยีม   โชควฒันา

      -  กรรมการอสิระ   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2550 - ปัจจบุนั กรรมการและผูช้ว่ยเหรัญญกิ กองทนุศาสตราจารยส์ญัญา  ธรรมศกัดิ์

      -  กรรมการตรวจสอบ - โครงการ MINI MBA  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ มลูนธินิติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

      -  วนัที ่ 22  เมษายน  2545 - หลกัศตูร Management Construction 6 เดอืน 2550 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา สมาคมธรรมศาสตร ์ในพระบรมราชปูถัมภ์

  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

- Director Certification Program (DCP) รุน่ 5/2001 จาก IOD กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 2 แหง่

เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-
      

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

14. นายสรุงค ์ องคโ์ฆษิต 65 - ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล - ไมม่ี บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

      -  กรรมการอสิระ   Lamar University, Beaumont, Texas, U.S. กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) - ไมม่ ี-

      -  กรรมการตรวจสอบ - ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมเครือ่งกล เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

      -  วนัที ่ 22  เมษายน  2545    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 12/2004 จาก IOD

- Director Certification Program (DCP) รุน่ 68/2005 จาก IOD

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

15.  พลต ารวจเอกสมชาย  ประภัสภักดี 74 - ปรญิญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ - ไมม่ี บรษิทัจดทะเบยีนอืน่

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

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

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

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

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

กำรด ำรงต ำแหนง่ใดๆ ในกจิกำรหรอืองคก์รอืน่ในปีทำ่นมำทีม่ผีลกระทบกบักำรอทุศิเวลำอยำ่งมนียัส ำคญั -ไมม่-ี

…………………   รับรองความถูกตอ้ง

หนา้ที ่154



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

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559

(เอกสำรแนบ 1)

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั

ชือ่ - สกลุ/ต ำแหนง่ อำยุ วุฒกิำรศกึษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้ ระยะเวลำ ต ำแหนง่ในปจัจบุนั ชือ่บรษิทั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

16.  นายไซมอ่น  โรเดอรคิ ไนท์ 62 - ปรญิญาตร ีสาขา Economics & Mathematics - 0.08 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

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

       -  ผูจั้ดการฝ่ายธรุกจิตา่งประเทศ เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

17.  นางสาวสเุมธ   สรุชาตชิยัฤทธิ์ 61 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเคมี - 0.14 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  กรรมการบรหิาร    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 3 แหง่

       -  กรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

       -  ผูจั้ดการฝ่ายโรงงาน

18.  นายวาฤทธิ ์ ตรตีราพันธ์ 72 - ปรญิญาโท สาขา Managerial Economic - 0.16 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายส านักงาน (บญัช)ี    University of Wisconsin, USA. กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 3 แหง่

เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

19.  นางทองสขุ   อปุถัมภากลุ 57 - ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ - 0.09 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  กรรมการบรหิาร   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 2 แหง่

       -  กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคมและ เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

       -  ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายธรุกจิในประเทศ

20.  นางพัชรา   พงษ์วจิารณ์ 57 - ปรญิญาตร ีสาขาศลิปศาสตร ์(จติวทิยา) - 0.08 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมม่ ี-

       -  กรรมการบรหิาร   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กจิกำรอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 1 แหง่

       -  กรรมการก ากับดแูลกจิการและ เป็นกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-

       -  ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัเลขำนกุำรบรษิทั

อำยุ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น กำรอบรม เกีย่วกบัเลขำนกุำรบรษิทั

ชือ่ - สกลุ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้ ต ำแหนง่

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

นายสมุติร  ขอไพบลูย์ 49 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกจิ - - -   เลขานุการบรษัิท - -

(สาขาบัญช)ี มหาวทิยาลัย -   ผูจั้ดการ

รามค าแหง     สว่นบัญชแีละการเงนิ

…………………   รับรองความถูกตอ้ง

หนา้ที ่155

วุฒกิำรศกึษำ
หลกัสตูร สถำบนั



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

แบบ 56-1  ประจ ำปี 2559

(เอกสำรแนบ 2)

ล ำดบัที่ ชือ่บรษิทั นำยบญุเกยีรต ิ นำงทพิำภรณ์ นำยธรีะศกัด ิ์ ดร.อตัถกร พล.ร.อ.อภชิำต ิ นำงพศิมยั นำงแกว้ตำ

