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8. โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน ถวงดุล และสามารถ
ตรวจสอบได มีการมอบอํานาจระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และฝายจัดการ
ที่ชัดเจน ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย อีก 5 ชุด ชวย
กลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการความเสี่ยง โดยมีฝายบริหาร (ฝายจัดการ) เปนผูบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ รองกรรมการ
ผูจัดการ
และผูจัดการฝายตางๆ
มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ
และ
ของกรรมการผูจด
ั การไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตร และในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมกรรมการผูจัดการ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 และมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2552 มีเลขานุการบริษัททํา
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8.1

คณะกรรมการบริษัท

จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถ
 ือหุนและให
เปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่
ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตเยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจ เชนนั้น
จะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาทีป
่ ราศจากอิทธิพลในการที่
ตนมีสถานะเปนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ เปนผูมีพื้นฐานความ
เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพและไดใชประสบการณของทานเสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัทฯ ทําให
งานของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จดวยดีตลอดมา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 13 ทาน มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
• กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน
5 คน
• กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 3 คน
• กรรมการอิสระจํานวน
5 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 38 ของกรรมการทั้งคณะ
(ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจํานวน 3 คน)
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รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ

วาระการดํารง
ตําแหนง

ตําแหนง

1.นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

2.นางทิพาภรณ

โชควัฒนา

รองประธานกรรมการ / กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

3.นายธีระศักดิ์

วิกต
ิ เศรษฐ

กรรมการผูจัดการ / กรรมการที่เปนผูบริหาร

4.ดร.อัตถกร

กลั่นความดี

กรรมการรองผูจัดการ / กรรมการทีเ่ ปนผูบริหาร

5.พล.ร.อ.อภิชาติ

เพ็งศรีทอง

กรรมการอิสระ

6.นางแกวตา

องคสรณะคม

กรรมการ / กรรมการทีเ่ ปนผูบ
 ริหาร

7.ศ.ดร.ภญ.มาลิน

จุลศิริ

กรรมการ / กรรมการทีเ่ ปนผูบ
 ริหาร

8.นางจิตราภรณ

วิกต
ิ เศรษฐ

กรรมการ / กรรมการทีเ่ ปนผูบ
 ริหาร

9.นางธีรดา

อําพันวงษ

กรรมการ / กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

10.นางพิศมัย

จันทรุเบกษา

กรรมการอิสระ

11.นายขจรศักดิ์

วันรัตนเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

12.นางประดิษฐา

จงวัฒนา

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

13.นายสุรงค

องคโฆษิต

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นางสุกญ
ั ญา

ในการประชุมสามัญผูถ
 ือ
หุนประจําปทุกครั้งให
กรรมการบริษัทออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวน 1ใน
3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการบริษัทที่จะแบง
ออกใหตรงเปน 3 สวน
หากไมไดกใ็ หออกโดย
จํานวนใกลที่สด
ุ กับสวน
1 ใน 3 กรรมการบริษัท
ซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับการ
เลือกตั้งใหมอก
ี ได

กีรติประเสริฐ

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัทฯ
กรรมการสองในแปดทานนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายบุญเกียรติ
นางทิพาภรณ
นายธีระศักดิ์
นายอัตถกร
นางแกวตา
นางมาลิน
นางจิตราภรณ
นางธีรดา

โชควัฒนา
โชควัฒนา
วิกิตเศรษฐ
กลั่นความดี
องคสรณะคม
จุลศิริ
วิกิตเศรษฐ
อําพันวงษ
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8.2

ผูบริหาร (ฝายจัดการ) ประกอบดวย

ปจจุบันผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 10 คน
ดําเนินงานภายใตนโยบายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว

ซึ่งไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ให

รายชื่อผูบริหาร
รายชื่อ

ตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนง

กรรมการผูจัดการ / กรรมการที่เปน
ผูบริหาร
กรรมการรองผูจัดการ/กรรมการทีเ่ ปน
ผูบริหาร

1.นายธีระศักดิ์

วิกต
ิ เศรษฐ

2.ดร.อัตถกร

กลั่นความดี

3.นางแกวตา

องคสรณะคม

กรรมการ / กรรมการทีเ่ ปนผูบ
 ริหาร

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

4.ศ.ดร.ภญ.มาลิน

จุลศิริ

กรรมการ / กรรมการทีเ่ ปนผูบ
 ริหาร

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

5.นางจิตราภรณ

วิกต
ิ เศรษฐ

กรรมการ / กรรมการทีเ่ ปนผูบ
 ริหาร

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

6.Mr.Simon Rhoderick Knight

ผูจัดการฝายธุรกิจตางประเทศ

พฤษภาคม 56- พฤษภาคม 57

7.นางสาวสุเมธ

สุรชาติชัยฤทธิ์

ผูจัดการฝายโรงงาน

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

8.นายวาฤทธิ์

ตรีตราพันธ

ผูชวยผูจด
ั การฝายสํานักงาน
และการเงิน)

