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ในการพัฒนาผลิตภัณ±์ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อสังคมและ				สิ่งแวดล้อม
เพิ ่มมากขึ ้น	
	 บริษัท	เอส	แอนด์	เจฯ	จึง
ได้กำาหนดนโยบายในการดำาเนิน
ธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อ
ทุก½่ายได้อย่างสมดุลทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสิ ่ง
แวดล้อม	ทั้งนี้เพื ่อให้ลูกค้าและ
ทุก½่ายมั่นใจว่า	บริษัทฯ	มีการ
พัฒนาอย่างถูกต้อง	ยั่งยืนตาม

แนวทางสากล	จึงมีการกำาหนด
แผนนโยบาย	เร่ืองความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและตอบแทนสังคม
อย่างต่อเนื่อง	โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กร
เพื่อสังคม	(CSR)	สำาหรับดำาเนิน
กิจกรรมด้านนี้อย่างเป็นระบบ
เม่ือวันท่ี	13	พฤษภาคม	2553	และ
มีมติแต่งตั้งให้	ศาสตราจารย์
ดร.ภญ.มาลิน	จุลศิริ	เป็นประธาน
กรรมการของคณะทำางานชุดนี้	
	 นอกเหนือจากคณะกรรมการฯ				
ที ่ได้รับการแต่งตั ้งอย่าง	เป็น

ทางการ	ยังมีคณะอนุกรรมการ
ในแต่ละ½่ายประกอบด้วย½่าย
วิชาการ	½่ายกิจกรรม	และ½่าย
ประชาสัมพันธ์	เพื่อสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดำาเนินกิจกรรม
องค์กร เพื่ อสั งคม ให้สำ า เร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี
	 สุดท้ายนี้บริษัทฯ	จะมุ่งมั่น
ร่วมกันสร้างความเจริญเติบโต
ทางธุรกิจอย่างมั ่นคง	เพื ่อให้
สามารถพัฒนาและตอบแทนสังคม
อย่างต่อเนื่องตลอดไป

นายธÕระศักดิì�วิกิตเศรษ°์
กรรมการผู้¨ัดการ



นโยบายกิ¨กรรม
เพื่อสังคม

  บริษ ัทฯ	จะเป็นแบบอย่างที ่ด ีในการทำางานตามหลัก
“ºÃÃÉÑ·ÀิºÒÅ” ดำาเนินกิจกรรมทางสังคมที่ปราศจาก
การบังคับเน้นความอยู่รอดของธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้าง
คุณค่าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มาจาก
กระบวนการทุกส่วนภายในองค์กรเพื่อมุ่งสู่การ¾Ñ²¹Ò
อย่างยั่งยืน
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วิสัยทัศน์�CSR
 SJI	จะเป็นผู้นำาด้านการผลิต	ผลิตภัณ±์เพ่ือสุขภาพและความงาม
ที่มีคุณค่า	ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสุขภาพ	และความงามของ
ผู ้บริโภค

 การสร้างภาพลักษณ์ที่
แสดงถึงความมุ่ง ม่ันในการ
ทำาธุร กิจ ท่ี ใ ส่ ใจ สุขภาพกาย
สุขภาพใจของผู้บริโภคอย่าง
แท้จริง
	 การเข้าถึงความต้องการ
ของผู้บริ โภคในการใช้ เครื่อง
สำาอางอย่างมีคุณค่า

CSR�ROAD�MAP�2013-2020

ENGAGEMENT
2013-2014

 การให้ความรู้	ความเข้าใจ
	 -	วิธีการดูแลสุขภาพกาย /ใจ
	 -	วิธีเลือกใช้ผลิตภัณ±์เพื่อ
	 		สุขภาพ	และความงาม	ที่มี
	 		คุณค่าเฉพาะตน
	 	การลดความเสี่ยงและผล
				กระทบในการใช้ผลิตภัณ±์

2015-2017
KNOWLEDGE

 การให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ด้านสุขภาพและผลิตภัณ±์
เพื่อความงาม
	 การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ด้านสุขภาพและความงาม

