บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
8. โครงสร้างการจ ัดการ
ั เจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบ
โครงสร ้างการจัดการของบริษัท มีโครงสร ้างการบริหารทีช
่ ด
ั เจน
ได ้ มีการมอบอานาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ ายจัดการทีช
่ ด
ประกอบด ้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อีก 6 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานทีม
่ ี
ความสาคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
่ ง และคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพือ
คณะกรรมการความเสีย
่ สังคม โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ ายจัดการ) เป็ น
ผู ้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ประกอบด ้วย คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู ้จัดการ รองกรรมการ
ผู ้จัดการ
และผู ้จัดการฝ่ ายต่างๆ
มีการกาหนดอานาจหน ้าทีข
่ องคณะกรรมการชุดต่างๆ
และของ
กรรมการผู ้จัดการไว ้เป็ นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอานาจหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของกรรม
กรรมการผู ้จัดการ ซึง่ ได ้รับการอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2552 เมือ
่ วันที่ 28
เมษายน 2552 และมีผลบังคับตัง้ แต่วันที่ 28 เมษายน 2552 มีเลขานุการบริษัททาหน ้าทีต
่ ามที่
กฎหมายกาหนด และตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8.1

คณะกรรมการบริษ ัท

จัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ทาหน ้าทีก
่ ากับดูแลกิจการเพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู ้ถือหุ ้นและให ้เป็ นไป
ตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข ้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือ
่ สัตย์สจ
หุ ้น ด ้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ
ุ ริตเยีย
่ งวิญญูชนผู ้ประกอบธุรกิจ เช่นนัน
้ จะพึงกระทา
ภายใต ้สถานการณ์อย่างเดียวกันด ้วยอานาจต่อรองทางการค ้าทีป
่ ราศจากอิทธิพลในการทีต
่ นมีสถานะเป็ น
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด ้วยผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ม
ี่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ เป็ นผู ้มีพน
ื้ ฐานความ
่ วชาญหลากหลายอาชีพและได ้ใช ้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทาให ้งาน
เชีย
ของบริษัทฯ ประสบความสาเร็จด ้วยดีตลอดมา ประกอบด ้วยกรรมการจานวน 14 ท่าน มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได ้รับการแต่งตัง้ จากทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
 กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหารจานวน
5 คน
 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารจานวน 4 คน
 กรรมการอิสระจานวน
5 คน ซึง่ คิดเป็ นร ้อยละ 38 ของกรรมการทัง้ คณะ
(ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจานวน 3 คน)
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
ื่ ของคณะกรรมการบริษ ัท
รายชอ
่
รายชือ

วาระการดารง
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

1.นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

ประธานกรรมการ / กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหาร

2.นางทิพาภรณ์

โชควัฒนา

รองประธานกรรมการ / กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหาร

3.นายธีระศักดิ์

วิกต
ิ เศรษฐ์

กรรมการผู ้จัดการ / กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

4.ดร.อัตถกร

กลัน
่ ความดี

กรรมการรองผู ้จัดการ / กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

5.พล.ร.อ.อภิชาติ

เพ็งศรีทอง

กรรมการอิสระ

6.นางแก ้วตา

องค์สรณะคม

กรรมการ / กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

7.ศ.ดร.ภญ.มาลิน

จุลศิร ิ

กรรมการ / กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

8.นางจิตราภรณ์

วิกต
ิ เศรษฐ์

กรรมการ / กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

9.นางธีรดา

อาพันวงษ์

กรรมการ / กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหาร

10.นางพิศมัย

จันทรุเบกษา

กรรมการอิสระ

11.นายสุเทพ

ด่านศิรวิ โิ รจน์

กรรมการ / กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหาร

12.นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

13.นางประดิษฐา

จงวัฒนา

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

14.นายสุรงค์

องค์โฆษิต

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เลขานุการคณะกรรมการบริษ ัท : นางสุกัญญา

ในการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นประจาปี ทุก
ครัง้ ให ้กรรมการ
บริษัทออกจาก
ตาแหน่งเป็ นจานวน
1ใน3 เป็ นอัตรา
ถ ้าจานวนกรรมการ
บริษัททีจ
่ ะแบ่งออก
ให ้ตรงเป็ น 3 ส่วน
หากไม่ได ้ก็ให ้ออก
โดยจานวนใกล ้
ทีส
่ ด
ุ กับส่วน 1 ใน
3 กรรมการบริษัท
ซึง่ พ ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได ้รับ
การเลือกตัง้ ใหม่อก
ี
ได ้

