บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

10.

โครงสรางการจัดการ

10.1

โครงสรางองคกร (Organization Chart)
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(คุณเอก สุวัฒนพิมพ)

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
(คุณอํานวย นาครัชตะอมร)
ประธานเจาหนาที่
สายงานขาย

ประธานเจาหนาที่สายงานปฏิบัติการ
(คุณเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ)

ผูจัดการฝาย
ซอมบํารุง

ผูจัดการฝายผลิต

ผจก.แผนก
จัดซื้อ

ผจก.แผนกผลิต
SVBA&WBA

ผจก.แผนก
ผลิต HMA

ผจก.แผนก
วางแผน

ผจก.แผนก
ซอมบํารุง

(คุณนิดา เที่ยงธรรม)

ผูจัดการฝาย
โลจิสติกส
ผจก.แผนก
คลังสินคา

ผจก.แผนก
จัดสง

ผูจ ัดการ
ฝายขาย

ประธานเจาหนาที่
สายงานบัญชีและการเงิน
(คุณสาริศาสส มหาเจริญสุข)

ประธานเจาหนาที่
สายงานธุรการ
(คุณสุปราณี อัศวชัยสุวิกรม)

ผจก.
ผจก.ฝายควบคุม ผจก.ฝายวิจัย
คุณภาพ
และพัฒนา ฝายเทคนิค

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
(คุณเรวดี อมรสมานลักษณ)

ผจก.แผนก
ขาย

ผจก.แผนก
ระบบคุณภาพ

ผจก.แผนก
ตางประเทศ

หัวหนาแผนก
ธุรการขาย

หัวหนาแผนก
บัญชี

หมายเหตุ - นิยามของ “ผูบริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 จะอยูในเสนกรอบหนา
- ผูตรวจสอบภายในของบริษัท เปนการวาจางหนวยงานภายนอก (Outsource) โดยไดแตงตั้ง บริษัท สูความสําเร็จ จํากัด ทําหนาที่ดังกลาว

หนา 10 - 1

ประธานเจาหนาที่
สายงานพัฒนาธุรกิจ
(คุณศิรรินทร ศุภโกศลนิธิกรณ)

ประธานเจาหนาที่สายงาน
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
(คุณจู-หมิง ฮัน)

หัวหนาแผนก
การเงิน

ผจก.แผนก
บุคคล

ผจก.แผนก
เทคโนโลยีฯ

ผจก.
ฝายแล็บ

ผจก.แผนก
ประชาสัมพันธ

ผจก.แผนก
การตลาด

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

10.2

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีจํานวน 12 ทาน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
1. นายอัฒฑวุฒิ
หิรัญบูรณะ /3 ,/6 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายณรงค
สุวัฒนพิมพ /8
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
3. นายเอก
สุวัฒนพิมพ
กรรมการบริษัท
4. นายอํานวย
นาครัชตะอมร
กรรมการบริษัท
5. นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ
กรรมการบริษัท
6. นายอโณทัย
อดุลพันธุ
กรรมการบริษัท
7. นางสาวนิดา
เที่ยงธรรม
กรรมการบริษัท
/4
8. นางสาริศาสส
มหาเจริญสุข
กรรมการบริษัท
/2 ,/7
9. นางวสุกานต
วิศาลสวัสดิ์
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
/1
10. หมอมหลวงธีรเชษฐ
โสณกุล
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
/1
11. นายพรพัฒน
กิจเจริญ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
/5
12. นางสาวปาลาวี
บุนนาค
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : 1. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 มีมติแตงตั้ง หมอมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล และ นาย
พรพัฒน กิจเจริญ ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
2. ที่ประชุมวิสามัญ ผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 ธั นวาคม 2558 มีมติแตงตั้ง นางวสุกานต วิ ศาลสวัสดิ์ ในฐานะ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีมติแตงตั้ง นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ในฐานะ
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
4. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีมติแตงตั้ง นางสาริศาสส มหาเจริญสุข ในฐานะ
กรรมการบริษัท
5. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 มีมติแตงตั้ง นางสาวปาลาวี บุนนาค ในฐานะกรรมการ
บริษัท / กรรมการอิสระ
6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติแตงตั้ง
นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ เปนประธานกรรมการบริษัท
7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติแตงตั้ง
นางวสุกานต วิศาลสวัสดิ์ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติแตงตั้ง
นายณรงค สุวัฒนพิมพ เปน รองประธานกรรมการบริษัท

- รายละเอียดของกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
โดยมีนางสาริศาสส มหาเจริญสุข ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท (รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1)
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายณรงค สุวัฒนพิมพ นายเอก สุวัฒนพิมพ นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ นายอํานวย นาครัชตะอมร และ นางสาวนิดา เที่ยงธรรม กรรมการสองในหาคนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
หนา 10 – 2

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน การทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯหรือตามที่
หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด เปนตน
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เปาหมายแผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณประจําป
ของบริษัท
3. พิจารณาอนุ มัติแ ตงตั้ง บุคคลที่มีคุ ณสมบั ติและไมมี ลักษณะตอ งหามที่กํา หนดในพระราชบัญญัติ บริษั ท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/
หรือระเบียบที่เกี่ยวของเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ออกตามวาระ
4. พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ขอบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
เปนกรรมการอิสระของบริษัท ตอไป
5. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพยฯ
6. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และเลขานุการบริษัท พรอมทั้งกําหนด

ขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
-

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ได
8. แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบ
อํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆได
9. พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือ ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ
10. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ
ขอบังคับและ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ
11. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นวาบริษัท มีกําไรพอสมควรที่จะทําเชนนั้น
และรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป
ทั้งนี้ กําหนดใหกรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแยงในสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ
บริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หนา 10 – 3

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

นอกจากนั้น ในกรณีตอไปนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุนดวย ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบ
หมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การแบงผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุนกูของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
(ฌ) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ

และกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ตองไดรับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผูถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
กําหนดใหกรรมการบริษัท ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และเมื่อครบกําหนดออกตามวาระ อาจไดรับพิจารณา
เลือกตั้งใหเปนกรรมการบริษัทตอไปไดในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนง
จํานวน 1ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลที่สุดกับสวน 1ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลาก
กัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง นอกจากการพนจากตําแหนงตาม
วาระดังกลาวแลว กรรมการบริษัทอาจพนจากตําแหนงเมื่อ
1 ) ตาย
2 ) ลาออก
3 ) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท มหาชน จํากัด หรือ
มีลัก ษณะที่แสดงถึ งการขาดความเหมาะสมที่จะไดรั บความไววางใจใหบ ริหารจัด การกิจการที่ มีมหาชน
เปนผูถือหุนตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551
4 ) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง (ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง)
5 ) ศาลมีคําสั่งใหออก
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กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตําแหน ง
กรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการบริษัทแตงตั้ง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ ไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะ
เหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
ของกรรมการที่เขามาแทน

สถิติการเขาประชุมคณะกรรมการ ป 2556 – ป 2558 และงวด 3 เดือนแรกของป 2559
หนวย: จํานวนครั้ง
ป 2556 ป 2557
ป 2558
3 เดือนแรกของป 2559
ชื่อ-นามสกุล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
1. นายอัฒฑวุฒิ
2. นายณรงค
3. นายเอก
4. นายอํานวย
5. นายเกียรติศักดิ์
6. นายอโณทัย
7. นางสาวนิดา
8. นางสาริศาสส
9. นางวสุกานต
10. หมอมหลวงธีรเชษฐ
11. นายพรพัฒน
12. นางสาวปาลาวี

หิรัญบูรณะ
สุวัฒนพิมพ
สุวัฒนพิมพ
นาครัชตะอมร
สุวัฒนพิมพ
อดุลพันธุ
เที่ยงธรรม
มหาเจริญสุข
วิศาลสวัสดิ์
โสณกุล
กิจเจริญ
บุนนาค

บริษัท

บริษัท

บริษัท

ตรวจสอบ

บริษัท

ตรวจสอบ

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

3/3
3/3
2/3
3/3
3/3
2/3
2/3
-

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
2/2
1/1
2/2
2/2
-

1/1
1/1
1/1
-

1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
-

1/1
1/1
1/1
-

ที่มา: ขอมูลจากบริษัท
หมายเหตุ: - ตัวเลขแสดงจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมการประชุม ตอจํานวนครั้งการประชุม