2018-2020
NETWORKING
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CSR

	 โครงการอนุรักษ์สัตว์,	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,	โครงการอุปถัมภ์เด็กและเยาวชน
	 โครงการช่วยเหลือชุมชนและผู้ป่วยโรคมะเร็ง	และโครงการช่วยเหลือภัยพิบัติ
	 โครงการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา,	โครงการช่วยเหลือคนพิการและคนชรา

เพือ่สงัคมภายนอก

03



1.	กิจกรรมสวดมนต์เพื่อบำาเพ็ญบารมีแก่ประเทศ	โดยได้นำาช้างเข้าร่วมประกอบพิธี
		ณ	มูลนิธิบ้าน	ช.ช้างชรา
2.	นำาสัตวแพทย์หญิงคนแรกที่มาประจำามูลนิธิ	ช.ช้างชรา	เยี่ยมสำารวจแหล่งอาหารของช้าง
3.	ออกตรวจให้บริการแก่สุนัข/แมวในพื้นที่	จ.สุโขทัย	ณ	ศูนย์อนุรักษ์ช้างบ้านตึก
4.	พิธีสวดส่งวิญญาณแก่พังปลาร้าช้างในมูลนิธิบ้าน	ช.ช้างชรา	หลังจากที่ป่วยมานาน...
5.	เยี่ยมดูอาการป่วยของพังบัวคำา	ณ	มูลนิธิบ้าน	ช.ช้างชรา

โครงการอนุรักษ์สัตว์
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 บริษัทได้จัดทำาโครงการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมเพื่ อช่วยลดปัญหา 
โลกร้อน	 ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า	 1,500	
ตันคาร์บอน	/	ปี	กิจกรรมที่จัดขึ้นในปี	2556	ได้แก่

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  โครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์
ป่า	โดยแจกต้นไม้ให้ครอบครัวกับ	
ของพนักงานและคนในชุมชนที่มี	
เด็ก	เพ่ือนำาไปปลูกจำานวน	200	ต้น

 ปลูกต้นกล้าฟื้นฟูสภาพป่า	
ณ	เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า	เขาเขียว	
เขาชมพู่	จ.ชลบุรี	จำานวน	6,000	ต้น	
วันที่	27	ตุลาคม	2555

 โครงการ	“เติมปุ๋ย รักษ์ป่า”	จำานวน	1,000	ต้น	ณ	ชุมชนหนอง 
คล้าใหม่	วันที่	24	สิงหาคม	2555
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บริษัทÏ มีโอกาสช่วยเสริมสร้างคุ³ภาพชีวิต¢องเดçกด้อยโอกาสในสังคม

 มีอาหารกลางวันที่มaีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสม่ำาเสมอ	
รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

โครงการอปุ¶มัภเ์ดก็และเยาวชน
โครงการเพื่อน้องท้องอิ่ม	ให้นักเรียนในชุมชน

	 โรงเรียนวัดนาพร้าว	และศูนย์ทักษะการดำารงชีวิตบุคคลออทิสติก	 ให้มีโอกาส
ในการเรียนรู้การทำาผ้าบาติค	ซึ่งสามารถทำาให้เกิดรายได้เสริม

โครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ06



โครงการอุป¶ัมภ์เด็กและเยาวชน
เยาวชนอายุ 17 ป‚
นายอานนท์ แสงสุวรร³ หรือน้องแบงค์
ที่มีน้ำาหนักตัวถึง	210	กิโลกรัม	ให้มีโอกาสใน
การลดน้ำาหนัก	และได้รับทุนการศึกษาจนกว่า
จะจบปริญญาตรี	 และในปัจจุบัน	 (ปี	 พ.ศ.	
2555)	มีน้ำาหนักลดลงเหลือ	165	กิโลกรัม

โครงการมอบทุนการศึกษา
แก่บุตรธิดาของพนักงาน
มากกว่า	80	ทุน	/	ปี

โครงการป¯ิบัติการเปลี่ยนชีวิต

	 บริษัทฯ	 สนับสนุนการเสริมสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง	 เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีรายได้เสริม	โดยการแบ่งปันความรู้	(สอน)	ในเรื่อง	การผลิตน้ำายาล้างจาน	
น้ำายาปรับผ้านุ่ม	และครีมอาบน้ำา