กีรติประเสริฐ

กรรมการผูม
้ อ
ี านาจผูกพ ันบริษ ัทฯ
่ ร่วมกันพร ้อมประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
กรรมการสองในเก ้าท่านนี้ ลงลายมือชือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายบุญเกียรติ
นางทิพาภรณ์
นายธีระศักดิ์
นายอัตถกร
นางแก ้วตา
นางมาลิน
นางจิตราภรณ์
นางธีรดา
นายสุเทพ

โชควัฒนา
โชควัฒนา
วิกต
ิ เศรษฐ์
กลั่นความดี
องค์สรณะคม
จุลศิร ิ
วิกต
ิ เศรษฐ์
อาพันวงษ์
ด่านศิรวิ โิ รจน์
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
8.2

ผูบ
้ ริหาร (ฝ่ายจ ัดการ) ประกอบด ้วย

ปั จจุบน
ั ผู ้บริหารของบริษัทฯ มีจานวน
ดาเนินงานภายใต ้นโยบายทีบ
่ ริษัทฯ ได ้กาหนดไว ้

10

คน

ซึง่ ได ้รับมอบหมายอานาจหน ้าทีใ่ ห ้

ื่ ผูบ
รายชอ
้ ริหาร
่
รายชือ

ตาแหน่ง

วาระการดารงตาแหน่ง

กรรมการผู ้จัดการ / กรรมการทีเ่ ป็ น
ผู ้บริหาร
กรรมการรองผู ้จัดการ/กรรมการที่
เป็ นผู ้บริหาร

1.นายธีระศักดิ์

วิกต
ิ เศรษฐ์

2.ดร.อัตถกร

กลัน
่ ความดี

3.นางแก ้วตา

องค์สรณะคม

กรรมการ/กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

พฤษภาคม 57–พฤษภาคม 58

4.ศ.ดร.ภญ.มาลิน

จุลศิร ิ

กรรมการ/กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

พฤษภาคม 57–พฤษภาคม 58

5.นางจิตราภรณ์

วิกต
ิ เศรษฐ์

กรรมการ/กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

พฤษภาคม 57–พฤษภาคม 58

ผู ้จัดการฝ่ ายธุรกิจต่างประเทศ

พฤษภาคม 57–พฤษภาคม 58

6.Mr.Simon Rhoderick Knight

พฤษภาคม 57–พฤษภาคม 58
พฤษภาคม 57–พฤษภาคม 58

7.นางสาวสุเมธ

ั ฤทธิ์
สุรชาติชย

ผู ้จัดการฝ่ ายโรงงาน

พฤษภาคม 57–พฤษภาคม 58

8.นายวาฤทธิ์

ตรีตราพันธ์

ผู ้ช่วยผู ้จัดการฝ่ ายสานักงาน(บัญชี
และการเงิน)

พฤษภาคม 57–พฤษภาคม 58

9.นางทองสุข

อุปถัมภากุล

ผู ้ช่วยผู ้จัดการฝ่ ายธุรกิจในประเทศ

พฤษภาคม 57–พฤษภาคม 58

10.นางพัชรา

พงษ์วจิ ารณ์

ผู ้ช่วยผู ้จัดการทรัพยากรบุคคล

พฤษภาคม 57–พฤษภาคม 58

หมายเหตุ :
ผู ้บริหารของบริษัทฯ เป็ นผู ้บริหารตามคานิยามของสานั กงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ แบ่งตามหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบ
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557

โครงสร ้างกรรมการบริษัท ประกอบด ้วยคณะกรรมการจานวน 7 ชุด ได ้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพือ
่ สังคม
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
8.3

