บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2. โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 3 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภำยใน1

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สำยกำรตลำด

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สำยบัญชีและกำรเงิน

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สำยปฎิบตั กิ ำร

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สำยทรัพยำกรบุคคล

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สำยโรงงำน

หมำยเหตุ 1 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกทำหน้ำทีห่ น่วยตรวจสอบภำยใน

2.1 คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 7 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
1. นำยประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
2. นำยพรศักดิ ์ ลิม้ บุญยประเสริฐ
3. นำยวีระวิทย์ สัตยำนนท์
4. ดร. ชัยพร
ภู่ประเสริฐ
5. นำยธวัช
มีประเสริฐสกุล
6. นำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง
7. นำยเอกสิทธิ ์ ศิวะกุลรังสรรค์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

โดยมีนำงสำวนิพรรษำ สำยมำยำ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษทั เป็ นดังต่อไปนี้
นำยธวัช มีประเสริฐสกุล ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง และประทับตรำสำคัญของบริษทั
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
รำยละเอียดกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในงวดปี สน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556 และงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 เป็ นดังนี้
ส่วนที่ 2.3.2 หน้ำ 1

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนการ
ประชุมทัง้ หมด
ปี 2556
6 เดือนปี 2557
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2

รายชื่อ
1. นำยประเสริฐ
2. นำยพรศักดิ ์
3. นำยวีระวิทย์
4. ดร. ชัยพร
5. นำยธวัช
6. นำงสำวกัลยดำ
7. นำยเอกสิทธิ ์

วีรเสถียรพรกุล
ลิม้ บุญยประเสริฐ
สัตยำนนท์
ภู่ประเสริฐ
มีประเสริฐสกุล
ภู่สว่ำง
ศิวะกุลรังสรรค์

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วย
บุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่ำนดังนี้
รายชื่อ
1. นำยประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
2. นำยพรศักดิ ์ ลิม้ บุญยประเสริฐ
3. นำยวีรวิทย์ สัตยำนนท์
4. ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

โดย นำยพรศักดิ ์ ลิม้ บุญยประเสริฐเป็ นกรรมกำรตรวจสอบทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอในกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน และมีนำงสำวนิพรรษำ สำยมำยำเป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในงวดปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31
ธันวำคม 2556 เป็ นดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นำยประเสริฐ
2. นำยพรศักดิ ์
3. นำยวีรวิทย์
4. ดร. ชัยพร

วีรเสถียรพรกุล
ลิม้ บุญยประเสริฐ
สัตยำนนท์
ภู่ประเสริฐ

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2556
6 เดือนปี 2557
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
4/5
2/2

2.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำร ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 5 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
1. นำยธวัช
มีประเสริฐสกุล
2. นำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง
3. นำยเอกสิทธิ ์ ศิวะกุลรังสรรค์
4. นำงปิ โยรส เลำหเจริญยศ
5. นำงเพชรไพลิน รักสุวชน

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ส่วนที่ 2.3.2 หน้ำ 2

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2.4 เลขานุการบริษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2556 ได้มมี ติแต่ งตัง้
นำงสำวนิพรรษำ สำยมำยำ เป็ นเลขำนุกำรบริษทั ฯ
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั ฯ
1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ทีค่ ณะกรรมกำร
บริษทั ฯ จะต้องทรำบ
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
ฯ และกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และดูแล
ประสำนงำนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติของทีป่ ระชุมดังกล่ำว
3. จัดทำและเก็บเอกสำรดังต่อไปนี้
1) ทะเบียนกรรมกำร
2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของ

บริษทั ฯ
3) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน
้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้

4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียทีร่ ำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร
5. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
2.5 ผูบ้ ริหาร
ณ 30 มิถุนำยน 2557 ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 5 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
1. นำยธวัช มีประเสริฐสกุล
2. นำงเพชรไพลิน รักสุวชน
3. นำงปิ โยรส เลำหเจริญยศ
4. นำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง
5. นำยเอกสิทธิ ์ ศิวะกุลรังสรรค์

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยปฏิบตั กิ ำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยกำรตลำด
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยบัญชีและกำรเงิน
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยทรัพยำกรบุคคล
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยโรงงำน

2.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
2.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557 ได้มมี ติอนุ มตั คิ ่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริษทั ฯ ประจำปี 2557 ดังนี้
ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เบีย้ ประชุมจำนวน 20,000 บำทต่อครัง้
ส่วนที่ 2.3.2 หน้ำ 3

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรบริษทั เบีย้ ประชุมจำนวน 10,000 บำทต่อครัง้
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เบีย้ ประชุมจำนวน 30,000 บำทต่อครัง้
กรรมกำรตรวจสอบ เบีย้ ประชุม 20,000 บำทต่อครัง้
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำวได้อนุมตั วิ งเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ฯ ประจำปี 2557 ไม่เกิน
800,000 บำทต่อปี
รำยละเอียดค่ำตอบแทนทีก่ รรมกำรได้รบั สำหรับปี 2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีดงั นี้

ชื่อ – นามสกุล
1. นำยประเสริฐ
2. นำยพรศักดิ ์
3. นำยวีระวิทย์
4. ดร. ชัยพร
5. นำยธวัช
6. นำงสำวกัลยดำ
7. นำยเอกสิทธิ ์