โชควฒันำ โชควฒันำ วกิติเศรษฐ ์ กล ัน่ควำมดี เพ็งศรทีอง จนัทรเุบกษำ องคส์รณะคม

บรษิทัยอ่ย

1 บจก. ทอ้ปเทร็นดแ์มนูแฟคเจอริง่ XXX / /

2 บจก. อเีอฟ XXX / / /

3 บจก. ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) XXX / /

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

4.1.  Guangzhou S&J Cosmetics  LTD. /

4.2.  4WD Vision (HK) Limited /

5 บจก. โฟรด์บัเบิล้ยดู ีวชิัน่ XXX / /

6 บจก. เอสเอเอเอส XXX /

บรษิทัรว่ม

1 บจก. ยามาฮัทส ึ(ประเทศไทย) XX

2 บจก. ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอรย์ี ่กรุ๊ป /

3 บจก. โอสถอนิเตอร ์แลบบอราทอรสี์ / XX

4 Artika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd /

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

1 บจก. เจนเนอรรั์ลกลาส / / XXX

2 บจก. เอชแอนดบ์ ีกบนิทรบ์รุี XXX / /

3 บจก. ไทยควิบคิเทคโนโลยี XXX

4 บจก. เทรนไทมเ์ทสต์ XXX / /

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

6 บจก. รว่มประโยชน์ XXX

7 บจก. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) XXX /

8 บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์ XX /

9 บจก. วทิยาสทิธิ์ XXX

10 บจก. เอชแอนดบ์ ีอนิเตอรเ์ท็กซ์ XXX XX /

11 บจก. โอเรยีนเต็ล ซาลอน บสิซเินส

12 บมจ. โอ.ซ.ีซ.ี /

13 บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล /

14 บมจ. ฟารอ์สีท ์ดดีบีี

15 บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี / / /

16 บมจ. ประชาอาภรณ์ XXX

17 บมจ. สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ /

18 บมจ. สหพัฒนพบิลู

19 บจก. ท-ีเวย ์ / XXX /

20 บจก. เค.คอมเมอรเ์ชยีลแอนดค์อนสตรัคชัน่ XXX / /

21 บจก. ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) /

22 บจก. รว่มพัฒนาทรัพยส์นิ / XXX

23 บจก. เมคอัพเทคนคิอนิเตอรเ์นชัน่แนล XXX XX /

24 บจก. อพีเีอฟ XXX

25 บจก. เอเอเอ็นซี /

26 บจก. ไอ.เอส.บ.ีเอ็ม /

27 บจก. ชาลด์อง (ประเทศไทย) /

28 บจก. เคก้ แอนด ์เบเกอรี่ / / /

29 บจก. ทพิยว์ารนิวฒันา /

30 บจก. เทรชเชอรฮ์ลิล์ /

31 บจก. ผลติภัณฑส์มนุไพรไทย

32 บจก. แพนแลนด์ /

33 บจก. แอดแวนเทจฟตุแวร์ XXX

หมายเหต ุ XXX =  ประธาน XX =  รองประธาน / =  กรรมการบรษัิท

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

แบบ 56-1  ประจ ำปี 2559

(เอกสำรแนบ 2)

ล ำดบัที่ ชือ่บรษิทั ศ.ดร.ภญ. นำงจติรำภรณ์ นำงธรีดำ นำยสเุทพ นำยขจรศกัด ิ์ นำงประดษิฐำ นำยสรุงค ์

มำลนิ องัสรุงัษี วกิติเศรษฐ ์ อ ำพนัวงษ์ ดำ่นศริวิโิรจน์ วนัรตันเ์ศรษฐ จงวฒันำ องคโ์ฆษติ

บรษิทัยอ่ย

1 บจก. ทอ้ปเทร็นดแ์มนูแฟคเจอริง่ /

2 บจก. อเีอฟ

3 บจก. ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) /

4 S&J International (UK) LTD. /

4.1.  Guangzhou S&J Cosmetics  LTD.

4.2.  4WD Vision (HK) Limited

5 บจก. โฟรด์บัเบิล้ยดู ีวชิัน่

6 บจก. เอสเอเอเอส /

บรษิทัรว่ม

1 บจก. ยามาฮัทส ึ(ประเทศไทย) /

2 บจก. ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอรย์ี ่กรุ๊ป

3 บจก. โอสถอนิเตอร ์แลบบอราทอรสี์ /

4 Artika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

1 บจก. เจนเนอรรั์ลกลาส

2 บจก. เอชแอนดบ์ ีกบนิทรบ์รุี

3 บจก. ไทยควิบคิเทคโนโลยี

4 บจก. เทรนไทมเ์ทสต์ /

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

6 บจก. รว่มประโยชน์

7 บจก. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) 