- หลั ง จากวั น ที่ 31 มี น าคม 2559 จนถึ ง วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2559 บริ ษั ท มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการอิสระ ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการอิสระ จํานวน 2 ครั้ง มีผูเขารวมประชุมจํานวน 3 ทาน/ครั้ง จากจํานวน 3 ทาน/ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 2 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 1 มีผูเขารวมประชุมจํานวน 11 ทาน จากจํานวน
11 ทาน และการประชุมครั้งที่ 2 (การประชุมครั้งแรกหลังแปรสภาพ) มีผูเขารวมประชุมจํานวน 12 ทานจาก 12 ทาน
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10.3

ผูบริหาร

10.3.1 คณะผูบริหาร (Management Team)
รายชื่อคณะผูบริหาร ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีจํานวน 9 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายเอก
นายอํานวย
นายเกียรติศักดิ์
นางสาวนิดา
นางสาริศาสส
นางสุปราณี
นายจู-หมิง
นางสาวศิรรินทร
นางสาวเรวดี

สุวัฒนพิมพ
นาครัชตะอมร
สุวัฒนพิมพ
เที่ยงธรรม
มหาเจริญสุข
อัศวชัยสุวิกรม
ฮัน
ศุภโกศลนิธิกรณ
อมรสมานลักษณ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่สายงานปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่สายงานขาย
ประธานเจาหนาที่สายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจาหนาที่สายงานธุรการ
ประธานเจาหนาที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ประธานเจาหนาที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัด) มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของประธานเจาหนาที่บริหาร ไวดังนี้
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแล
การดําเนินงานโดยรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน
เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่
ประชุมผูถือหุน
2. จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงาน
ความกาวหนาตามแผนงานและงบประมาณที่ ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
3. กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจาง
พนักงาน และ กําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและ
สภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
งานดานปฏิบัติการและงานดานสนับสนุนตางๆ และงานทรัพยากร
6. เปนตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยกํากับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดตอสื่อสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน เพื่อสรางชื่อเสียงและภาพพจนที่ดีของบริษัท
8. ดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

หนา 10 – 6

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

9. มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท เชน
การบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการ
สงเคราะหและสวัสดิการ ตางๆ
10. มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท
ตามตารางอํานาจดําเนินการ รวมถึงพิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ
การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต
วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางอํานาจอนุมัติของบริษัท
11. มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหประธาน
เจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัท และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด) ที่ทํากับบริษัท
การอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ ก ล า วข า งต น ประธานเจ า หน า ที่บ ริ ห ารไม สามารถกระทํ า ได เว นแต จ ะได รั บ
มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
นอกจากนี้ การมอบอํานาจดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ เปนการมอบอํานาจโดยคณะกรรมการบริษัท
เปนผูพิจารณามอบอํานาจใหบุคคลหรือคณะบุคคลผูไดรับมอบหมาย มอบอํานาจตอใหพนักงานตามที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือประธานเจาหนาที่บริหารเห็นเหมาะสมได โดยมีตารางการอํานาจอนุมัติที่สําคัญ มีรายละเอียดดังนี้

หนา 10 – 7

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

ตารางอํานาจการอนุมัติ
ประเภทธุรกรรม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

1. การบริหารงบประมาณ
- อนุมัติการใชงบสํารอง ในกรณีที่มิไดมี
การตั้งงบประมาณไว

เกินกวา 10,000,000 บาท

เกินกวา 5,000,000 บาท
ไมเกินกวา 10,000,000 บาท

2. การใชและการควบคุมงบประมาณ
ประจําป
- จั ด สรร สั่ ง จ า ย และเปลี่ ย นแปลง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ าป ข อ ง บริ ษั ท
ภายในวงเงินซึ่งไดรับอนุมัติแลว

3. การวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
- อนุ มั ติ เ งิ น ลงทุ น ภายในงบประมาณ
แผนพัฒนาธุรกิจ
4. การจายเงิน
(การจ า ยเงิ น เพื่ อประโย ชน ใ นการ
ประกอบธุรกิจและบริหารงานของบริษัท)
- การจายตางๆ ที่นอกเหนืองบประมาณ

