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10. โครงสรางการจัดการ
10. 1 โครงสรางองคกร
คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจ ัดการ

ผูตรวจสอบภายใน

ฝาย
ซัพพลายเชน

รองกรรมการผูจ ดั การ
สายงานขาย การตลาด และลูกคาหลัก

ฝายผลิต
ผูอํานวยการ
สายงานลูกคาหลัก

ฝายขาย

ฝาย
ลูกคาหลัก

ผูอํานวยการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ

ฝายสื่อสาร
การตลาด

ฝายพัฒนา
ธุรกิจใหม

ฝายวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ

ฝายประกัน
คุณภาพ

ฝายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

ฝายบัญชี

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายการเงิน
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10.2 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง1)
2. นายชัชชวี วัฒนสุข
3. นายชนิต สุวรรณพรินทร
4. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง2)
5. นายสมบุญ ประสิทธิจ์ ูตระกูล1)
6. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกลุ 1)
7. นางพักตรา สุริยาป1)

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : 1) กรรมการลําดับที่ 1 และ 5-7 ไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
และมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558
2) กรรมการลําดับที่ 4 ไดรับการแตงตั้งจากมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และไดยื่น
ใบสมัครเขารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) แลว อยูระหวางรอยืนยันรอบการเขาอบรมจาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยมีนางสาวปญจพร ฤกษสมบูรณ เปนเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายชัชชวี วัฒนสุข ลงลายมือชื่อรวมกับ นายชนิต สุวรรณพรินทร หรือนางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รวมเปนสองคน
และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 9 ครั้ง และ 4 ครั้ง
ตามลําดับ โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานมีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง1)
2. นายชัชชวี วัฒนสุข
3. นายชนิต สุวรรณพรินทร
4. นายชนะพันธ พิริยะพันธุ2)
5. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล1)

ตําแหนง

จํานวนครัง้ ที่เขาประชุม/
จํานวนการประชุมทั้งหมด
ป 2557
ม.ค. - มิ.ย. 2558
3/4
9/9
4/4
9/9
3/4
9/9
3/4
3/4

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
1)
6. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3/4
1)
7. นางพักตรา สุริยาป
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3/4
หมายเหตุ : 1) กรรมการลําดับที่ 1 และ 5-7 ไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2558 และมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558
2) กรรมการลํา ดับที่ 4 ไดอ อกจากตําแหน ง โดยมี ผลตั้ งแต วั นที่ 21 สิง หาคม 2558 โดยที่ ป ระชุ มวิ สามัญผู ถือ หุ นครั้ ง ที่
2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ไดมีมติแตงตั้งนางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง เปนกรรมการบริษัทฯ แทน
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10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล
2. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล
3. นางพักตรา สุริยาป

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทํา
หนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได โดยนางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมีประสบการณการทํางานเปนประธาน
เจาหนาที่การเงินสวนกลาง บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน), รองกรรมการผูจัดการใหญการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงิน บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)
โดยมี น างสาวป ญ จพร ฤกษ ส มบู ร ณ เป น เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
10.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายชัชชวี วัฒนสุข
นายชนิต สุวรรณพรินทร
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นางสุวีรยา อังศวานนท
นางสาวภาวินี สุวรรณเมธานนท

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

10.5 ผูบริหาร
ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 10 ทาน ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-นามสกุล
นายชนิต สุวรรณพรินทร
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
นางสุวีรยา อังศวานนท
นางสาวภาวินี สุวรรณเมธานนท
นางสาวนริสา ติยะสุขสวัสดิ์
นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท
นายอรรถชัย นัยวิกุล
นางสาวแพรวนภา นิ่มมา
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการสายงานขาย การตลาด และลูกคาหลัก
ผูอํานวยการสายงานลูกคาหลัก
ผูอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการอาวุโสฝายเครื่องดื่มในโถกด
ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจใหม
ผูจัดการอาวุโสฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ผูจัดการอาวุโสฝายซัพพลายเชน
ผูจัดการฝายบัญชี
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ชื่อ-นามสกุล
10. นายณฐกร เรืองฤทธิ์