โครงการช่วยเหลือชุมชน�
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 บริษัทฯ	ร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ “โครงการ Look Good Feel Better” 
เพื่อเป็นการสร้างเสริมกำาลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง	โดยมีการสาธิตและสอนวิธีการ 
แต่งหน้าตลอดจนมอบเครื่องสำาอางให้ผู้ป่วยได้นำากลับไปใช้

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
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โครงการช่วยเหลือคนพิการ
และคนชรา

	 บริษัทฯ	สนับสนุนการว่าจ้างคนพิการเข้ามาทำางาน	เพื่อเป็นการ
สร้างโอกาสให้แก่คนพิการได้มีอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

	 บริษัทฯ	จัดกิจกรรมปันน้ำาใจรักสู่บ้านพักคนชรามาอย่าง 
ต่อเนื่องกว่า	6	ปี	เพื่อเป็นกำาลังใจและทดแทนคุณผู้สูงอายุ
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 -	จัดเดือนเฉลิมฉลองพุทธชยันตี		ปีแห่ง
การตรัสรู้ครบ	2,600	ปี	 ของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า	(เดือนมีนาคม2555)

 -	 ทำาบุญฉลองศาลาบำาเพ็ญบุญที่บริษัทฯ	 เป็น 
เจ้าภาพสร้างถวาย	ณ	บ้านแอเอาะ	จ.เชียงใหม่	และ
ถวายพระประธานประจำาศาลา	วันท่ี	17	พฤศจิกายน	
2555

โครงการทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา

	-	สืบสานประเพณีทอดกฐินประจำาปี	สมทบทุนสร้างศาลา	 
	 ณ	สำานักปฏิบัติธรรมสวนป่า	จ.ชลบุรี	
	 วันที่	11	พฤศจิกายน	2555

	 ถวายปัจจัยเพ่ือสนับสนุน
โครงการอบรมพระวิทยากร	
จำานวน	 50	 รูปของสำานักงาน
ส่ง เสริมคุณธรมจริยธรรม 
และความมั่นคงแห่งสถาบัน	
ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์		
วันที่	18	พฤศจิกายน	2555



โครงการช่วยเหลือซ่อมแซม	โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส	จ.พระนครศรีอยุธยา
หลังน้ำาลด	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2555

โครงการบูรณะโบราณสถานวัดเชิงท่า	จ.พระนครศรีอยุธยา
หลังน้ำาลด	เมื่อวันที่	7	มกราคม	2555

โครงการช่วยเหลือภัยพิบัติ
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CSR�เพื่อสังคมภายใน

 นโยบายการเป็นองค์กร 3 ชีวิตที่สมดุล 
(พนักงาน องค์กร และ สังคม) กิจกรรมเพื่อ 
สังคมภายในจึงเน้น อยู่ใน 2 ด้าน ด้าน
พนักงาน และด้านองค์กร

พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มี 3 ชีวิต ที่สมดุล
ด้านองค์กร

ด้านพนักงาน

ด้านสังคม
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ด้านพนักงาน

-	จัดทำาห้องออกกำาลังกาย
		เพื่อกระตุ้นการดูแลสุขภาพของ
		พนักงานในองค์กร

บริษัทให้ความสíาคัÞในการดูแลคุ³ภาพชีวิต
¢องพนักงาน¼่านการดíาเนินกิจกรรม

HAPPY BODY

“Happy Work Place”

-	จัดทำาโครงการ	“ออมไม่มีอด”
		สถิติพนักงานเข้าร่วมโครงการ
		596	คน	เงินที่ออมได้รวม
		3,971,964	บาท

HAPPY MONEY

-	จัดให้มีโครงการบริจาคโลหิต	3	เดือน	/	ครั้ง	
		จัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับบริษัทในเครือ
		และชุมชน

HAPPY HEART

-	จัดกิจกรรมผ่อนคลายให้พนักงาน
		ในโครงการ	ศุกร์เÎÎาคาราโอเกะ
		และ	ร่วมกิจกรรมสหพัฒน์
		แฟมิลี่เดย์

