
โครงสร้างการจัดการ 

ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจํานวน  15 คน     ประกอบด้วย 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน  10 คน     คิดเป็นร้อยละ 66.67 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน    5 คน     คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ซึง่กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 10 คน ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของ

คณะกรรมการบริษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดํารงตาํแหนง่กรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการไมเ่ป็น

บคุคลเดยีวกบักรรมการผู้จดัการ 

องค์ประกอบของกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวน 

กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ 

ทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน 

2. กรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตัง้และต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม กฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจํากดั ข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และข้อกําหนดของ ตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย ต้อง

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์ท่ีสามารถ  เอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัท  ได้เป็น

อย่างดี มีความทุ่มเทและสามารถ อุทิศเวลาอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้ นํา         

มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้มีประวตัิการทํางานท่ีด ี

3. กรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบตัิเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

ซึง่ได้กําหนดไว้อยา่งละเอียดและเข้มงวดรัดกมุกว่ข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในเร่ืองการถือหุ้นของบริษัท 

4. ประธานกรรมการของบริษัทมิได้เป็นผู้บริหารและมิใช่เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ โดยในการบริหารได้มี

การแบง่แยกบทบาท อํานาจหน้าท่ีอยา่งชดัเจนระหวา่งกรรมการกบัฝ่ายจดัการ นอกจากนี ้ประธานกรรมการยงัได้ 

สง่เสริมให้กรรมการทกุคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทโดยให้เวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. บริษัทกําหนดให้มีระบบการรายงานการดํารงตําแหน่งบริษัทอ่ืนของกรรมการท่ีต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิ

หน้าท่ีกรรมการบริษัท และเปิดเผยเป็นท่ีรับทราบ 

6. คณะกรรมการได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท  โดยเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของเลขานุการบริษัทไว้ภายใต้            

เอกสารแนบ 1 เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและข้อพงึปฏิบตัิ

ด้านการกํากบัดูแลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ทําหน้าท่ีในการดําเนินการ      

จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบตัิ

ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกํากบัดแูล 

เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ดแูล

การเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกํากับดูแลและสาธารณชนให้ถกูต้อง ครบถ้วนตาม

กฎหมาย จดัให้มีการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือแนะนําและให้ความรู้แก่กรรมการท่ีแตง่ตัง้ใหม่ โดยมีแผนกเลขานกุาร

บริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นหนว่ยงานสนบัสนนุ 

 



 

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท 

ชื่อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1    นายบญุเกียรติ          โชควฒันา ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการสรรหา  และประธาน

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

2    นางทิพาภรณ์         โชควฒันา รองประธานกรรมการ 

3    นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการสรรหา  

และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

4    ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการรองผู้จดัการ  กรรมการสรรหา  และกรรมการบริหาร 

5    นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ  กรรมการสรรหา  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  และกรรมการบริหาร 

6    ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี กรรมการ  ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม  และ

กรรมการบริหาร 

7    นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ  กรรมการสรรหา  และกรรมการบริหาร 

8    นางธีรดา อําพนัวงษ์ กรรมการ 

9    นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ กรรมการ 

10  พล.ร.อ.อภิชาต ิ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ  และกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

11  นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการอิสระ  และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

12  นายอมร อศัวานนัท์ กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

13  นางประดิษฐา จงวฒันา กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 

14  พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ

กรรมการตรวจสอบ 

15 ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  และ

กรรมการตรวจสอบ 

     นายสมุิตร ขอไพบลูย์ เลขานกุารบริษัท 
 

หมายเหตุ : คณุสมบตัิของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท  เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

 กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพนับริษัท 
 

กรรมการท่ีมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ประกอบด้วย กรรมการสองในเก้าท่านนี ้  ลงลายมือช่ือร่วมกันพร้อม

ประทบัตราสาํคญัของบริษัท ได้แก่ 

1. นายบญุเกียรต ิ  โชควฒันา 
2. นางทิพาภรณ์   โชควฒันา 
3. นายธีระศกัดิ์    วกิิตเศรษฐ์ 
4. นายอตัถกร    กลัน่ความด ี
5. นางแก้วตา    องค์สรณะคม 
6. นางมาลนิ     องัสรัุงษี 
7. นางจิตราภรณ์   วิกิตเศรษฐ์  
8. นางธีรดา    อําพนัวงษ์ 
9. นายสเุทพ    ดา่นศิริวิโรจน์ 



