บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2558
8. โครงสร้างการจ ัดการ
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2558
โครงสร ้างกรรมการบริษัท ประกอบด ้วยคณะกรรมการจานวน 8 ชุด ได ้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ี่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสย
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพือ
่ สงั คม
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษ ัท (Board of Directors)
ปั จจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจานวน 15 คน ประกอบด ้วย
 กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหารจานวน
5
คน
 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารจานวน
10
คน (ซงึ่ เป็ นกรรมการอิสระ 6 คน)

รายชอื่ คณะกรรมการบริษทั
1. นายบุญเกียรติ
2. นางทิพาภรณ์
3. นายธีระศกั ดิ์
4. ดร.อัตถกร
5. พล.ร.อ.อภิชาติก
6. นางแก้วตา
7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน
8. นางจิตราภรณ์
9. นางธีรดา
10. นางพิศมัย
11. นายสุเทพ
12. นายขจรศกั ดิ์
13. นางประดิษฐา
14. นายสุรงค์
15. พล.ต.อ.สมชาย

โชควัฒนา
โชควัฒนา
วิกติ เศรษฐ์
กลัน่ ความดี
เพ็งศรีทอง
องค์สรณะคม
อังสุรงั ษี
วิกติ เศรษฐ์
อาพันวงษ์
จันทรุเบกษา
ด่านศริ วิ โิ รจน์
วันรัตน์เศรษฐ
จงวัฒนา
องค์โฆษิต
ประภัสภักดี

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กาหนด
กิจกรรมองค์กร กากับดูแล
บริหารความเสยี่ ง
ค่าตอบแทน
เพือ่ สงั คม
กิจการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

ประธาน
กรรมการ
-

กรรมการ
ประธาน
-

กรรมการ
ประธาน

หมายเหตุ : คุณสมบัตข
ิ องกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็ นไปตามประกาศทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนด
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2558
กรรมการผูม
้ อ
ี านาจผูกพ ันบริษ ัทฯ
ื่ แทนบริษัทฯ ประกอบด ้วย กรรมการสองในเก ้าท่านนี้ ลง
กรรมการทีม
่ อ
ี านาจลงลายมือชอ
ื่ ร่วมกันพร ้อมประทับตราสาคัญของบริษัท ได ้แก่
ลายมือชอ
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
อังสุรังษี
วิกต
ิ เศรษฐ์
อาพันวงษ์
ด่านศริ วิ โิ รจน์

วาระการดารงตาแหน่ง
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ทก
ุ ครัง้ ให ้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน
1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ ้าจานวนกรรมการบริษัททีจ
่ ะแบ่งออกให ้ตรงเป็ น 3 สว่ นหากไม่ได ้ก็ให ้ออกโดย
จานวนใกล ้ทีส
่ ด
ุ กับสว่ น 1 ใน 3 กรรมการบริษัท ซงึ่ พ ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได ้รับการเลือกตัง้
ใหม่อก
ี ได ้
ประว ัติขอ
้ มูลสว่ นบุคคลของกรรมการ
รายละเอียดข ้อมูลสว่ นบุคคลของกรรมการอยูใ่ นหัวข ้อ “รายละเอียดเกีย
่ วกับผู ้บริหารและผู ้มี
อานาจควบคุมของบริษัท
จานวนครงของการประชุ
ั้
มคณะกรรมการ
ในปี 2558 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดเข ้าร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละคน ดังนี้
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2558
หน่วย : ครงั้
การเข้าร่วมประชุม
่ คณะกรรมการบริษ ัท
รายชือ
ผูถื
้ อหุน
้