HAPPY RELAX
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-	จัดทำาโครงการเพื่อสร้างขวัญ 
		กำาลังใจแก่พนักงาน
		เยี่ยมไข้พนักงาน	86	ราย
		เยี่ยมคลอด	44	ราย

HAPPY FAMILY

HAPPY SOUL
-	โครงการปฏิบัติธรรมผู้นำา	50	คน	/	ปี
	 โครงการอบรมคุณธรรม	จริยธรรม
	 สำาหรับ	พนักงานและหัวหน้างาน

HAPPY  BRAIN

-	พัฒนาความรู้	/	ทักษะของ
		บุคลากร	ในรูปแบบ	Classroom			
		และNon-Classroom	เพื่อสร้าง
		ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าทั้งใน	
		ประเทศและต่างประเทศ

-	หลักสูตร	“องค์กรแห่งรัก”	และ
-	หลักสูตร	“ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข”
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ด้านองค์กร
ด้านองค์กร ป‚ 2555
บริษัทäด้รับรางวัล ในด้านต่างæเพิ่ม¢ึéนดังนีé
1. ด้านการพัฒนาคุ³ภาพ และ ความปลอดภัย

บริษัทäด้รับรางวัล QUALITY AWARD 2012
จากสíานักงานค³ะกรรมการอาหารและยา

2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา½‚มือแรงงาน

ด้านสังคม
บริษัทäด้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีนวัตกรรม
ดีเด่นประจíาป‚ 2555 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทÈäทย

ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทäด้รับประกาÈนียบัตรการเ¢้าร่วมโครงการ
“โรงงานสีเ¢ียว” ในเครือสหพัฒน์

บริษัทäด้รับรางวัลส¶านประกอบการดีเด่น
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา½‚มือแรงงานประจíาป‚ 2555
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[ Message�from
Managing�Director�]

Mr.Thirasak�Vikitset
Managing�Director

	 Over	 the	 past	 two	
years,	the	sings	of	a	global
recovery	 have	 encouraged
manufacturers	all	around	the
world,	 including	 those	 in
Thailand,	 to	 create	 more
social	 and	 enviromental	
friendly	proucts	for	the	market.
	 In	 addition,	 S&J’s	 aim	
has	been	to	create	a	balance 
between	all	respective parties	
relating	to	its	business,	the	
economy,	 society	 and	 the	
environment. This	is	intended	
to	build	further	trust	with	all	
customers	and	stakeholders,
as	 well	 demonstrate	 how	
we	 are	 steadily	 moving
forwards	 to	 incorporate

increasingly higher	
international	standards.	
		Furthermore,	the	Company	
is	 carrying	out	 continuous	
systematic	social	responsibility 
activities,	under	the	direction	of 
Professor		Dr.Malyn	Chulasiri,
Chairman	of 	Corporate	Social
Responsibilit (CSR)Commitee,	
since	May	13 	th	2010.
	Also,	besides S&J	having	
an	offi		cial	Board	of	Director,	
it	has	formed	several	 less	
formal	 groups	 to	 address	
such	 issues	 as	 Technical	
Affairs,	 Community	 Affairs,
and Relations	with	the	Public,	
which	lend	additional support,
and effectively	accomplish	all

the	Company’s CSR activities.
	 Last	but	not	 least,	we	
feel	very	strongly	about	the	
need	of	having	sustainable
growth	for	our	business, in	
order	 that	 it	 will	 allow
us	 to	 contribute	 back	 to
society	indefi	nitely.