 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

      หลักเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และได้

มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนทําหน้าท่ีพิจารณากําหนดวงเงินและหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ ซึง่

พิจารณาจากบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน การขยายตวัของธุรกิจ การเติบโตและผลการดําเนินงานของบริษัท อํานาจหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ สภาพคลอ่งทางธุรกิจ ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ  

โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนประจําปี  แล้วนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อน

นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนดงักลา่วทกุปี 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ได้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทเท่ากบัปีก่อน  จนกว่าจะมี

การเปลีย่นแปลง  ซึง่การพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่วต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

และได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  โดยไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและได้เปรียบเทียบกบับริษัท

ในกลุม่ธุรกิจระดบัเดียวกนั  ทัง้นี ้ไมร่วมถึงคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 
 

• คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี จ่ายให้กรรมการบริษัททกุคน โดยให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนไป

พิจารณาจดัสรรตามหลกัเกณฑ์และผลการปฏิบตัิงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท 

• คา่เบีย้ประชมุจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  กรณีมีการประชมุในแตล่ะเดือนมากกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับ

เบีย้ประชมุไมเ่กิน 1 ครัง้ 

• สําหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ขึน้ กําหนดให้อยู่ในดลุยพินิจ

ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยนําเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีความ

รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท  

รายละเอียดการจ่ายค่าเบีย้ประชุม มีดังนี ้

 ปี 2564 (บาท/ครัง้) ปี 2563 (บาท/ครัง้) 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 
12,000 10,000 12,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 

10,000 9,000 10,000 9,000 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 

 ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายคา่เบีย้ประชมุ 1,835,000 บาท และคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 12,800,000 บาท รวมทัง้สิน้ 

14,635,000 บาท 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัท

ตามปกติ ไมม่ีการให้หุ้น หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดแก่กรรมการของบริษัท 



ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร 

ผู้บริหาร  

  ปัจจุบันผู้ บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ บริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ               

ตลาดหลกัทรัพย์  มีจํานวน 13 คน ซึง่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้ดําเนินงานภายใต้นโยบายท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ 

      รายชื่อของผู้บริหาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

2.  ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการรองผู้จดัการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

3.  นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

4.  ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี กรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

5.  นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

6.  Mr.Bo Nystrup Nielsen ผู้จดัการฝ่าย Strategy and Coporate Development 

7.  Mr.Simon  Rhoderick  Knight ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจตา่งประเทศ 

8.  นางทองสขุ อปุถมัภากลุ ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจในประเทศ 

9.  นายปรัชญ์ ศรีจนัทร์ ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน 

10. นายวาฤทธ์ิ    ตรีตราพนัธ์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสาํนกังาน (บญัชีและการเงิน) 

11. นางพชัรา   พงษ์วิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

12. นางดารณี   อรรจนียกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 

13. ดร.อรุชา บษุกรภินนัท์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย Automation and Digital Technology 

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร 

รายละเอียดข้อมลูสว่นบคุคลของผู้บริหารอยูใ่น เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารสงูสดุ

ด้านบญัชีและการเงิน  ผู้ควบคมุดแูลการทําบญัชี และเลขานกุารบริษัท” 

   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

      หลักเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร 

การจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัการท่ีบริษัทกําหนดไว้ โดยพิจารณาจาก  ผลการ

ดําเนินงานของบริษัท  ภาระหน้าท่ี ระดบัความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูและ

บริหารเป็นรายบคุคล ซึง่ผู้บริหารระดบัสงูจะได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบเดียวกบัท่ีผู้บริหารได้รับ 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 

(ก) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงนิ  หมายถึง คา่ตอบแทนของกรรมการบริหารท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร จํานวน 5 คน และ

ผู้บริหารตามคาํนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จํานวน 8 คน รวมเป็น

ทัง้สิน้ 13 คน โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอดุหนนุ เบีย้เลีย้ง เบีย้ประชมุ ซึง่ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะ

พนกังาน 

 

 

 

 



  รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน 
ปี 2564 ปี 2563 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ(บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ(บาท) 

    เงนิเดือนและเงนิอุดหนุน 13 64,609,130 13 54,042,696 

     ค่าเบีย้ประชุม 13      718,000 13      678,000 

     รวม   65,327,130   54,720,696 

          (ข)  ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

       บริษัทฯ ได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยการสมคัรเป็นสมาชิกกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  ทัง้นีบ้ริษัท

สมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนอื่น 

ปี 2564 ปี 2563 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 13 282,636 13 156,312 