วีรเสถียรพรกุล
ลิม้ บุญยประเสริฐ
สัตยำนนท์
ภู่ประเสริฐ
มีประเสริฐสกุล
ภู่สว่ำง
ศิวะกุลรังสรรค์

งวดปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
เบีย้ ประชุม
250,000
150,000
150,000
130,000
50,000
50,000
50,000

งวด 6 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 57
เบีย้ ประชุม
100,000
60,000
60,000
60,000
20,000
20,000
20,000

ค่ำตอบแทนอื่น
- ไม่มี 2.6.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นกรรมกำร (ไม่รวมค่ำตอบแทนทีไ่ ด้รบั ในฐำนะกรรมกำรบริษทั ฯ)
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช่กรรมกำรสำมำรถสรุปได้ดงั นี้

จำนวน (คน)
ค่ำตอบแทน (ล้ำนบำท)

งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 56
5
8.01

งวด 6 เดือนสิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 57
5
4.19

2. 7 บุคลากร
บริษทั ไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงจำนวนพนักงำนอย่ำงมีนยั สำคัญ และไม่มขี อ้ พิพำทด้ำนแรงงำนทีส่ ำคัญ
2.7.1 จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมี
พนักงำน (ไม่รวมผูบ้ ริหำร) จำนวน 108 คน แบ่งออกเป็ น:

ส่วนที่ 2.3.2 หน้ำ 4

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
สายงานหลัก
่ฝำยโรงงำน
วิศวกร
สถำปนิก
ฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน
ฝำ่ ยสนับสนุน
ฝำ่ ยขำย
รวม

31 ธ.ค. 55
30
9
9
9
31
14
102

31 ธ.ค. 56
30
10
9
10
31
16
106

30 มิ .ย. 57
30
10
8
10
16
34
108

2.7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ำตอบแทนพนักงำนของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหำร) สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ประเภท
เงินเดือนพนักงำน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ

ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)
สาหรับปี
สาหนับงวด 6 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 57
70.11
35.18

พนักงำนของบริษทั ฯ ไม่ได้จดั ตัง้ สหภำพพนักงำนใดๆ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อพนักงำนทุกคน
อย่ำงเป็ นธรรม และถูกต้องตำมกฎหมำย ทำให้บริษทั ฯ มีควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั พนักงำน
2.7.3 ข้อพิ พาทแรงงาน
-ไม่ม-ี
2.7.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ ำพนักงำนทุกระดับ คือ ทรัพยำกรอันมีค่ำ และมีบทบำทต่อควำมสำเร็จ ขององค์กร บริษทั ฯ
จึงมีนโยบำยพัฒนำควำมสำมำรถพนักงำนเพื่อยกระดับกำรบริหำรงำน โดยจัดให้มกี ำรอบรม สัมมนำ พนักงำนทัง้ เก่ำ
และใหม่อย่ำงต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อนำควำมรูแ้ ละเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินงำนต่อไป และยังให้
ควำมสำคัญในระบบกำรคัดเลือก และค่ำตอบแทนทีส่ อดคล้องกับบริษทั ในอุตสำหกรรมเดียวกัน
บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะ “ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมแก่คนทีเ่ หมำะสม” โดยมีระบบให้ควำมดี ควำมชอบ
ในลักษณะ ส่งเสริมให้พนักงำนก้ำวหน้ำ มีควำมเจริญเติบโตคู่ไปกับบริษทั ฯ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
◦ บริษทั ฯ คัดเลือกบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและมีควำมเหมำะสมกับตำแหน่งงำนนัน้ ๆ
◦ มีกำรจัดอบรมทัง้ เมื่อเริม่ แรกเข้ำทำงำนเพื่อเป็ นกำรทำควำมคุน้ เคยก่อนกำรทำงำน
◦ มีจดั อบรมสม่ ำเสมอ ในเรื่องควำมรูเ้ ฉพำะด้ำนและเทคนิคต่ำงๆ มีกำรจัดฝึ กอบรมทัง้ ในและนอก
สถำนที่เพื่อให้มีทกั ษะในงำนนัน้ ๆมำกยิ่งขึน้ นอกจำกนี้องค์กรมีกำรจัดส่งบุคลำกรไปศึกษำยัง
ต่ำงประเทศที่มีควำมรู้และเทคโนโลยีในด้ำนนัน้ ๆ รวมถึงกำรจ้ำงบุคลำกรที่มคี ุณภำพ มีควำมรู้
ควำมชำนำญจำกต่ำงประเทศมำฝึกอบรมให้กบั พนักงำน
◦ เกณฑ์ในกำรพิจำรณำเงินเดือน บริษทั ฯ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมต่อองค์กรและตัวบุคลำกรให้มี
ควำมยินดีทงั ้ สองฝ่ำย เพื่อเป็ นกำรจูงใจให้สำมำรถคัดสรรบุคคลที่มคี ุณภำพสูงและเหมำะสมกับ
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษทั อื่น และตลำดแรงงำน นับว่ำองค์กรมีอตั รำว่ำจ้ำงดึงดูดใจเมื่อ
เทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน
◦ เกณฑ์ในกำรพิจำรณำโบนัส บริษัท ฯ พิจำรณำตำมผลงำนและระยะเวลำกำรทำงำนของพนักงำน
รวมถึงพิจำรณำตำมอัตรำยอดขำยและกำไรของบริษัท หำกยอดขำยและกำไรมำกพนักงำนจะได้
โบนัสมำก
2.7.5 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2556
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