CSR�Policy

 In	parallel	with	“Good	Governance”	for	busi-
ness,	S&J	also	aims	on	“Good Governance” for	CSR.	
In	such	operation,	the	company	encourages	the	staffs	in
every	level	to	participate	their	jobs	and	social	activities 
with	 loving	hearts.	There	 is	 the	strong	belief	 that	 the	
cooperation	among	the	staffs	to	do	good	things	for	business	
and	society	can	build	the	sustainable	growth to	
the	company.
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CSR�Vision
 	SJI	-	a	leading	manufacturer	for	valuable	
			health	and	beauty	care	products

	 To	build	the	image	
representing	the	commitment 
to	the	health	and	beauty	
care	business	in,	satisfying 
the	consumer’s	healthy and	
beautiful	mind.
	 To	target	on	consumer’s	
feels	with	valuable	buying	
and	using	experiences	for	
health	and	beauty	care
products	

CSR�ROAD�MAP�2013-2020

ENGAGEMENT
2013-2014

To	give	the	knowledge
and	understanding	on	
	 -	how	to	look	after	the	
body	and	mind	health	
 - how	to	use	the products	
for	health	and	beauty	

To	reduce	the	risk and	
negative	impact	from	product 
use

2015-2017
KNOWLEDGE

To	let	consumer	be able	
to	access	to	the	information	
and	knowledge	on	health	and	
beauty	care	products
	 To	have	networking
alliance	in	health	and beauty.

2018-2020
NETWORKING
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CSR

Animal	conservation,	Environmental	conservation,	Child	and	youth,
Religion	support,	Disable	and	elderly	people

External
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1.	The	praying	ceremony	for	better	and	longer	life	of	elephants	at	Ban	Cho	Changchara,	 
	 Kanjanaburi	(the	elephant	sanctuary	supported	by	S&J)
2.	S&J’s	first	veterinarian	staff	(female)	who	fully	takes	charge	of	elephant	conservation	 
	 project	of	the	company
3.	The	health	service	for	other	animals	at	Ban	Terk	Elephant	Conservation	Center,	 
	 Sukhothai	(the	first	elephant	clinic	supported	by	S&J)
4.	Liturgy	to	the	spirit	of	“Phang	Prara”	at	Ban	Cho	Changchara	after	a	long	illness	...
5.	Medical	care	to	“Phang	Bue	Dam”	by	a	team	of	elephant	specialists	at	Ban	Cho	 
	 Changchara	

Animal�Conservation
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	 Aims	for	beautiful	environment	and	global	warming	protection.	
In	2012,	 the	plantation	 led	by	S&J	could	help	 reduce	carbon	
dioxide	emissions	by	more	than	1,500	tons

Environmental�Conservation 

	 	 S&J	 also	 provides	 the	
“Forest	 Youth	 Project”	 by	
promoting	the	youth	to	love	
and	conserve	plants.	In	2012,	
children	 with	 their	 families	
who	are	the	company	staffs	
planted	at	least	200	trees

	 Six-thousand	seedlings	were	
planted	for	reforestation	at	khao	
Chom	 Phu	 Wildlife	 Sanctuary	
Chonburi	on	October	27,	2012

The	“Fill Natural Fertilizer, Love Forest Project”,	a	new	
line	for	environmental	conservation,	planted	1,000	trees	at	
Nongkla	on	August	24,	2012.
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Targeted to support the issued children to be happy with
better quality of life 

 by	providing	lunch	meal	of	nutritive	value	for	students	in	
the	community	schools	and	suggesting	vegetable	plantation	in	
the	school	(amusing	and	responsible	activity)	for	serving	the	
meals	at	school	or	home

Child�and�Youth 
Nutrition	support

by	providing	materials	and	utensils	for	use	in	their	skillful	activities	and	
preference	e.g.,	painting	sets	for	autistic	children	at	Wat	Naprao	School	to	
learn	and	paint	on	Batik	fabric

Autistic	children	support
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Child�and�Youth��
Mr Anon Sangsuwan or “Bank” 
Starting	 weight	 was	 210	 kg	 Current	
weight	at	end	of	2012	was	165	kg.		
Is	now	supported	by	the	company	for	
both	 weight	 reduction	 and	 university	
study

Scholarships	and	Grants
-	Supporting	over	80	school	
and	university	scholarships /	year

Change of Life Project

-	Supporting		the	good	relationship	between	the	surrounding	community	and	
factory	as	well	as	promoting	the	community’s	income,	S&J	has	helped	teaching	
the	methods	to	make	the	quality	household	products	e.g.,	dishwashers

Community
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-	Collaboration	with	the	National	Cancer	Institute	on	“Look	Good	Feel	
Better”	project,	S&J	staffs	arranged	the	makeup	set	for	female	cancer	
patients	by	teaching	them	how	to	makeup	before	providing	them	the	
makeup	set.	