เปลี่ยนแปลง
เกิน 20%

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(CEO)

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
(VCEO)

ประธานเจาหนาที่สายงาน
ดานตางๆ (COO,CSO,CFO,
CAO,CRDO, CBDO)/1

ไมเกินกวา 5,000,000 บาท

-

-

เปลี่ยนแปลง
มากกวา 2% แตไมเกิน 10%
(อนุมัติรวมกับCSO, CRDO,
CFO, COO, CAO,CDBO)

เปลี่ยนแปลงไมเกิน 2%

เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
มากกวา 15% แตไมเกิน 20% มากกวา 10% แตไมเกิน 15%

เกินกวา 30,000,000 บาท

มากกวา 15,000,000 บาท
แตไมเกิน 30,000,000 บาท

มากกวา 8,000,000 บาท
แตไมเกิน 15,000,000 บาท

-

เกินกวา 30,000,000 บาท

เกินกวา 10,000,000 บาท
แตไมเกิน 30,000,000 บาท

เกินกวา 100,000 บาท
แตไมเกิน 10,000,000 บาท

ไมเกิน 100,000 บาท

หนา 10 – 8

ไมเกิน 8,000,000 บาท

-
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ประเภทธุรกรรม
5. การขอวงเงินสินเชื่อ
- การขอวงเงินสินเชื่อ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

เกินกวา 50,000,000 บาท

เกินกวา 15,000,000 บาท
ไมเกินกวา 50,000,000 บาท

6. ดานบริหารงานบุคคล
- คาใชจายการฝกอบรมสัมมนาภายนอก มากกวา 8,000 บาท ตอครั้ง มากกวา 8,000 บาท ตอครั้ง
ตอครั้ง
7. การจัดซื้อจัดหา
- การจัดซื้อสินทรัพยตางๆ มาใชใน
- มากกวา 1,000,000 บาท - มากกวา 1,000,000 บาท
กิจการของบริษัท
แตไมเกิน 15,000,000 บาท แตไมเกิน 15,000,000 บาท

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(CEO)

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
(VCEO)

ประธานเจาหนาที่สายงาน
ดานตางๆ (COO,CSO,CFO,
CAO,CRDO, CBDO)/1

ไมเกินกวา 15,000,000 บาท

มากกวา 8,000 บาท ตอครั้ง

- มากกวา 1,000,000 บาท
แตไมเกิน 15,000,000 บาท

มากกวา 3,000 บาท แตไมเกิน 8,000 บาท ตอครั้ง

- มากกวา 100,000 บาท
แตไมเกิน 1,000,000 บาท

-

หมายเหตุ : - อํานาจอนุมัติดังกลาวขางตนไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยอํานาจอนุมัตินี้ มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เปนตนไป
- ผูมีอํานาจในการอนุมัติรายการดังกลาว จะไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองมีสวนไดสวนเสีย
- การทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองดําเนินการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง
กฎหมาย กฏระเบียบและประกาศคําสั่งที่เกี่ยวของ
/1 – ประธานเจาหนาทีส่ ายงานดานตางๆประกอบดวย
- COO : Chief Operating Officer (ประธานเจาหนาทีส่ ายงานปฏิบัติการ)
- CSO : Chief Sale Officer (ประธานเจาหนาที่สายงานขาย)
- CFO : Chief Financial Officer (ประธานเจาหนาทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน)
- CAO : Chief Administrative Officer (ประธานเจาหนาทีส่ ายงานธุรการ)
- CRDO : Chief Research & Development Officer (ประธานเจาหนาที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ)
- CBDO : Chief Business Development Officer (ประธานเจาหนาทีส่ ายงานพัฒนาธุรกิจ)