1. นายบุญเกียรติ
2. นางทิพาภรณ์
3. นายธีระศักดิ์
4. ดร.อัตถกร
5. พล.ร.อ.อภิชาติก
6. นางแก ้วตา
7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน
8. นางจิตราภรณ์
9. นางธีรดา
10. นางพิศมัย
11. นายสุเทพ
12. นายขจรศักดิ์
13. นางประดิษฐา
14. นายสุรงค์
15. พล.ต.อ.สมชาย
16. นายวาฤทธิ์
17. Mr.Simon
18. นางสาวสุเมธ
19. นางทองสุข
20. นางพั ชรา
21. นางพรรณี
22. นางสุธัญญา
23. นางดารณี
24. นางธัญนันทน์
25. นางรุจาภา
26. นายภัทร
27. ศ.ดร.นฤมล
28. ดร.เกริกเกียรติ์
29. นางสาวทัดทรวง
30. นายสุมต
ิ ร
31. นางสาววาสนา
หมายเหตุ :

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษ ัท
บริหาร

โชควัฒนา
1/1
5/5
โชควัฒนา
1/1
4/5
วิกต
ิ เศรษฐ์
1/1
5/5
กลัน
่ ความดี
1/1
4/5
เพ็ งศรีทอง
1/1
5/5
องค์สรณะคม
1/1
5/5
อังสุรง
ั ษี
1/1
5/5
วิกต
ิ เศรษฐ์
1/1
4/5
อาพั นวงษ์
1/1
3/5
จันทรุเบกษา
1/1
4/5
ด่านศิรวิ โิ รจน์
1/1
5/5
วันรัตน์เศรษฐ
1/1
4/5
จงวัฒนา
1/1
5/5
องค์โฆษิต
1/1
5/5
ประภัสภักดี
1/1*
4/5*
ตรีตราพั นธ์
1/1
Rhoderick Knight
1/1
ั ฤทธิ์
สุรชาติชย
1/1
อุปถัมภากุล
1/1
พงษ์วจ
ิ ารณ์
1/1
ฉันทวรลักษณ์
1/1
สุมะนา
1/1
อรรจนียกุล
1/1
ตันติโกวิท
1/1
ศรีสรุ างค์
1/1
วิกต
ิ เศรษฐ์
1/1
สอาดโฉม
ศริเสริมโภค
แสงวิเชียร
ขอไพบูลย์
1/1
วิเลิศปรีชาตระกูล
* รับตาแหน่งเมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2558
** รับตาแหน่งเมือ
่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
***ออกตามวาระเมือ
่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

14/22
19/22
15/22
13/22
10/22
13/22
17/22
22/22
21/22
20/22
20/22
22/22
4/22***

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

4/4
4/4
4/4
3/4**
-

4/4
2/4
4/4
4/4
4/4
-

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
่
กาหนด
บริหารความเสียง
กจ
ิ กรรมองค ์กร
ค่าตอบแทน
เพือส
่ ังคม

1/1
1/1
1/1
1/1
-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1**
-

3/4
4/4
4/4
1/4***
3/4
4/4
4/4
3/4**
-

คณะกรรมการ
กาก ับดูแล
กจ
ิ การ

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
-
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2558
8.2

ผูบ
้ ริหาร (ฝ่ายจ ัดการ) ประกอบด ้วย

ปั จจุ บั น ผู บ
้ ริห ารของบริษั ทฯ มีจ านวน 10 คน ซ ึ่ง ได ร้ ั บ มอบหมายอ านาจหน า้ ที่ ใ ห ้
ดาเนินงานภายใต ้นโยบายทีบ
่ ริษัทฯ ได ้กาหนดไว ้
ื่ ผูบ
รายชอ
้ ริหาร
่
รายชือ

ตาแหน่ง

วาระการดารงตาแหน่ง

กรรมการผู ้จัดการ / กรรมการทีเ่ ป็ น
ผู ้บริหาร
กรรมการรองผู ้จัดการ/กรรมการทีเ่ ป็ น
ผู ้บริหาร