Cancer
patients
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Disable�and�elderly
people

S&J	gives	the	opportunity	to	the	disable	people	by	hiring	them	
to	work	in	their	skillful	jobs	for	taking	care	self	and	family.

Over	6	years	continuously,	S&J	staffs	visit	elderly	
nursing	 home	 to	 make	 the	 people	 there	 feel	
warm	and	happy	by	showing	the	respectation	and	
gratitude	to	them	
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	-	Month	celebration	for	2600-year	
anniversary	of	Buddhism	enlightenment	
(March	2012)

-	 Providing	 the	 donated	 money	 from	
S&J’s	 staffs	 to	 the	 school	 principle	 as	
the	 expense	 for	 building	 merit	 hall	 at	
Ban	 Air	 Ao,	 Chiang	Mai	 on	 November	
17,	2012.

Religion�Support

		Continue	the	robes	tradition	of	the	annual	
ceremony.	Join	donating	to	build	up	pavilion	
at	Practical	theology	plantation,	Chonburi	Province	
on	November	11,	2012.

		Providing	the	company	
supported	money	 to	 50	
monks	 as	 the	 trainers	
for	merit	 training	 dealing	
with	 ethics	for	work,	and	
security	for	nation,	religion	
and	 king	 on	 November	
18,	2012



Building	renovation	at	Wat	Boon	Kan	Na	Vas	School,	Ayutthaya		
March	31,	2012	after	fl	ood	disaster	in	2011

Temple	renovation	at	Choeng	Thar	Temple,	Ayutthaya	on	
January	7,	2012	after	fl	ood	disaster	in	2011

Post-disaster�Renovation
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Internal�CSR

With the company’s policy on 3-life 
balance (employee, organization and 
society), the internal CSR is focused 
on the employee and organization

Three Balanced Lives
Organization

Employee

Society
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Employee

-	 Promoting	 health	 through	
exercise	 e.g.,	 arranging	 Gym	
with	instructors	to	teach	how	
to	do	the	correct	exercise

	 S	&	J	has	the	strong	policy	in	supporting	the	
employee’s	quality	of	life	thorough	many	activities.	
The	aim	is	to	make	the	organization	be	the	“Happy	
Work	Place”.		

HAPPY BODY
“Happy Work Place”

-	Encouraging	better	future	life	
for	self	and	family	e.g.,	having	
white	factory	campaign
(no	smoking,	no	narcotics),	
bank	saving	project	

HAPPY MONEY

-	Arranging		blood	donation	program.
-	Arrange	National	Children’s	Day	together		
		with	Saha	Group	and	community.

HAPPY HEART

-	Inducing	joyful	relaxing	time	e.g.,	
arranging	the	karaoke	hour	on	Friday	
and	activities	on	Sahaphat’s	Family	
Day.

HAPPY RELAX
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-	Building	staff’s	morale,	e.g. 
visiting	 sick	 employees,	 new	
born	babies.

HAPPY FAMILY

HAPPY SOUL
-	Encouraging	positive	mind	and	ethics	
through	training	and	practicing	e.g., the	
joyful	blessing,	training,	meditation	practice 
for	peace 

HAPPY  BRAIN

-	Supporting	knowledge	search,	
share	 and	 thinking	 system	 to	
improve	 better	 brain	 function	
in	form	of	classroom	and	non-
classroom	in	order	to	build	up	
confidence	 to	 both	 local	 and	
overseas	customers.
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Organization
In 2012, S & J has received several awards in various 
aspects from working as followings :
1. Quality development and safety.

“Quality Award” from Thai Food and Drug 
Administration (Thai FDA) for quality and 
safety management of products

2. Promotion and skill development.

Society
“The Most Innovative CSRI Recognition Award” 
from The Stock Exchange of Thailand 

Environment
The “Green Factory Certifi cate” from 
Saha Group
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“Award and Certifi cate of Excellence in Promotion 
and Development of Skill” from Ministry of Labor                     