8 บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์ /

9 บจก. วทิยาสทิธิ์

10 บจก. เอชแอนดบ์ ีอนิเตอรเ์ท็กซ์

11 บจก. โอเรยีนเต็ล ซาลอน บสิซเินส /

12 บมจ. โอ.ซ.ีซ.ี /

13 บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

14 บมจ. ฟารอ์สีท ์ดดีบีี /

15 บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี /

16 บมจ. ประชาอาภรณ์ /

17 บมจ. สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้

18 บมจ. สหพัฒนพบิลู /

19 บจก. ท-ีเวย ์

20 บจก. เค.คอมเมอรเ์ชยีลแอนดค์อนสตรัคชัน่ /

21 บจก. ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย)

22 บจก. รว่มพัฒนาทรัพยส์นิ /

23 บจก. เมคอัพเทคนคิอนิเตอรเ์นชัน่แนล

24 บจก. อพีเีอฟ

25 บจก. เอเอเอ็นซี

26 บจก. ไอ.เอส.บ.ีเอ็ม

27 บจก. ชาลด์อง (ประเทศไทย)

28 บจก. เคก้ แอนด ์เบเกอรี่ /

29 บจก. ทพิยว์ารนิวฒันา

30 บจก. เทรชเชอรฮ์ลิล์

31 บจก. ผลติภัณฑส์มนุไพรไทย /

32 บจก. แพนแลนด์

33 บจก. แอดแวนเทจฟตุแวร์

หมายเหต ุ XXX =  ประธาน XX =  รองประธาน / =  กรรมการบรษัิท
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To Create World’s Best Buying Experience In Beauty Business หนา้ที ่ 157

ด ำรงต ำแหนง่



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

แบบ 56-1  ประจ ำปี 2559

(เอกสำรแนบ 2)

ล ำดบัที่ ชือ่บรษิทั พล.ต.อ.สมชำย Mr.Simon นำงสำวสเุมธ นำยวำฤทธิ์ นำงทองสขุ นำงพชัรำ

ประภสัภกัดี Rhoderick Knight สรุชำตชิยัฤทธิ์ ตรตีรำพนัธ์ อปุถมัภำกลุ พงษว์จิำรณ์

บรษิทัยอ่ย

1 บจก. ทอ้ปเทร็นดแ์มนูแฟคเจอริง่ / / /

2 บจก. อเีอฟ

3 บจก. ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย)

4 S&J International (UK) LTD. /

4.1.  Guangzhou S&J Cosmetics  LTD. / /

4.2.  4WD Vision (HK) Limited /

5 บจก. โฟรด์บัเบิล้ยดู ีวชิัน่ /

6 บจก. เอสเอเอเอส

บรษิทัรว่ม

1 บจก. ยามาฮัทส ึ(ประเทศไทย) /

2 บจก. ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอรย์ี ่กรุ๊ป

3 บจก. โอสถอนิเตอร ์แลบบอราทอรสี์ /

4 Artika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd /

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

1 บจก. เจนเนอรรั์ลกลาส

2 บจก. เอชแอนดบ์ ีกบนิทรบ์รุี

3 บจก. ไทยควิบคิเทคโนโลยี

4 บจก. เทรนไทมเ์ทสต์

5 บจก. บ.ีเค.ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล มารเ์ก็ตติง้

6 บจก. รว่มประโยชน์

7 บจก. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) 

8 บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์

9 บจก. วทิยาสทิธิ์

10 บจก. เอชแอนดบ์ ีอนิเตอรเ์ท็กซ์

11 บจก. โอเรยีนเต็ล ซาลอน บสิซเินส

12 บมจ. โอ.ซ.ีซ.ี

13 บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

14 บมจ. ฟารอ์สีท ์ดดีบีี

15 บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี /

16 บมจ. ประชาอาภรณ์

17 บมจ. สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้

18 บมจ. สหพัฒนพบิลู

19 บจก. ท-ีเวย ์

20 บจก. เค.คอมเมอรเ์ชยีลแอนดค์อนสตรัคชัน่

21 บจก. ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย)