1.นายธีระศักดิ์

วิกต
ิ เศรษฐ์

2.ดร.อัตถกร

กลั่นความดี

3.นางแก ้วตา

องค์สรณะคม

กรรมการ/กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

พฤษภาคม 58–พฤษภาคม 59

4.ศ.ดร.ภญ.มาลิน

อังสุรังษี

กรรมการ/กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

พฤษภาคม 58–พฤษภาคม 59

5.นางจิตราภรณ์

วิกต
ิ เศรษฐ์

กรรมการ/กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

พฤษภาคม 58–พฤษภาคม 59

ผู ้จัดการฝ่ ายธุรกิจต่างประเทศ

พฤษภาคม 58–พฤษภาคม 59

6.Mr.Simon Rhoderick Knight

พฤษภาคม 58–พฤษภาคม 59
พฤษภาคม 58–พฤษภาคม 59

7.นางสาวสุเมธ

ั ฤทธิ์
สุรชาติชย

ผู ้จัดการฝ่ ายโรงงาน

พฤษภาคม 58–พฤษภาคม 59

8.นายวาฤทธิ์

ตรีตราพันธ์

ผู ้ช่วยผู ้จัดการฝ่ ายสานักงาน(บัญชีและ
การเงิน)

พฤษภาคม 58–พฤษภาคม 59

9.นางทองสุข

อุปถัมภากุล

ผู ้ช่วยผู ้จัดการฝ่ ายธุรกิจในประเทศ

พฤษภาคม 58–พฤษภาคม 59

10.นางพัชรา

พงษ์ วจ
ิ ารณ์

ผู ้ช่วยผู ้จัดการทรัพยากรบุคคล

พฤษภาคม 58–พฤษภาคม 59

หมายเหตุ :
ผู ้บริหารของบริษัทฯ เป็ นผู ้บริหารตามคานิยามของสานั กงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซงึ่ แบ่งตามหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบ
ประว ัติขอ
้ มูลสว่ นบุคคลของผูบ
้ ริหาร
รายละเอียดข ้อมูลสว่ นบุคคลของผู ้บริหารอยูใ่ นหัวข ้อ “รายละเอียดเกีย
่ วกับผู ้บริหารและผู ้มี
อานาจควบคุมของบริษัท”

8.3

เลขานุการบริษ ัท
คณะกรรมการบริษั ทได ม
้ ติแ ต่ ง ตั ้ง นายสุ ม ิต ร ขอไพบู ล ย์ ซ งึ่ เป็ นผู ม
้ ี คุ ณ วุ ฒ ิแ ละ
ประสบการณ์ ท ี่เ หมาะสม เป็ นผู ้รั บ ผิด ชอบท าหนา้ ที่เ ลขานุ ก ารบริษั ทตัง้ แต่วัน ที่ 24 กุม ภาพั นธ์
ึ ษาและประสบการณ์การทางานของเลขานุการบริษัท อยูใ่ นหัวข ้อ
2559 (รายละเอียดประวัตก
ิ ารศก
“รายละเอียดเกีย
่ วกับ กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร ผู ้มีอานาจควบคุม ของบริษัท ”) โดยให ้มีบทบาท
หน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบตามทีก
่ าหนดไว ้ในพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2551 และอืน
่ ๆ ตามทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2558
เลขานุการบริษ ัทมีบทบาทหน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบ ด ังนี้
1. ให ้คาแนะนาเบือ
้ งต ้นแก่กรรมการบริษัทเกีย
่ วข ้อกฎหมาย ระเบียบและข ้อบังคับต่าง ๆ ของ
บริษัท ฯ และติด ตามให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามอย่างถูกต ้องและสม่าเสมอ ตลอดจนรายงานการ
เปลีย
่ นแปลงทีม
่ น
ี ั ยสาคัญ
2. ประสานงานระหว่า งกรรมการบริษั ทและฝ่ ายจั ด การ ดูแ ลและประสานงานด ้านกฎหมาย
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ ดาเนินการให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู ้ถือหุ ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให ้เป็ นไปตามกฎหมาย ข ้อบังคับของ
บริษัทฯ และข ้อพึงปฏิบัตต
ิ า่ ง ๆ
4. บั น ทึก รายงานการประชุม ผู ้ถือ หุ ้น และรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษั ท รวมทั ง้
ติดตามให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น และทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแ ลให ้มีก ารเปิ ดเผยข ้อมูล และรายงานสารสนเทศในส ่ว นที่เ กี่ย วข ้องตามระเบีย บและ
ข ้อกาหนดของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการบริษัท
ื นั ดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 หนังสอ
ื นั ดประชุม / รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น
 หนังสอ
 แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ี ทีร่ ายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู ้บริหาร พร ้อมจั ดสง่
7. เก็ บรั กษารายงานการมีสว่ นได ้เสย
สาเนารายงานให ้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ
นับตัง้ แต่วน
ั ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับทราบรายงาน
8. จัดให ้มีการปฐมนิเทศ ให ้คาแนะนาแก่กรรมการทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ ใหม่
ื่ สารกับผู ้ถือหุ ้นทั่วไปให ้ได ้รับทราบสท
ิ ธิตา่ ง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น และข่าวสารของ
9. ติดต่อและสอ
บริษัทอย่างสมา่ เสมอและครบถ ้วน
10. ดาเนินการอืน
่ ๆ ตามทีค
่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และหน ้าทีอ
่ น
ื่ ๆ ตามที่
ได ้รับมอบหมายจากบริษัท
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร

1. หล ักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ
้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท ได ้แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เพือ
่ ทาหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณากาหนด
วงเงินและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท
อานาจหน ้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการ โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเบีย
้ ประชุม
และค่าตอบแทนประจาปี แล ้วนาเสนอต่อทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ
่ พิจารณาก่อนนาเสนอทีป
่ ระชุม
ผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมัตวิ งเงินค่าตอบแทนดังกล่าวทุกปี
สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู ้บริหารจะเป็ นไปตามหลักการทีบ
่ ริษัทฯ กาหนดไว ้ โดยพิจารณา
จากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัตงิ านของผู ้บริหารทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
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2. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นต ัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษ ัท
ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ได ้อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล ้านบาทเท่าเดิม
จนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลง ซงึ่ การพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต ้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกิน
วงเงินที่ได ้รับจากทีป
่ ระชุม สามั ญผู ้ถือหุ ้นและได ้เปรียบเทีย บกับบริษัทในกลุ่ม ธุร กิจระดับเดีย วกัน ทัง้ นี้
ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการทีก
่ รรมการบริษัทได ้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ ้างของบริษัทฯ




ค่าตอบแทนกรรมการบริษัประจาปี ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายให ้กรรมการบริษัททุกคน
โดยให ้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผล
การปฏิบัตงิ าน และเสนอคณะกรรมการบริษัท
ค่าเบีย
้ ประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม กรณีมก
ี ารประชุมในแต่ละเดือน
มากกว่า 1 ครัง้ คงให ้ได ้รับเบีย
้ ประชุมไม่เกิน 1 ครัง้
ส าหรั บ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุด ย่อ ยอื่นที่ค ณะกรรมการบริษั ทแต่ง ตั ง้ ขึน
้
กาหนดให ้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน โดยนาเสนอตาม
ความเหมาะสมและสอดคล ้องกับภาระหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าเบีย
้ ประชุม มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธาน


กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ี่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสย
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพือ
่ สงั คม
 ประธาน


กรรมการ

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ*
 ประธาน


กรรมการ

ปี 2558 (บาท/ครง)
ั้

ปี 2557 (บาท/ครง)
ั้

12,000

12,000

9,000

9,000

10,000

10,000

8,000

5,000

10,000

-

8,000

-

หมายเหตุ : * คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได ้เริม
่ จัดตัง้ ขึน
้ เมือ
่ เดือนพฤษภาคม 2558
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ิ้ 10,074,000.00 บาท
รวมค่าตอบแทนทีจ
่ า
่ ยในปี 2558 เป็นจานวนเงินทงส
ั้ น
ค่าตอบแทนทีก
่ รรมการบริษ ัทแต่ละรายได้ร ับในปี 2558 มีรายละเอียดด ังนี้
้ ประชุมคณะกรรมการ
ค่าเบีย