9.นางทองสุข

อุปถัมภากุล

ผูชวยผูจด
ั การฝายธุรกิจในประเทศ

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

10.นางพัชรา

พงษวิจารณ

ผูชวยผูจด
ั การฝายจัดซื้อและจัดหา

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

(บัญชี

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

หมายเหตุ : ผูบริหารของบริษัทฯ เปนผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งแบงตามหนาที่ความรับผิดชอบ
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โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 7 ชุด ไดแก
1.
คณะกรรมการบริษัท
2.
คณะกรรมการบริหาร
3.
คณะกรรมการตรวจสอบ
4.
คณะกรรมการสรรหา
5.
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
6.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.
คณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพือ
่ สังคม
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8.3

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งให นางสุกัญญา กีรติประเสริฐ ดํารงตําแหนงเปน
เลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
และผ า นการอบรมในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท โดย
คุณสมบั ติของเลขานุก ารบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ไว ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท มีหนาที่
ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย สุจริต รวมทั้ง ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู
ถือหุน ทั้งนี้หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานประจําปของบริษัทฯ
- หนังสือนัดประชุมผูถอ
ื หุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผูบริหารและจัดสง
สําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหนาที่ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายและหนาที่อื่นๆ เชน
1.
สนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยให
คําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการบริษัท ผูบริหารดานกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ และขอบังคับ
ของบริษัทฯรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการบริษัท
2.
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
ประสานงานระหวางกรรมการบริษัท และ
ฝายจัดการประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตา ง ๆ ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการใหมีการปฏิบัติตาม
อยางถูกตอง ติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมผูถอ
ื หุน
3.
จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ
 ือหุน
ใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอบังคับของบริษัทฯ และขอพึงปฏิบัติตาง ๆ
4.
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผูถือหุน
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5.
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล
และรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชน ใหถูกตองตามกฎหมาย
6.
ใหขาวสารกับผูถือหุนในเรื่องสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและใหขาวสารของบริษัทฯ อยาง
สม่ําเสมอครบถวน
7.
จัดใหมีคูมอ
ื กรรมการบริษัท มีการปฐมนิเทศ และใหคําแนะนําแกกรรมการบริษัทที่
ไดรับการเลือกตั้งใหม
8.
หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

1. หลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
เพือ
่ ทําหนาที่
พิจารณากําหนดวงเงินและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยกําหนด
คาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม และคาตอบแทนประจําป แลวนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณากอนนําเสนอที่ประชุมผูถอ
ื หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินคาตอบแทนดังกลาวทุกป
สําหรับการจายคาตอบแทนแกผูบริหารจะเปนไปตามหลักการที่บริษัทฯ
กําหนดไว
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่
ไดรับมอบหมาย
2. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ไดอนุมัตค
ิ าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไมเกิน 15 ลาน
บาทเทาเดิม จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนดังกลาว
ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
โดยไมเกินวงเงินที่ไดรับจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนและไดเปรียบเทียบกับ
บริษัทในกลุมธุรกิจระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทไดรับใน
ฐานะพนักงาน หรือลูกจางของบริษัทฯ
1. คาตอบแทน
คาตอบแทนประจําปจายใหกรรมการบริษัททุกคน
โดยใหคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑและผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการ
บริษัท
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2. คาเบี้ยประชุม
ป 2556
2.1. คณะกรรมการบริษท
ั
• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการบริษัท

12,000 บาท/ครั้ง
9,000 บาท/ครั้ง

2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบ

12,000 บาท/ครั้ง
9,000 บาท/ครั้ง

2.3. คณะกรรมการสรรหา
• ประธานกรรมการสรรหา
• กรรมการสรรหา
2.4. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
• ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
• กรรมการกําหนดคาตอบแทน
2.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

ป 2555
8,000บาท/ครั้ง

10,000บาท/ครั้ง
8,000 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง
10,000 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง
10,000 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง

2.6. คณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม
5,000 บาท/ครั้ง
• ประธานกรรมการกิจกรรมองคกรเพือ
่ สังคม 10,000 บาท/ครั้ง
• กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม
5,000 บาท/ครั้ง
2.7.