เลขานุการบริษ ัท
คณะกรรมการบริษั ท มีม ติแ ต่ง ตั ง้ ให ้ นางสุกั ญ ญา กีร ติป ระเสริฐ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น
เลขานุ ก ารบริษั ท ตั ง้ แต่วั น ที่ 13 พฤษภาคม 2553 จบการศึก ษาปริญ ญาตรี สาขาการบั ญ ชี
มหาวิท ยาลั ย รามค าแหง และผ่ า นการอบรมในหลั ก สูต รที่เ กี่ย วข อ้ งกั บ การปฏิบั ต ห
ิ น า้ ที่ข อง
เลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัตข
ิ องเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ไว ้ในแบบ 56-1
และแบบ 56-2 รายละเอียดเกีย
่ วกับ กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร ผู ้มีอานาจควบคุมและเลขานุ ก าร
บริษัท มีหนา้ ทีต
่ ามทีก
่ าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผลใช ้บังคับ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551
่ สัตย์ สุจริต รวมทัง้ ต ้องปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตาม
ด ้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข ้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
ทัง้ นี้หน ้าทีต
่ ามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนั งสือนั ดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานประจาปี ของบริษัทฯ
- หนั งสือนั ดประชุมผู ้ถือหุ ้น และรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได ้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู ้บริหารและจัดส่ง
สาเนารายงานการมีสว่ นได ้เสียตามมาตรา
89/14
ให ้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนั บแต่วันทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับรายงานนัน
้
3. ดาเนินการอืน
่ ๆ ตามทีค
่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษ ัทย ังมีหน้าทีด
่ าเนินการตามทีค
่ ณะกรรมการบริษ ัทมอบหมาย
และหน้าทีอ
่ น
ื่ ๆ เช่น
1. สนั บสนุนให ้การกากับดูแลกิจการเป็ นไปตามมาตรฐานการกากับดูแลกิจการทีด
่ โี ดยให ้คาแนะนา
เบือ
้ งต ้นแก่กรรมการบริษัท ผู ้บริหารด ้านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ และข ้อบังคับของบริษัทฯ
รวมถึงรายงานการเปลีย
่ นแปลงทีม
่ น
ี ั ยสาคัญแก่กรรมการบริษัท
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการ
ประสานงานด ้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ดาเนินการให ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างถูกต ้อง
ติดตามให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อคณะกรรมการบริษัทใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไป รวมทัง้ ติดตามให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกาหนดวันประชุมล่วงหน ้าทุกปี และจัดส่งจดหมาย
เชิญประชุมล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วัน เพือ
่ ให ้คณะกรรมการได ้พิจารณารายละเอียดการประชุมแต่ละวาระด ้วย
ความละเอียด รอบคอบ และการประชุมผู ้ถือหุ ้น ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย ข ้อบังคับของบริษัทฯ และข ้อ
พึงปฏิบัตต
ิ า่ ง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีก
่ ากับดูแล เช่น สานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดูแลให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูล
และรายงาน
สารสนเทศต่อหน่วยงานทีก
่ ากับดูแลและสาธารณชน ให ้ถูกต ้องตามกฎหมาย
6. ให ้ข่าวสารกับผู ้ถือหุ ้นในเรือ
่ งสิทธิตา่ งๆ ของผู ้ถือหุ ้นและให ้ข่าวสารของบริษัท อย่างสม่าเสมอ
ครบถ ้วน
7. จัดให ้มีคม
ู่ อ
ื กรรมการบริษัท มีการปฐมนิเทศ และให ้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัททีไ่ ด ้รับการ
เลือกตัง้ ใหม่
8. หน ้าทีอ
่ น
ื่ ๆ ตามทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร

1. หล ักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ
้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท ได ้แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เพือ
่ ทาหน ้าทีพ
่ จิ ารณา
กาหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ
บริษัท อานาจหน ้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการ โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเบีย
้
ประชุม และค่าตอบแทนประจาปี แล ้วนาเสนอต่อทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ
่ พิจารณาก่อนนาเสนอที่
ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมัตวิ งเงินค่าตอบแทนดังกล่าวทุกปี
สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู ้บริหารจะเป็ นไปตามหลักการทีบ
่ ริษัทฯ กาหนดไว ้ โดย
พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบต
ั งิ านของผู ้บริหารทีไ่ ด ้รับ
มอบหมาย
2. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นต ัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษ ัท
ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ได ้อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล ้านบาท
เท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลง ซึง่ การพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต ้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และได ้รับการอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยไม่เกินวงเงินทีไ่ ด ้รับจากทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและได ้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุม
่ ธุรกิจระดับ
เดียวกัน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการทีก
่ รรมการบริษัทได ้รับในฐานะพนั กงาน หรือลูกจ ้างของ
บริษัทฯ
1. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายให ้กรรมการบริษัททุกคน โดยให ้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัตงิ าน และเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. ค่าเบีย
้ ประชุม

ปี 2557

2.1. คณะกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริษัท
 กรรมการบริษัท