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ประจาปี

่
รายชือ

บริษ ัท

ตรวจสอบ

กาหนด
ค่าตอบแทน

สรรหา

บริหาร
่ ง
ความเสีย

กิจการรม
องค์กรเพือ
่
ั
สงคม

รวมค่าตอบแทน
กรรมการ

กาก ับดูแล
กิจการ

1. นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

1,000,000.00

60,000.00

-

40,000.00

10,000.00

-

-

-

1,110,000.00

2. นางทิพาภรณ์

โชควัฒนา

800,000.00

36,000.00

-

13,000.00

-

-

-

-

849,000.00

3. นายธีระศักดิ์

วิกต
ิ เศรษฐ์

1,500,000.00

45,000.00

-

29,000.00

5,000.00

10,000.00

-

-

1,589,000.00

4. ดร.อัตถกร

กลัน
่ ความดี

800,000.00

36,000.00

-

29,000.00

-

-

-

-

865,000.00

5. พล.ร.อ.อภิชาติ

เพ็งศรีทอง

350,000.00

45,000.00

-

-

-

-

21,000.00

-

416,000.00

6. นางแก ้วตา

องค์สรณะคม

800,000.00

45,000.00

-

29,000.00

5,000.00

-

-

32,000.00

911,000.00

7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน

อังสุรังษี

750,000.00

45,000.00

-

-

-

-

40,000.00

-

835,000.00

8. นางจิตราภรณ์

วิกต
ิ เศรษฐ์

800,000.00

27,000.00

-

-

-

-

-

-

827,000.00

9. นางธีรดา

อาพันวงษ์

350,000.00

27,000.00

-

-

-

-

-

-

377,000.00

10. นางพิศมัย

จันทรุเบกษา

350,000.00

36,000.00

-

-

5,000.00

-

-

-

391,000.00

11. นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

450,000.00

36,000.00

48,000.00

-

-

-

-

-

534,000.00

12. นางประดิษฐา

จงวัฒนา

350,000.00

45,000.00

36,000.00

-

-

-

-

-

431,000.00

13. นายสุรงค์

องค์โฆษิต

350,000.00

45,000.00

36,000.00

-

-

-

-

-

431,000.00

14. นายสุเทพ

ด่านศิรวิ โิ รจน์

350,000.00

45,000.00

-

-

-

-

-

-

395,000.00

-

36,000.00

27,000.00

-

-

-

-

50,000.00

113,000.00

9,000,000.00

609,000.00

147,000.00

140,000.00

25,000.00

10,000.00

61,000.00

82,000.00

10,074,000.00

15. พล ตร.อ.สมชาย ประภัสภักดี
้
รวมทงสิ
ั้ น
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(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบ
้ ริหารทีไ่ ด้ร ับจากบริษ ัท
ฝ่ ายบริหารจะเป็ นผู ้พิจ ารณา ซงึ่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท
โดยพิจ ารณาจากผลการด าเนิน งานของบริษั ท และผลการปฏิบั ต งิ านรายบุค คล โดยในปี 255 8
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู ้บริหาร 4 รายแรกจากผู ้จัดการลงมาและผู ้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที4
่
ทุกราย รวม 10 ท่าน มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทน
เงินเดือนและเงินอุดหนุน