22 บจก. รว่มพัฒนาทรัพยส์นิ

23 บจก. เมคอัพเทคนคิอนิเตอรเ์นชัน่แนล /

24 บจก. อพีเีอฟ

25 บจก. เอเอเอ็นซี

26 บจก. ไอ.เอส.บ.ีเอ็ม

27 บจก. ชาลด์อง (ประเทศไทย)

28 บจก. เคก้ แอนด ์เบเกอรี่

29 บจก. ทพิยว์ารนิวฒันา

30 บจก. เทรชเชอรฮ์ลิล์

31 บจก. ผลติภัณฑส์มนุไพรไทย

32 บจก. แพนแลนด์

33 บจก. แอดแวนเทจฟตุแวร์

หมายเหต ุ XXX =  ประธาน XX =  รองประธาน / =  กรรมการบรษัิท

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

แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559

(เอกสำรแนบ 3)

รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน

อำยุ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น กำรอบรม เกีย่วกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน

ชือ่ - สกลุ ต ำแหนง่ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

นางพรรณี  ฉันทวรลกัษณ์ หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน 60 - ปรญิญาตรี - 0.19  -  Company Secretary Program -  สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

คณะพาณชิศาสตรแ์ละการบญัชี     รุน่ 11/2005    กรรมการบรษัิทไทย (TOD)

สาขาการบญัชี -   การบรหิารความเสีย่งองคก์ร -  Ernst & Young Corporate

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    Services Limited

-   Audit Committee Forum -  สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

    "New Auditor's Report : Whatis for you ?"    กรรมการบรษัิทไทย (TOD)

    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย(IOD)

-   How to  Write an Effective MD&A" -  ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

    

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ ำบญัชี

อำยุ ควำมสมัพนัธ์ สดัสว่น กำรอบรม เกีย่วกบัผูท้ ำบญัชี

ชือ่ - สกลุ ต ำแหนง่ (ปี) ทำงครอบครวั กำรถอืหุน้

ระหวำ่งผูบ้รหิำร ในบรษิทั (%)

นายสมุติร  ขอไพบลูย์ -   เลขานุการบรษัิท 49 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกจิ - - -  CFO Current Issues -  สภาวชิาชพีบญัชี

-   ผูจั้ดการ (สาขาบญัช)ี มหาวทิยาลยั -  อบรมมาตรฐานการสอบบญัช(ีปรับปรงุ) -  บจก.ด ีไอ เอ ออดทิ

    สว่นบญัชแีละการเงนิ รามค าแหง -  UP DATE มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและ -  บจก.75 ซ ีพ ีอี

   ทศิทาง

-  ความทา้ทายของธรุกจิตอ่การควบควมกจิการ -  สภาวชิาชพีบญัชี

-  หลกัเกณฑก์ารลดหยอ่นภาษี  และกฎหมายใหม่ -  ชมรมบรหิารบญัชแีละการเงนิ

   เครอืสหพัฒน์

…………………   รับรองความถกูตอ้ง
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 
ปี  2559  บรษัิทไดป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิ  ซึง่ประเมนิโดย บรษัิท เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท 

แอฟแฟรส์ จ ากัด ซึง่ราคาประเมนิมมีลูคา่สงูกวา่ราคาตามบัญช ี บรษัิทไมไ่ดน้ ามลูคา่ประเมนิทีเ่พิม่ข ึน้
ของทรัพยส์นิมารับรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ  3 ปี  บรษัิทจะมกีารประเมนิมูลค่าทรัพยส์นิเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณา

การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยต์ามมาตรฐานการบัญช ีและบรษัิทมนีโยบายการบัญชแีสดงรายการสนิทรัพย์
ในราคาทนุหักดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสม   
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เอกสารแนบ 5.2 :  สารประธานกรรมการ 
 

ในปีท่ีผ่านมาเศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอตวั ประกอบกบัความผนัผวนของค่าเงินรวมถึงปัจจยัอื่นๆ สง่ผลให้
เกิดการชะลอตวัในการบริโภค ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบใน การส่งออกในขณะท่ีเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศเติบโตเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 3.2 อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ซึง่เป็นธุรกิจทางด้านความงามยังคง
สามารถเติบโตได้ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ตัง้ใจท่ีจะเติบโตในการด าเนินธุรกิจ โดยท่ีบริษัทฯ มีลกูค้าท่ีมีศกัยภาพ 
และสัมพันธภาพท่ีดี ประกอบกับผู้ บริหารของบริษัทฯ มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและผู้ บริโภค มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท าให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลกูค้าให้เกิด      ความพงึพอใจ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้มีการควบคมุ ดแูลคา่ใช้จ่าย และลดต้นทุน
ในการผลิตอย่างมีประสิทธิผลอย่างตอ่เน่ือง สง่ผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีเติบโตขึน้ มีรายได้จาก
การขาย จ านวน 4,508 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 2.4 และมีก าไรก่อนภาษีเงินได้ จ านวน 361 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 31.6 จากผลประกอบการดงักล่าวท าให้สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ และ
ความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจสามารถเพ่ิมก าไรและยอดขายได้ 