คณะกรรมการชุดยอยอื่น ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
โดยนําเสนอตามความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัท

สําหรับการจายคาเบี้ยประชุมทุกประเภท จายเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม กรณีมี
การประชุมในแตละเดือนมากกวา 1 ครั้ง คงใหไดรับเบี้ยประชุมไมเกิน 1 ครัง้
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รวมคาตอบแทนที่จา
 ยในป 2556 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 8,280,000.00 บาท
คาตอบแทนทีก
่ รรมการบริษัทแตละรายไดรับในป 2556 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ

คาตอบแทน
คณะกรรมการ
ประจําป

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

ตรวจสอบ

กําหนด
คาตอบแทน

สรรหา

บริหารความ
เสี่ยง

กิจการรมองคกร
เพื่อสังคม

รวมคาตอบแทน
กรรมการ

1. นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

850,000.00

44,000.00

-

15,000.00

15,000.00

-

-

924,000.00

2. นางทิพาภรณ

โชควัฒนา

750,000.00

35,000.00

-

10,000.00

-

15,000.00

-

810,000.00

3. นายธีระศักดิ์

วิกิตเศรษฐ

1,300,000.00

35,000.00

-

10,000.00

10,000.00

-

-

1,355,000.00

4. ดร.อัตถกร

กลั่นความดี

650,000.00

26,000.00

-

10,000.00

-

-

-

686,000.00

5. พล.ร.อ.อภิชาติ

เพ็งศรีทอง

300,000.00

26,000.00

-

-

-

-

20,000.00

346,000.00

6. นางแกวตา

องคสรณะคม

750,000.00

35,000.00

-

10,000.00

10,000.00

-

-

795,000.00

7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน

จุลศิริ

650,000.00

18,000.00

-

-

-

-

35,000.00

703,000.00

8. นางจิตราภรณ

วิกิตเศรษฐ

750,000.00

26,000.00

-

-

-

-

-

776,000.00

9. นางธีรดา

อําพันวงษ

300,000.00

35,000.00

-

-

-

-

-

335,000.00

10. นางพิศมัย

จันทรุเบกษา

300,000.00

35,000.00

-

-

10,000.00

-

-

345,000.00

11. นายขจรศักดิ์

วันรัตนเศรษฐ

400,000.00

26,000.00

46,000.00

-

-

-

-

472,000.00

12. นางประดิษฐา

จงวัฒนา

300,000.00

26,000.00

26,000.00

-

-

10,000.00

-

362,000.00

13. นายสุรงค

องคโฆษิต

300,000.00

26,000.00

35,000.00

-

-

-

-

361,000.00

7,600,000.00

393,000.00

107,000.00

55,000.00

45,000.00

25,000.00

55,000.00

8,280,000.00

รวมทั้งสิ้น
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(ข) คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหารที่ไดรับจากบริษัท

คาตอบแทน
เงินเดือนและเงินอุดหนุน

ป 2555

ป 2556

จํานวนราย

จํานวนเงิน

จํานวนราย

จํานวนเงิน

9

36,335,000.00

9

34,114,600.00

2 คาตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ไดจัดใหมก
ี องทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหาร โดยการสมัครเปนสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทไดสมทบในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน
บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร จํานวน 9 ราย ซึ่ง
รวมอยูในคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุนขางตนแลว
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8.5 บุคลากร
บริษัทฯ
ใหความสําคัญตอการพิจารณาจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสมกับขนาดของหนวยงาน
และเพื่อเตรียมความพรอมของกําลังคนตอแผนงานในอนาคตดวย
ซึ่งคาตอบแทน
ไดแก
เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ เงินโบนัส กองทุนประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีพนักงานรวม
ทั้งสิ้น 1,964 และ 2,089 คนตามลําดับ แบงตามสายงานหลักเปน 6 ฝาย ไดดังนี้
สายงานหลัก
ฝายพัฒนาธุรกิจ
ฝายสํานักงาน
ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายเทคนิค
ฝายโรงงาน
ฝายตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น

ป 2555(คน)
219
54
138
286
1,389
3
2,089

ผลตอบแทนรวมที่ใหกับพนักงาน
คาใชจายพนักงาน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ป 2556(คน)
215
52
117
256
1,321
3
1,964