ปี 2558

ปี 2557

จานวนราย

จานวนเงิน

จานวนราย

จานวนเงิน

10

44,191,295.00

10

41,483,650.00

3 ค่าตอบแทนอืน
่
(ก) ค่าตอบแทนอืน
่ ของกรรมการบริษัท
-ไม่ม-ี
(ข) ค่าตอบแทนอืน
่ ของผู ้บริหาร
ี ให ้แก่ผู ้บริหาร โดยการสมัครเป็ นสมาชก
ิ กองทุน
บริษัทฯ ได ้จัดให ้มีกองทุนสารองเลีย
้ งชพ
ี โดยบริษัทได ้สมทบในอัตราร ้อยละ 3 ของเงินเดือน
สารองเลีย
้ งชพ
ี สาหรับผู ้บริหาร จานวน 10 ราย ซงึ่
บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย
้ งชพ
รวมอยูใ่ นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุนข ้างต ้นแล ้ว
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8.5 บุคลากร
บริษัทฯ ให ้ความสาคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกาลังคนให ้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และ
เพือ
่ เตรียมความพร ้อมของกาลังคนต่อแผนงานในอนาคตด ้วย ซงึ่ ค่าตอบแทน ได ้แก่ เงินเดือน ค่า
ี เงินโบนั ส กองทุนประกันสงั คม เงินสมทบกองทุนสารองเลีย
ล่วงเวลา เงินชว่ ยเหลือค่าครองชพ
้ ง
ี เป็ นต ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีพนั กงานรวมทัง้ สน
ิ้ 2,156 และ 2,178
ชพ
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
ค่าใชจ่้ ายพนักงาน
ี
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย
้ งชพ

ปี 2558
(คน)

ปี 2557
(คน)

313
79
123
341
1,298
2
2,156

ปี 2558
(ล้านบาท)
688.1
8.2

343
73
131
368
1,260
3
2,178

ปี 2557
(ล้านบาท)
668.1
7.6

ั่ แนล เอนเตอร์ไพรส ์ จากัด(มหาชน) คานึงถึงความสาคัญของ
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชน
ทุนมนุษย์ในองค์กร ทีเ่ ป็ นผู ้ขับเคลือ
่ นให ้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและก ้าวกระโดด ทัง้ นี้ความรู ้
ความสามารถของบุคคลากรจึงเป็ นสงิ่ จาเป็ นทีอ
่ งค์กรต ้องมีการดูแลและพัฒนาอย่างเป็ นระบบรวมไป
ถึงการปลูกฝั งทัศนคติทด
ี่ ใี นการทางานตัง้ แต่เริม
่ ต ้นการเข ้ามาเป็ นพนั กงานผ่านการทากิจกรรมและ
่ การฝึ กอบรม การสอน
กระบวนการให ้ความรู ้ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ในห ้องและนอกห ้องเรียนอาทิเชน
งาน การมอบหมาย Project งาน การสง่ ไปดูงาน ฯลฯ ในระยะ 3 ปี ทีผ
่ า่ นมาบริษัทไม่มก
ี รณีการ
เปลีย
่ นแปลงจานวนพนักงานหรือข ้อพิพาทด ้านแรงงาน อย่างมีนัยสาคัญ
การดูแลและพ ัฒนาบุคลากร
Vision
ทุนมนุษย์ทม
ี่ ข
ี ด
ี ความสามารถ (ความรู ้,ทักษะและพฤติกรรม) ในการปฏิบัตงิ านและพร ้อม
ก ้าวทันความเปลีย
่ นแปลงของธุรกิจ
Mission
1. การมีสว่ นร่วมในความสาเร็จของธุรกิจ
2. การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให ้ตอบสนองต่อสภาพแวดล ้อมของ
องค์กรทีป
่ ลีย
่ นแปลง
3. การสง่ เสริมและสร ้างความสุขในการทางาน
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ภายใต ้กลยุทธ์ 3 ด ้านหลักได ้แก่
1.ด ้านการพัฒนา

: การวางแผนพัฒนาบุคคลากรตามแนวทาง Competency Model

2.ด ้านระบบ

: การปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีส
่ อดคล ้อง
กับแผนธุรกิจ

3.ด ้านขวัญกาลังใจ : การวางแผนปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริษั ทเอส แอนด์ เจฯ……..ให ้ความส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์เ พื่อ ช ่ว ยในการขั บ เคลื่อ น
องค์กรไปสูเ่ ป้ าหมายและความสาเร็ จทางธุรกิจ โดยมีการกาหนดประเภทของการพั ฒนาและฝึ กอบรม
แยกเป็ นประเภทใหญ่ๆได ้ 3 ประเภทดังนี้