รวม  282,636  156,312 

บุคลากร 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการพิจารณาจัดสรรกําลงัคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพ่ือเตรียมความพร้อมของ

กําลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทัง้สิน้ 1,615 และ 1,675  คน

ตามลาํดบั แบง่ตามสายงานหลกัเป็น 10 ฝ่าย ได้ดงันี ้
 

สายงานหลัก ปี 2564 (คน) ปี 2563 (คน) 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 120 123 

ฝ่ายสาํนกังาน 99 98 

ฝ่ายจดัซือ้จดัหา 49 47 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 125 127 

ฝ่ายเทคนิค 218 222 

ฝ่ายโรงงาน 824 872 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 155 160 

ฝ่าย Automation and Digital Technology 20 19 

ฝ่าย Strategy and Corporate Development 4 4 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 3 

รวมทัง้สิน้ 1,615 1,675 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลของบริษัทให้ความสาํคญัตัง้แตก่ระบวนการสรรหา คดัเลอืก และพฒันา เพ่ือตอบโจทย์บริบท

ขององค์กรในการสร้างคนดีและคนเก่งให้กบัสงัคม ซึ่งกระบวนการสรรหา คดัเลือกคนดี และพฒันาให้คนในองค์กรเป็นคนเก่งนัน้ จะ

ช่วยสง่เสริมให้องค์กรมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั ทา่มกลางสภาวะการเปลีย่นแปลงของการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั 



  ทัง้นีใ้นปี 2564 จากนโยบายขององค์กรท่ีมุ่งเน้นการเจริญเติบโตด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ๆ และการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ทัง้ใน

ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ทรัพยากรบคุคลจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษัทให้ความสําคญัในลําดบัต้นๆ เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อโจทย์ทางธุรกิจ

ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการกําหนดทิศทางในการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล โดยเร่ิมจากการปรับโครงสร้างองค์กรให้ชดัเจนขึน้ มีการ

สรรหาคดัเลอืกบคุลากรรุ่นใหมใ่นระดบับริหารเข้ามาร่วมงานในตําแหนง่ตา่งๆ มากขึน้ ดงันัน้กระบวนการพฒันาทรัพยากรบคุลากร จึง

เป็นกระบวนการสาํคญัท่ีต้องมีการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยมีหวัข้อการพฒันาหลกัๆ ท่ีมุง่เน้นการ

สร้างทศันคติและแนวคิดการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ในองค์กร การพฒันาหวัหน้างานให้เป็นผู้ นําในการสร้างคน สร้างงาน อยา่งมืออาชีพ 

ตลอดจนการสอดแทรกแนวคิดการสร้างคณุธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีจําเป็นตอ่องค์กร ผา่นกิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือเป็น

การสร้างฐานการรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน 

การบริหารคา่ตอบแทนท่ีดีและเป็นมาตรฐานจะช่วยสนบัสนนุให้พนกังานท่ีมีความสามารถร่วมกนัขบัเคลื่อนองค์กรได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ เป็นการรักษาให้พนกังานท่ีเก่งและดีอยู่กับบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานให้กบั

พนกังานอยา่งเหมาะสม ตามคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางาน โดยเงินเดือนขัน้ตํ่าของพนกังานเป็นไปตาม

ค่าแรงขัน้ตํ่าตามท่ีรัฐบาลกําหนด รวมทัง้มีการกําหนดโครงสร้างเงินเดือนเพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และผลการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานอีกด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯ กําหนดให้มีการพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือนประจําปีและโบนสั ให้แก่พนกังานปีละ 1 

ครัง้ โดยประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรผา่นกระบวนการ Competency Model และ Key Performance Indicator (KPI) บริษัท

ยงัมกีารศกึษา เปรียบเทียบ และปรับปรุงการบริหารคา่จ้างผลตอบแทนกบับริษัทชัน้นําเป็นประจําทกุปี 

ผลตอบแทนรวมที่ให้กับพนักงาน ปี 2564 (ล้านบาท) ปี 2563 (ล้านบาท) 

คา่ใช้จา่ยพนกังาน 834.8 729.0 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ     9.7     9.8 

รวม 844.5 738.8 

จํานวนพนกังานท่ีเข้าร่วมกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ (Providend Fund – PVD) 

บริษัท มี/ไม่มี PVD จาํนวนพนักงานที่ 

เข้าร่วม PVD (คน) 

คิดเป็นสดัส่วนต่อ

พนักงานทัง้หมด 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 

เอนเตอร์ไรส์ จํากดั (มหาชน) 