12,000 บาท/ครัง้
9,000 บาท/ครัง้

2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ

12,000 บาท/ครัง้
9,000 บาท/ครัง้

2.3. คณะกรรมการสรรหา
 ประธานกรรมการสรรหา
 กรรมการสรรหา
2.4. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
่ ง
2.5. คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
 กรรมการบริหารความเสีย

ปี 2556
12,000 บาท/ครัง้
9,000 บาท/ครัง้
12,000 บาท/ครัง้
9,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้
5,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้
5,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้
5,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้
5,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้
5,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้
5,000 บาท/ครัง้
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
ปี 2557
2.6. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพือ
่ สังคม
 ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพือ
่ สังคม 10,000 บาท/ครัง้
 กรรมการกิจกรรมองค์กรเพือ
่ สังคม
5,000 บาท/ครัง้
2.7.

ปี 2556

10,000 บาท/ครัง้
5,000 บาท/ครัง้

คณะกรรมการชุดย่อยอืน
่ ให ้อยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน โดย
นาเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล ้องกับภาระหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัท

สาหรับการจ่ายค่าเบีย
้ ประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม กรณีมก
ี าร
ประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครัง้ คงให ้ได ้รับเบีย
้ ประชุมไม่เกิน 1 ครัง้
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
ิ้ 9,480,000.00 บาท
รวมค่าตอบแทนทีจ
่ า
่ ยในปี 2557 เป็นจานวนเงินทงส
ั้ น
ค่าตอบแทนทีก
่ รรมการบริษ ัทแต่ละรายได้ร ับในปี 2557 มีรายละเอียดด ังนี้
ค่าเบีย
้ ประชุมคณะกรรมการ

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ประจาปี

่
รายชือ

บริษ ัท

ตรวจสอบ

สรรหา

กาหนด
ค่าตอบแทน

บริหารความ
่ ง
เสีย

กิจการรม
องค์กรเพือ
่
ั
สงคม

รวม
ค่าตอบแทน
กรรมการ

1. นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

1,000,000.00

60,000.00

-

20,000.00

10,000.00

-

-

1,090,000.00

2. นางทิพาภรณ์

โชควัฒนา

800,000.00

36,000.00

-

10,000.00

-

20,000.00

-

866,000.00

3. นายธีระศักดิ์

วิกต
ิ เศรษฐ์

1,500,000.00

45,000.00

-

10,000.00

5,000.00

-

-

1,560,000.00

4. ดร.อัตถกร

กลัน
่ ความดี

750,000.00

45,000.00

-

10,000.00

-

-

-

805,000.00

5. พล.ร.อ.อภิชาติ

เพ็งศรีทอง

350,000.00

45,000.00

-

-

-

-

20,000.00

415,000.00

6. นางแก ้วตา

องค์สรณะคม

800,000.00

36,000.00

-

10,000.00

5,000.00

-

-

851,000.00

7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน

จุลศิร ิ

700,000.00

45,000.00

-

-

-

-

40,000.00

785,000.00

8. นางจิตราภรณ์

วิกต
ิ เศรษฐ์

800,000.00

45,000.00

-

-

-

-

-

845,000.00

9. นางธีรดา

อาพันวงษ์

350,000.00

36,000.00

-

-

-

-

-

386,000.00

10. นางพิศมัย

จันทรุเบกษา

350,000.00

45,000.00

-

-

5,000.00

-

-

400,000.00

11. นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

450,000.00

36,000.00

60,000.00

-

-

-

-

546,000.00

12. นางประดิษฐา

จงวัฒนา

350,000.00

45,000.00

45,000.00

-

-

15,000.00

-

455,000.00

13. นายสุรงค์

องค์โฆษิต

350,000.00

45,000.00

45,000.00

-

-

-

-

440,000.00

14. นายสุเทพ

ด่านศิรวิ โิ รจน์

-

36,000.00

-

-

-

-

-

36,000.00

8,550,000.00

600,000.00

150,000.00

60,000.00

25,000.00

35,000.00

60,000.00

9,480,000.00

้
รวมทงสิ
ั้ น
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบ
้ ริหารทีไ่ ด้ร ับจากบริษ ัท
ฝ่ ายบริหารจะเป็ นผู ้พิจารณา ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท
โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัตงิ านรายบุคคล โดยในปี 2557
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู ้บริหารสีร่ ายแรกจากผู ้จัดการลงมาและผู ้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่
่ ก
สีท
ุ ราย รวม 10 ท่าน มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทน
เงินเดือนและเงินอุดหนุน