1. การฝึ กอบรมประจาปี
บริษั ท เอส แอนด์ เจฯ มุ่ง เน น
้ การสร ้างเสริม ความรู ้/ทั ก ษะผ่า นกระบวนการฝึ กอบรมและพั ฒนาตาม
หลักสูตรทีไ่ ด ้วิเคราะห์ความจาเป็ นในแต่ละด ้าน แยกเป็ น 5 หมวดดังนี้
1.หมวดความรู ้พืน
้ ฐาน

จานวน

4

หลักสูตร

คิดเป็ น

8

%

2.หมวดการจัดการ
3.หมวดคุณภาพ
4.หมวดความปลอดภัย
5.หมวดเทคนิค

จานวน 5
จานวน 18
จานวน 20
จานวน 2

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

10
37
41
4

%
%
%
%

100

%

รวม

49

หล ักสูตร

้ า
ค่าใชจ
่ ยรวมกว่า 4 ล้านบาท
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2558
้ ังสามารถสรุปเป็นจานวนชม.ในการฝึ กอบรม โดยแบ่งตามกลุม
ทงนี
ั้ ย
่ ของพน ักงานด ังนี้

กราฟแสดงชั่วโมงการฝึ กอบรม เฉลี่ย/คน/ปี

16%

18%
แผนกขึน้ ไป

จำนวนชวั่ โมงฝึ กอบรม
เฉลีย
่

20.62 ชม./คน/ปี

12%

หน่ วย

จำนวนชัว่ โมง
ฝึ กอบรม 45,038 ชม./ปี

ทีม

21%

เจ้ าหน้ าที่
พนักงาน

33%

2. การฝึ กอบรม( OJT) ของหน่วยงาน
้
ั ้ เรียน
นอกจากการพัฒนาบุคลากรโดยใชการฝึ
กอบรมแบบ Class Room ทีเ่ น ้นการฝึ กอบรมในชน
แล ้ว บริษัทฯ ยังให ้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทีเ่ ป็ นแบบ Non – Class Room ในรูปแบบต่างๆ
ได ้แก่ OJT (On the Job Training) ซงึ่ เป็ นหลักสูตรการฝึ กอบรมทีช
่ ว่ ยเสริมสร ้างความรู ้/ทักษะด ้าน
เทคนิคการปฏิบัตงิ านของหน่วยงาน ทัง้ ในสว่ นของสานั กงานกรุงเทพฯ
โรงงานศรีราชา และปิ่ นทอง
้
ทัง้ หมดมากกว่า 1,500 หลักสูตร จานวน 18,633 ชม.ต่อปี นอกจากนีย
้ ังใชแนวทางการมอบหมายงาน
ึ ษาดูงานทัง้ ภายในและต่างประเทศ
การจัดทาโปรเจค การศก
รวมไปถึงการจัดทาโครงการต่างๆเพือ
่
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสม
่ บุคลากรฝึ กอบรมภายนอก
3. การสง
บริษัท เอส แอนด์ เจฯ มีก ารส ่งบุค ลากรไปอบรมภายนอกในหลัก สูตรเฉพาะด ้าน เพื่อ ส ่งเสริม
ี อีกกว่า 70 หลักสูตรต่อปี เพือ
ความรู ้ในวิชาชพ
่ ให ้หน่วยงานได ้มีโอกาสเติมเต็มความรู ้/ทักษะทีจ
่ าเป็ นต่อ
ื่ มั่นว่าบุคคลากรมีความรู ้/ทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัตงิ านอย่างมี
การปฏิบัตงิ าน ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให ้เกิดความเชอ
ิ ธิภาพ
ประสท
หมายเหตุ
สามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ “รายงานการพ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน ประจาปี 2558
ห ัวข้อ คนดี”
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