ตําแหนง
ผูจัดการฝายการเงิน

10.6 เลขานุการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติ
แตงตั้งนางสาวปญจพร ฤกษสมบูรณ ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัทฯ ดังนี้
1. ดูแลและใหคําแนะนําแกกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบ และ
ขอบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติของที่ประชุมดังกลาว
3. ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสนเทศในสวนที่รับผิดชอบเปนไปตามระเบียบและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
4.4 รายงานประจําปของบริษัทฯ
4.5 รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการผูบริหาร
5. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
10.7 คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร
10.7.1 คาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการ
ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีการจายคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
1)
ชื่อ-สกุล
ป 2557
ม.ค. - มิ.ย. 2558
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
90,000
2)
2. นายชัชชวี วัฒนสุข
2)
3. นายชนิต สุวรรณพรินทร
2)
4. นาชนะพันธุ พิริยะพันธุ
5. นายสมบุญ ประสิทธิจ์ ูตระกูล
125,000
6. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกลุ
115,000
7. นางพักตรา สุริยาป
115,000
รวม
445,000
หมายเหตุ : 1) ในป 2557 บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ
2) กรรมการลําดับที่ 2-4 เปนกรรมการที่ไดรับเงินเดือนประจําในฐานะพนักงานบริษัท ฯ จึ งไม ไดรับคาตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ
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ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ดังนี้
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้
1. คาเบี้ยประชุม ซึ่งจายตามจํานวนครั้งที่เขาประชุม โดยประธานกรรมการจะไดรับครั้งละ 30,000 บาท และ
กรรมการไดรับครั้งละ 25,000 บาท
2. คาบําเหน็จประจําป 2558 สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,500,000 บาท
ทั้งนี้ กรรมการที่ไดรับเงินเดือนประจําในฐานะพนักงานบริษัทฯ จะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ
บริษัทฯ
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุม ซึ่งจายตามจํานวนครั้งที่เขาประชุม โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับครั้งละ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดรับครั้งละ 20,000 บาท
คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารจํานวน 29.48 ลานบาท
และจํานวน 15.30 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ป
2557
ม.ค. - มิ.ย. 2558

จํานวนผูบริหาร (คน)
8
7

คาตอบแทน (บาท)
29,480,445.08
15,296,693.85

หมายเหตุ :
- จํานวนผูบริหารในตารางนับรวมนายชัชชวี วัฒนสุข ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
- ในระหวางป 2557 บริษัทฯ มีผูบริหารเพิ่ม 1 ทาน ไดแก นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาดและ
ลูกคาหลัก ที่ไดเริ่มทํางานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2557
- มีผูบริหาร 1 ทานไดถูกปรับเปลี่ยนตําแหนงจากผูจัดการฝายบัญชีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค. 2557
จึงทําใหจํานวนผูบริหารในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ลดลงเปน 7 คน

10.7.2 คาตอบแทนอื่น
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ไดมีมติใหบริษัทฯ ออกหุนสามัญใหมเพิ่ม
ทุนจํานวน 9,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเปนรอยละ 1.48 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุนละ [y] บาท ซึ่งเปนราคา
เดียวกันกับที่เสนอขายใหแกประชาชน และเสนอขายพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน
ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารที่ไดรับการจัดสรรและจองซื้อหุนมีดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

จํานวนหุน
ที่ไดรบั การจัดสรร

[y]
[y]
[y]

[y]
[y]
[y]

[y]
[y]
[y]

รอยละของจํานวนหุนที่
เสนอขายใหแกกรรมการ
ผูบริหารและพนักงาน
[y]
[y]
[y]
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10.8 บุคลากร
10.8.1 จํานวนบุคลากร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจํานวน 88 คน (ไมนับรวมผูบริหารจํานวน 7 คน)
โดยแบงตามสายงานหลักไดดังนี้
สายงาน
1.
2.
3.
4.

ฝายขาย
ฝายการตลาด
ฝายลูกคาหลัก
ฝายพัฒนาธุรกิจ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และประกัน
คุณภาพ
5. ฝายบัญชีการเงิน
6. ฝายโรงงาน
8. ฝายซัพพลายเชน
9. ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
10. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
พนักงานประจํา พนักงานรายวัน
10
3
3
11
7
16
7
8
2
67

21
21

รวม
10
3
3
11
7
37
7
8
2
88

10.8.2 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปทผี่ านมา
-ไมม-ี
10.8.3 คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2557 และงวด 6 เดื อนแรกของป 2558 บริ ษั ทฯ จ ายค าตอบแทนให แก พนั กงาน (ไม รวมผู บริ หาร)
จํานวน 33.21 ลานบาท และจํานวน 19.18 ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน คาคอมมิชชั่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง
เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
คาตอบแทนอื่น
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ไดมีมติใหบริษัทฯ ออกหุนสามัญใหมเพิ่ม
ทุนจํานวน 9,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเปนรอยละ 1.48 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุนละ [y] บาท ซึ่งเปนราคา
เดียวกันกับที่เสนอขายใหแกประชาชน และเสนอขายพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน
ทั้งนี้ ไมมีพนักงานรายใดไดรับการจัดสรรหุนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ
10.8.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรภายในองคกร จึงไดกําหนดนโยบายการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความชํานาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงมาบรรยายและใหความรูเพิ่มเติมแก
พนักงาน โดยบริษัทฯ จะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหทันสมัยและเหมาะสมอยูเสมอ ทั้งนี้ การฝกอบรมและ
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พัฒนาบุคลากรถือเปนความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาโดยตรงที่จะตองวางแผนและติดตามผลการพัฒนาของพนักงานอยาง
ใกลชิด โดยบริษัทฯ จะดูแลความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยจะพิจารณาใหสอดคลองกับ
ระดับความรู ทักษะ และความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสงพนักงานและผูบริหารในสายงานตางๆ
เขารวมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละฝายเพิ่มเติม
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