ปี 2556

ปี 2557

จานวนราย

จานวนเงิน

จานวนราย

จานวนเงิน

9

34,114,600.00

9

39,482,250.00

2 ค่าตอบแทนอืน
่
บริษัทฯ ได ้จัดให ้มีกองทุนสารองเลีย
้ งชีพให ้แก่ผู ้บริหาร โดยการสมัครเป็ นสมาชิกกอง
ทุนสารองเลีย
้ งชีพ โดยบริษัทได ้สมทบในอัตราร ้อยละ 3 ของเงินเดือน
บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย
้ งชีพสาหรับผู ้บริหาร จานวน 9 ราย ซึง่
รวมอยูใ่ นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุนข ้างต ้นแล ้ว
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
8.5 บุคลากร
บริษัทฯ
ให ้ความสาคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกาลังคนให ้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน
และเพือ
่ เตรียมความพร ้อมของกาลังคนต่อแผนงานในอนาคตด ้วย ซึง่ ค่าตอบแทน ได ้แก่ เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนั ส กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสารอง
้ 2,178 และ
เลีย
้ งชีพ เป็ นต ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีพนั กงานรวมทัง้ สิน
2,089 คนตามลาดับ แบ่งตามสายงานหลักเป็ น 6 ฝ่ าย ได ้ดังนี้
สายงานหล ัก
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายสานั กงาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายเทคนิค
ฝ่ ายโรงงาน
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ิ้
รวมทงส
ั้ น
ผลตอบแทนรวมทีใ่ ห้ก ับพน ักงาน
ค่าใช ้จ่ายพนั กงาน
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย
้ งชีพ

ปี 2557
(คน)
343
73
131
368
1,260
3
2,178

ปี 2556
(คน)
219
54
138
286
1,389
3
2,089

ปี 2557
(ล้านบาท)
668.1
7.60

ปี 2556
(ล้านบาท)
607.28
6.93

่ แนล เอนเตอร์ไพรส์ จากัด(มหาชน) คานึงถึงความสาคัญ
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน
ของทุนมนุษย์ในองค์กร ทีเ่ ป็ นผู ้ขับเคลือ
่ นให ้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและก ้าวกระโดด ทัง้ นี้
ความรู ้ ความสามารถของบุคคลากรจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นทีอ
่ งค์กรต ้องมีการดูแลและพัฒนาอย่างเป็ น
ระบบรวมไปถึงการปลูกฝั งทัศนคติทด
ี่ ใี นการทางานตัง้ แต่เริม
่ ต ้นการเข ้ามาเป็ นพนั กงานผ่านการทา
กิจกรรมและกระบวนการให ้ความรู ้ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ในห ้องและนอกห ้องเรียนอาทิเช่น การ
ฝึ กอบรม การสอนงาน การมอบหมาย Project งาน การส่งไปดูงาน ฯลฯ ในระยะ 3 ปี ทีผ
่ ่านมา
บริษัทไม่มก
ี รณีการเปลีย
่ นแปลงจานวนพนั กงานหรือข ้อพิพาทด ้านแรงงาน อย่างมีนัยสาคัญ
นโยบายด้านการพ ัฒนาบุคลากร
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร
เพือ
่ สร ้างความได ้เปรียบในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ บุคลากรทุกคนจะได ้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งและเพียงพอ ทัง้ เรือ
่ งงานในหน ้าที่ ความรู ้
เกีย
่ วกับธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการตามความเหมาะสมของหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ ทัง้ นี้
รวมไปถึงการสร ้างจิตสานึกและทัศนคติทด
ี่ ต
ี อ
่ การทางาน เน ้นตามนโยบายหลักของฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล ดังนี้
1. การทางานแบบเข ้มข ้นภายใต ้สภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
2. สนั บสนุนและส่งเสริมให ้บุคลากรของบริษัทมีศักยภาพ
สามารถอยู่รว่ มและเติบโตไปกับ
บริษัทได ้อย่างมัน
่ คง
3. HR ต ้องเป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกิจบริษัท โดยต ้องเข ้าใจธุรกิจ และสนั บสนุนทาให ้เกิด
ยอดขายและกาไร
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557
โดยได ้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตาม Career Development Roadmapดังนี้