ม ี 1,127 69.78% 

บริษัทฯ  มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสํารองเลีย้งชีพของบริษัท คัดเลือกผู้ จัดการกองทุนท่ีร่วมปฏิบตัิตาม           

หลกัธรรมาภิบาลการลงทุนท่ีบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สงัคม ธรรมาภิบาล (Environment, 

Social and Governance – ESG) มีการปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างดี เน่ืองจากเป็นแนวทางการลงทุนท่ีนําไปสู่

ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของสมาชิกกองทนุซึง่คือพนกังานของบริษัทในระยะยาวได้ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนของพนกังาน เช่น เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานในทกุระดบั โดย

บริษัทได้สมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินบําเหน็จเกษียณอายุ รวมถึงการให้รางวัลสําหรับ

พนกังานปฏิบตัิงานครบ 30 ปี 20 ปี 10 ปี รางวลัเกียรติคณุสาํหรับพนกังานท่ีมีความวิริยะ ไมม่ีสถิติ ขาด  ลา  มาสาย เป็นต้น 

บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคญัของทนุมนษุย์ในองค์กร ท่ีเป็นผู้ขบัเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนและก้าวกระโดด ทัง้นี ้

ความรู้ ความสามารถของบคุคลากรจึงเป็นสิง่จําเป็นท่ีองค์กรต้องมีการดแูลและพฒันาอยา่งเป็นระบบรวมไปถึงการปลกูฝังทศันคติท่ีดี

ในการทํางานตัง้แต่เร่ิมต้นการเข้ามาเป็นพนกังานผ่านการทํากิจกรรมและกระบวนการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ในห้องและนอก



ห้องเรียนอาทิเช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมาย Project งาน การสง่ไปดงูาน ฯลฯ  ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีกรณี

การเปลีย่นแปลงจํานวนพนกังานหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน  อยา่งมีนยัสาํคญั 

 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 

   บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาบคุลากรทกุระดบัในองค์กร ทัง้นีบ้ริษัทได้มุง่เน้นในกระบวนการสร้างคณุคา่ของการพฒันา

และการฝึกอบรมโดยมีการกําหนดแผนการพฒันาบคุลากรท่ีเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาธุรกิจและยทุธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงการสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต ทัง้นีใ้นปี 2564 บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือยกระดบัทักษะของทรัพยากร

บคุคลากรท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกบัเป้าหมายทางธุรกิจ โดยเฉพาะทกัษะการใช้เทคโนโลยีในการทํางาน ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 

ทกัษะการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่ทกัษะเหลา่นีม้ีความจําเป็นสาํหรับพนกังานและผู้บริหารทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ท่ีต้องมีการ

วางแผนพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง แม้วา่ในปีนีบ้ริษัทได้ประสบกบัภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ก็ได้มีการ

พฒันาบคุลากรในหวัข้อท่ีจําเป็นตามหมวดตา่งๆให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการในการพฒันาบคุลากรโดยการใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการฝึกอบรม ประเมินผล ติดตามผล ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ประจําปี 2564  หวัข้อ  การพฒันาทรัพยากรบคุคล” 

 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัต่ิอแรงงาน 

 บริษัทฯ ตระหนกัในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกนั มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่

คํานึงถึงความแตกต่างในเร่ือง อายุ เพศ เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา ชนชัน้ ความพิการ รวมไปถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงาน

บงัคบั 

 บริษัทฯ กําหนดให้มีแนวทางการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมตอ่พนกังานทกุระดบัตามกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรมการดําเนิน

ธุรกิจ รวมถึงการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีการเลือกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ 

คณะกรรมการความปลอดภยั เพ่ือเป็นตวัแทนของพนกังานร่วมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นตอ่คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

และเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม กลอ่งรับความคิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจ

ตอ่กิจกรรมเพ่ือนํามาปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 การจ้างงานคนพิการ 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัความเสมอภาคและนโยบายไม่เลือกปฏิบตัิกับบคุคลในทกุๆ ด้าน โดยสง่เสริมและพฒันาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 แห่งพระราชบญัญัติสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ อนัเป็นการสง่เสริมให้คนพิการทัว่

ประเทศสามารถเข้าถึงโอกาสพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติ โดยดําเนินงานภายใต้โครงการ “S & J (Care You)” ท่ีดําเนินโครงการมา

อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2560 จนถึงปัจจบุนั 

หมายเหตุ   :  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ท่ี “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี 2564  หวัข้อ  คนดี” 