นอกจากนี ้ในปี 2559 บริษัทฯ ยงัได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต ซึง่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส และแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่
ของบริษัทฯ ท่ีได้ร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างสรรค์สงัคมไทย ท่ีดีภายใต้ปรัชญาขององค์กรในเครือสหพฒัน์ “ คนดี 
สินค้าดี สงัคมดี ”  

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ น พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และ
พนกังานท่ีให้ความร่วมมือสนบัสนุนการด าเนินงานของธุรกิจด้วยดีเสมอมา ซึง่จะน าความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้
บริษัทฯ ตอ่ไป 

 

       นายบญุเกียรติ โชควฒันา 
                                                          (นายบญุเกียรติ โชควฒันา)  
                                        ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 5.3 :  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ ประกอบ ด้วยผู้ มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วย 
1. นายขจรศกัด์ิ   วนัรัตน์เศรษฐ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พล.ต.อ.สมชาย   ประภสัภกัดี  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางประดิษฐา   จงวฒันา กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสรุงค์    องค์โฆษิต กรรมการตรวจสอบ 

 มีการประชุม 4 ครัง้ โดยหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 
สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน   เพ่ือให้มัน่ใจว่า การจัดท างบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีความเช่ือถือได้และทนัเวลา รวมทัง้มี
การเปิดเผยข้อมูลใน    งบการเงินอย่างเพียงพอ และได้ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารของบริษัท 1 ครัง้ 

2. การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน สอบทานแผนการตรวจสอบประจ าปี การปฏิบัติงานตามแผน 
ผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อแนะน าและติดตามการด าเนินการแก้ไขในประเด็นท่ีมีนัยส าคัญ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  

3. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบประจ าปี พิจารณาผลการปฏิบตัิงานและความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี
ภายนอก   ในการท าหน้าท่ีผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมาและพิจารณาเสนอรายช่ือผู้สอบบญัชี ค่าสอบ
บญัชีประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการด าเนินงานของการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้
มัน่ใจวา่บริษัทได้มีการบริหารจดัการความเสี่ยงในระดบัท่ียอมรับได้  
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5. การสอบทานก ากบัดแูลกิจการที่ดี สอบทานการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบั
การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสอบถามรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัท มีการ
ด าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตสุมผล และติดตามการน า 
นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ท่ีประกาศใช้เมื่อวนัท่ี  24 กุมภาพนัธ์ 2558 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังาน
ยดึถือเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้เผยแพร่ให้กบัผู้มีส่วนได้เสียถือปฏิบตัิ และสอบทาน
แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption Committee  หรือ CAC) โดยบริษัท ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (Certified Company) เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องตามกฎหมาย รวมถงึการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 
 

         นายขจรศกัด์ิ   วนัรัตน์เศรษฐ 
           (นายขจรศกัด์ิ   วนัรัตน์เศรษฐ)  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 5.4 :  รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   บริษัท เอส แอนด์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
มีจ านวน 8 ท่าน ดงันี ้ 

1.  ดร.อตัถกร   กลัน่ความด ี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.  ศ.ดร.นฤมล   สอาดโฉม กรรมการบริหารความเสี่ยง   
3.  ดร.เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
4.  นางสาวสเุมธ   สรุชาติชยัฤทธ์ิ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
5.  นางดารณี   อรรจนียกลุ  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
6.  นายภทัร   วิกิตเศรษฐ์  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
7.  นางสธุญัญา   สมุะนา  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
8.  นางพรรณี   ฉนัทวรลกัษณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
      เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 

ปฏิบตัิงานภายใต้กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 
28 เมษายน 2552 ในปี 2559  มีการประชุมรวม 5 ครัง้ เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติงานและประเมินการบริหาร
ความเสี่ยงด้านตา่งๆเพ่ือให้มี         การบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ โดยสรุปสาระส าคญัดงันี ้

1. ทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2559 เพ่ือให้องค์กรและธุรกิจมีการพัฒนา
และเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยก าหนดนโยบายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นสว่นหนึ่งของการท างานในองค์กร 
พร้อมทัง้สนบัสนนุและสง่เสริมการบริหารความเสี่ยงให้ประสบผลส าเร็จ 

2. ทบทวนและรวบรวมคู่มือการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆท่ีได้ท าไว้แล้ว และก าหนดให้หน่วยงาน 
Internal Audit  ตรวจติดตามประเมินผลและรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. จดัท าแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมในปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของลกูค้า 
เพ่ือเป็นตวัอย่างของกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและน าไปสู่การสร้างวฒันธรรมของ
องค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงเป็นสว่นหนึง่ของการท างานทัว่ทัง้บริษัท โดยได้จดัตัง้คณะท างาน 2 คณะ
ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงใน 2 กระบวนการท่ีส าคญั คือ 
กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่และกระบวนการสร้างสินค้าเพ่ือส่งมอบได้ตรงตามก าหนด ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคญัเร่งดว่นในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าในการท าธุรกิจกบับริษัท 
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4. วางพืน้ฐานความรู้ การจดักิจกรรม การประชาสมัพนัธ์ สนบัสนนุสง่เสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในการ
ท างานอย่างได้ผล 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะวางพืน้ฐานและส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการอย่าง
ตอ่เน่ือง สามารถบรรลเุป้าหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร 

 

                          ดร.อตัถกร กลัน่ความดี 
                                                                                        (ดร.อตัถกร   กลัน่ความดี)  

                                                                     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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เอกสารแนบ 5.5  :  รายงานคณะกรรมการสรรหา 
 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา 
โดยมีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
  1.  นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา   ประธานกรรมการสรรหา 
  2.  นางทิพาภรณ์  โชควฒันา   กรรมการสรรหา 
  3.  นายธีระศกัด์ิ  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการสรรหา 
  4.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความดี   กรรมการสรรหา 
  5.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม   กรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ก าหนดไว้ในกฎ
บตัรของคณะกรรการสรรหา โดยมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม มีความรู้และเช่ียวชาญจากหลาย
สาขาวิชาชีพเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู 
 คณะกรรมการสรรหาได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาท่ีสอดคล้องกบักฎบตัร และหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมถึงข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องโดยพิจารณาจากคุณวุฒิท่ีมีพืน้ฐาน และคุณสมบัติท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีภาวะผู้ น า มีวิสยัทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้
ถือหุ้ น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2559 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล  เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแต่
อย่างใด 
 ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ 
โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 37 รวม 5 ท่าน  กลบัเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึง่คณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และ
สมเหตสุมผลแล้ว 
 
 
          คณุบญุเกียรติ  โชควฒันา 
       (นายบญุเกียรติ   โชควฒันา) 
                    ประธานคณะกรรมการสรรหา 
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เอกสารแนบ 5.6 :  รายงานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 

 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน โดยมีกรรมการจ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
  1.  นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา   ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  2.  นายธีระศกัด์ิ  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  3.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม   กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  4.  นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา   กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าท่ีก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท 
กรรมการชุดย่อย และผู้ บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กบับริษัทฯ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจาก
อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงการเติบโตและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ สภาพคล่อง   ทางธุรกิจ ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ  หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยมี
วิธีด าเนินการสอดคล้องกบักฎบตัรและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 
 ในปี 2559 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทัง้
สิน้ 2 ครัง้ ได้มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารประจ าปี และได้
เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้ บ ริหาร ไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
 
 
          คณุบญุเกียรติ  โชควฒันา 
       (นายบญุเกียรติ   โชควฒันา) 

             ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
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เอกสารแนบ 5.7 :  รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารซึง่
ฐานะเป็นฝ่ายจดัการ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และเป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้สิน้ 20 ครัง้ 
สรุปได้ดงันี ้
 1.  น าเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และวิธีการด าเนินงานประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
รับผิดชอบใน      การบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยติดตามการ
ด าเนินงานในภาพรวมของบริษัท และแตล่ะฝ่ายงานเป็นประจ าทกุเดือน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันางานให้
มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 
 2.  อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจ าปีของบริษัท เพ่ือขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต 
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทัง้ลงทนุในการสรรหา พฒันา และสง่เสริมศกัยภาพของบคุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
ของพนกังานทกุระดบัให้สามารถแข่งขนัทางธุรกิจได้ในระยะยาว 
 3.  จัดให้มีการท ารายงานทางการเงินเพ่ือให้ผู้ สอบบัญชีท าการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความ
เห็นชอบตอ่งบการเงินดงักลา่วก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั  
 4.  พิจารณาการท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินด้วย
ความรอบคอบ ระมดัระวงั มีความสมเหตสุมผลในเร่ืองของราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ยึดถือผลประโยชน์
ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีตัง้    โดยกรรมการบริหารท่ีมีสว่นได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิในขนาดรายการที่มีนยัส าคญั 
 5.  สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวตักรรมทัง้ผลิตภัณฑ์และวิธีการท างานใหม่ๆอย่าง
ตอ่เน่ือง รวมทัง้ผลกัดนัให้องค์และผลิตภณัฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองคณุภาพและมาตรฐานจากสถาบนัชัน้น า
ทัง้ในและตา่งประเทศ 
 6.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทัง้ได้มีการเห็นชอบข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้บริหารและพนกังานมีแนวทางในการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  ตลอดจนทบทวนระเบียบเก่ียวกับ
การปฏิบตัิงานภายในของบริษัท ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
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คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และกลยทุธ์ธุรกิจของบริษัท ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่
ไปกบัการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้องค์กรเติบโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน
ตอ่ไป 
 
 

นายธีระศกัด์ิ  วิกิตเศรษฐ์ 
       (นายธีระศกัด์ิ  วิกิตเศรษฐ์) 

      ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
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เอกสารแนบ 5.8 :  รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ โดยมีกรรมการจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

1. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2. นางแก้วตา  องค์สรณะคม  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
3. นางพชัรา  พงษ์วิจารณ์  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
4. นายสมุิตร  ขอไพบลูย์  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
5. นางวรวรรณ  ตนัตระเศรษฐี  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ก าหนดไว้ใน    กฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ และมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 

ในปี 2559 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีการประชุมเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทัง้
สิน้ 9 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้

1.   ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีความเหมาะสมกบั สถานการณ์ปัจจบุนั 

2.   ทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ หลักการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนให้   ความเห็นชอบการจัดท าแบบประเมิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล และการท าแบบประเมินคณะกรรมการชดุย่อย ทัง้ 7 คณะ 

3.   ดแูลและสนบัสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ส่งผลให้บริษัทฯได้รับ
ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2559 และได้รับการจดัอนัดบับริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลการประเมิน
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ระหวา่ง 1,000 - 2,999 ล้านบาท 
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4. ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยการประเมินความเสี่ยง            
ด้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้มีการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้
เพียงพอ  โดยแบ่งระดบัความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดบั คือ สงูมาก สงู ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ หลกัเกณฑ์ปฏิบัติในการ
สนับสนุนช่ วย เหลื อทางการเมื อง หลัก เกณ ฑ์ป ฏิบัติ ในการบ ริจาคเพ่ื อการกุศลและ
สาธารณประโยชน์ หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการรับหรือให้ ของขวญั ของก านัล และการเลีย้งรับรอง 
หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการให้และรับเงินสนบัสนนุ หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจด้านการขาย
และการตลาด และหลักเกณฑ์ปฏิบัติใน  การด าเนินธุรกิจด้านจัดซือ้ จัดจ้าง จัดหา เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัท และเป็นการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรท่ีจะไม่ยอมรับการ
คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 

6. จดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และได้รับรองสถานะเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 ซึง่การได้รับรองดงักล่าวแสดง
ให้เห็นวา่ บริษัทฯมีนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิอย่างเหมาะสมตอ่ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน่
ท่ีอาจจะเกิดขึน้ และเพ่ือให้  การด าเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
บริษัทฯมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกส่วนขององค์กร เพ่ือให้ระบบและกระบวนการ
ด าเนินงานตา่งๆ รวมทัง้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาด้านการก ากบัดแูลกิจการอย่างต่อเน่ือง ซึง่จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อนัจะเป็นรากฐานให้
เติบโตอย่างยัง่ยืนในระยะยาว 

 

            พล.ต.อ.สมชาย  ประภสัภกัดี 

      (พลต ารวจเอกสมชาย  ประภสัภกัดี) 
            ประธานกรรมการก ากบัดแูล 