ป 2555
(ลานบาท)
546.72
6.60

ป 2556
(ลานบาท)
607.28
6.93

บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด(มหาชน) คํานึงถึงความสําคัญ
ของทุนมนุษยในองคกร ที่เปนผูขับเคลื่อนใหองคกรเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและกาวกระโดด ทั้งนี้
ความรู
ความสามารถของบุคคลากรจึงเปนสิ่งจําเปนที่องคกรตองมีการดูแลและพัฒนาอยางเปน
ระบบรวมไปถึงการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการทํางานตั้งแตเริ่มตนการเขามาเปนพนักงานผานการทํา
กิจกรรมและกระบวนการใหความรูในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในหองและนอกหองเรียนอาทิเชน การ
ฝกอบรม การสอนงาน การมอบหมาย Project งาน การสงไปดูงาน ฯลฯ ในระยะ 3 ป ที่ผานมา
บริษัทไมมีกรณีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานหรือขอพิพาทดานแรงงาน อยางมีนัยสําคัญ
นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
นโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันทาง
ธุรกิจ บุคลากรทุกคนจะไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเพียงพอ ทั้งเรื่องงานในหนาที่ ความรู
เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการตามความเหมาะสมของหนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้
รวมไปถึงการสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดต
ี อการทํางาน เนนตามนโยบายหลักของฝายทรัพยากร
บุคคล ดังนี้
1. การทํางานแบบเขมขนภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
2. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทมีศักยภาพ
สามารถอยูรวมและเติบโตไปกับ
บริษัทไดอยางมั่นคง
3. HR ตองเปนสวนหนึ่งของธุรกิจบริษัท โดยตองเขาใจธุรกิจ และสนับสนุนทําใหเกิด
ยอดขายและกําไร
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โดยไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรตาม Career Development Roadmapดังนี้

S&J ไดแบงกรอบการพัฒนาออกเปน 5 ดาน ไดแก
1. หมวดความรูพื้นฐาน เปนกลุมหลักสูตรความรูพื้นฐาน ที่มีทั้งการปรับทัศนคติในการทํางาน
อยางเชน หลักสูตร How to be a good officer ความรูพื้นฐานในธุรกิจเครื่องสําอางและ
กระบวนการผลิตซึ่งจะจัดอบรมใหกับพนักงานที่เขามาใหม
รวมถึงหลักสูตรธรรมะระดับตางๆ
เพื่อสรางจิตสํานึกทีด
่ ี และสงเสริมการทํางานรวมกัน ของพนักงาน
2. หมวดการจัดการ พนักงานแตระดับจะไดรับการพัฒนาทักษะความรูดานการจัดการที่แตกตางกัน
ใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ เชน หลักสูตรทักษะการบังคับบัญชา และเทคนิคการ
สอนงานสําหรับหัวหนางานระดับหัวหนาทีม หลักสูตร Management Skill for supervisor
สําหรับหัวหนางานระดับหนวย และหลักสูตร Management Skill for Management สําหรับ
หัวหนางานระดับแผนกขึ้นไป
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3. หมวดคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
เพือ
่ เพิ่มพูนความรูความสามารถใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด S&J จึงไดดําเนินการอบรมหลักสูตรในดานคุณภาพและการ
เพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่อง อาทิ หลักสูตร Quality Function Deployment
หลักสูตร
Autonomous Maintenance หลักสูตร Self Control และหลักสูตรการอบรมทบทวนระบบ
คุณภาพตางๆ
4. หมวดความปลอดภัย
พนักงานในทุกระดับตองไดรับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยตามที่
กฏหมายกําหนด และบริษัทฯ ยังจัดหลักสูตรความปลอดภัยสําหรับงานเฉพาะดาน เชน
หลักสูตรความปลอดภัยในหองแล็บสําหรับเจาหนาที่ในหองปฏิบัติการ หลักสูตรการทํางานกับ
รถยก (Forklift) หลักสูตรการทํางานกับสารเคมี เพื่อควบคุมและปองกันการเกิดอันตรายจาก
การปฎิบัติงาน
5. หมวดความรูเชิงเทคนิค เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทํางานในแตละ Function นอกจากสวน
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะกําหนดใหมีการสอนงานภายในหนวยงาน
(OJT) ยังไดเชิญ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหความรูและแบงปนประสบการณ อาทิเชน หลักสูตร Marketing
Research and Customer Insights, หลักสูตร Negotiation Skill , หลักสูตร HR
Transformation หลักสูตร Leading Innovation ฯลฯ
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
สวนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีการวัดผลและติดตามประสิทธิผลการพัฒนาบุคลากร
โดย
เนนประเมินจากการนําความรูไปประยุกตใชงานจริงหลังการอบรม ทั้งการตรวจสอบผล การสัมภาษณ
การสุมทดสอบ เปนตน ทั้งนี้ตองมีตัวชี้วัดผลในแตละหลักสูตรทั้งทีส
่ ามารถวัดผลเปนตัวเงินและที่ไม
สามารถวัดผลเปนตัวเงิน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค และสรางองคความรู
มีการจัดตั้งคณะทํางานในโครงการตางๆ เชน โครงการอนุรักษพลังงาน โครงการ Carbon
footprintโครงการขอเสนอแนะ โครงการ5ส.โครงการ HR Transformation เปนตนนอกจากจะเปนการ
พัฒนางานแลวยังเปนการเสริมสรางทักษะ องคความรูและพัฒนาระบบความคิดของพนักงานอีกดวย
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