S&J ได ้แบ่งกรอบการพัฒนาออกเป็ น 5 ด ้าน ได ้แก่
1. หมวดความรู ้พืน
้ ฐาน เป็ นกลุม
่ หลักสูตรความรู ้พืน
้ ฐาน ทีม
่ ท
ี งั ้ การปรับทัศนคติในการทางาน
อย่างเช่น หลักสูตร How to be a good officer ความรู ้พืน
้ ฐานในธุรกิจเครือ
่ งสาอางและ
กระบวนการผลิตซึง่ จะจัดอบรมให ้กับพนั กงานทีเ่ ข ้ามาใหม่
รวมถึงหลักสูตรธรรมะระดับต่างๆ
เพือ
่ สร ้างจิตสานึกทีด
่ ี และส่งเสริมการทางานร่วมกัน ของพนั กงาน
2. หมวดการจัดการ พนั กงานแต่ระดับจะได ้รับการพัฒนาทักษะความรู ้ด ้านการจัดการทีแ
่ ตกต่างกัน
ให ้เหมาะสมกับหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบ เช่น หลักสูตรทักษะการบังคับบัญชา และเทคนิคการ
สอนงานสาหรับหัวหน ้างานระดับหัวหน ้าทีม หลักสูตร Management Skill for supervisor
สาหรับหัวหน ้างานระดับหน่วย และหลักสูตร Management Skill for Management สาหรับ
หัวหน ้างานระดับแผนกขึน
้ ไป
3. หมวดคุณภาพและการเพิม
่ ผลผลิต
เพือ
่ เพิม
่ พูนความรู ้ความสามารถให ้ปฏิบัตงิ านได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด S&J จึงได ้ดาเนินการอบรมหลักสูตรในด ้านคุณภาพและการ
เพิม
่ ผลผลิตอย่างต่อเนือ
่ ง อาทิ หลักสูตร Quality Function Deployment
หลักสูตร
Autonomous Maintenance หลักสูตร Self Control และหลักสูตรการอบรมทบทวนระบบ
คุณภาพต่างๆ
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4. หมวดความปลอดภัย
พนั กงานในทุกระดับต ้องได ้รับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยตามที่
กฏหมายกาหนด และบริษัทฯ ยังจัดหลักสูตรความปลอดภัยสาหรับงานเฉพาะด ้าน เช่น
หลักสูตรความปลอดภัยในห ้องแล็บสาหรับเจ ้าหน ้าทีใ่ นห ้องปฏิบัตก
ิ าร หลักสูตรการทางานกับ
รถยก (Forklift) หลักสูตรการทางานกับสารเคมี เพือ
่ ควบคุมและป้ องกันการเกิดอันตรายจาก
การปฎิบัตงิ าน
5. หมวดความรู ้เชิงเทคนิค เพือ
่ เพิม
่ พูนศักยภาพในการทางานในแต่ละ Function นอกจากส่วนงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะกาหนดให ้มีการสอนงานภายในหน่วยงาน
(OJT)
ยังได ้เชิญ
่ วชาญภายนอกมาให ้ความรู ้และแบ่งปั นประสบการณ์ อาทิเช่น หลักสูตร Marketing
ผู ้เชีย
Research and Customer Insights, หลักสูตร Negotiation Skill , หลักสูตร HR
Transformation หลักสูตร Leading Innovation ฯลฯ
การประเมินผลการพ ัฒนาบุคลากร
ส่วนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มก
ี ารวัดผลและติดตามประสิทธิผลการพัฒนาบุคลากร โดยเน ้น
ประเมินจากการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช ้งานจริงหลังการอบรม ทัง้ การตรวจสอบผล การสัมภาษณ์การ
่ ทดสอบ เป็ นต ้น
สุม
ทัง้ นี้ต ้องมีตัวชีว้ ัดผลในแต่ละหลักสูตรทัง้ ทีส
่ ามารถวัดผลเป็ นตัวเงินและทีไ่ ม่
สามารถวัดผลเป็ นตัวเงิน
การจ ัดกิจกรรมเพือ
่ พ ัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู ้
มีการจัดตัง้ คณะทางานในโครงการต่างๆ เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการ Carbon
footprintโครงการข ้อเสนอแนะ โครงการ5ส.โครงการ HR Transformation เป็ นต ้นนอกจากจะเป็ นการ
พัฒนางานแล ้วยังเป็ นการเสริมสร ้างทักษะ องค์ความรู ้และพัฒนาระบบความคิดของพนักงานอีกด ้วย
หมายเหตุ
สามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ “เอกสารแนบ 5 รายงานความยง่ ั ยืน ประจาปี
2557 ห ัวข้อ การพ ัฒนาบุคคลากร”
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