หนา 10 – 9
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10.4

เลขานุการบริษัท

ตามขอกําหนดในมาตรา 89/15 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมี
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559
(ครั้งแรกหลังแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติแตงตั้งใหนางสาริศาสส มหาเจริญสุข
ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบสําหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้
1. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของ
และการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแตละชุด
และขอพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
2. แจงมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถือหุนใหผูบริหารที่เกี่ยวของและติดตามการปฏิบัติตามมติและ
นโยบายดังกลาวผานกรรมการผูจ ัดการ
3. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเบือ้ งตนแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัท ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการ
4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานกํากับ ดูแลโดยเปนไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัท
5. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทัว่ ไป ใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถ ือหุน และขาวสารของบริษัท
6. ใหขาวสารและขอมูลแกกรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
7. จัดใหมีการใหคาํ แนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการ
บริษัทคนใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
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10.5

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

10.5.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ไดมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนใหแก
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประจําป 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย :บาท
ตําแหนง
คาเบี้ยประชุม ป 2559
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
22,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท
18,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
/1
- กรรมการบริษัท
10,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
13,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
10,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /1
5,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /2
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
/1
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
8,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
หมายเหตุ : /1- กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน(เบี้ยประชุม)
/2

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนขึ้น โดยปจจุบัน บริษัทยังไมมีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

- ในอดีตบริษัทไมเคยกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท ตอมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2558 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 โดยใหมีผลใชบังคับสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2558 เปนตนไป จนกวาคณะกรรมการบริษัทจะไดเสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตําแหนง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหาร*
*กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทน(เบี้ยประชุม)
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หนวย :บาท
คาเบี้ยประชุม ป 2558
15,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
13,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
10,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
10,000 บาท/ ทาน/ ครั้ง
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ทั้งนี้ ที่ประชุมไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ รวมถึงคาตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นๆ ในวงเงินรวมไมเกิน
2,000,000 บาท ตอป โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เปนตนไป จนกวาคณะกรรมการบริษัทจะไดเสนอ
และขออนุมัติจากที่ประชุมผถือหุนใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
สรุปคาตอบแทนกรรมการบริษัท ป 2556 – ป 2558 และงวด 3 เดือนแรกของป 2559

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ป 2556 ป 2557
ป 2558 / 1
รายชื่อกรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท
บริษัท
บริษัท ตรวจสอบ
นายอัฒฑวุฒิ
หิรัญบูรณะ
/1
นายณรงค
สุวัฒนพิมพ
25,000
นายเอก
สุวัฒนพิมพ
นายอํานวย
นาครัชตะอมร
นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ
/1
นายอโณทัย
อดุลพันธุ
20,000
นางสาวนิดา
เที่ยงธรรม
นางสาริศาสส
มหาเจริญสุข
นางวสุกานต
วิศาลสวัสดิ์
13,000/1
หมอมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล
26,000/1 10,000/1
นายพรพัฒน
กิจเจริญ
26,000/1 10,000/1
นางสาวปาลาวี
บุนนาค
-

3 เดือนแรกของป 2559
กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ
15,000
/1
25,000
/1
20,000
26,000/1
20,000/1
20,000/1
-

หมายเหตุ : -/1 ในอดีตบริษัทไมเคยกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท ตอมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 โดยใหมีผลใชบังคับสําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เปนตนไป จนกวาคณะกรรมการบริษัทจะไดเสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนให
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
- ตอมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 วงเงินรวมไมเกิน 2,000,000
บาท โดยใหมีผลใชบังคับสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2559 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เปนตนไป
จนกวาคณะกรรมการบริษัทจะไดเสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น รายละเอียด
เปนไปตามเอกสารขอ 10.5.1
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บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

ข) คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทจายคาตอบแทนผูบริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ อาทิ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน เปนตน
งวด 3 เดือนแรก
ป 2559
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
(คน) (ลานบาท) (คน) (ลานบาท) (คน) (ลานบาท) (คน) (ลานบาท)
ป 2556

คาตอบแทนผูบริหาร
เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารอง
เ ลี้ ย ง ชี พ เ งิ น ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
ป ร ะ กั น สั ง ค ม / เ งิ น ท ด แ ท น
ผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงาน
ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ กั น
อุบัติเหตุ

7

ป 2557

15.54

7

16.15

ป 2558

7

17.62

8

5.32

ที่มา: - ขอมูลจากบริษัท

10.5.2 คาตอบแทนอื่น
- ไมมี –
10.6

บุคลากร

10.6.1 จํานวนพนักงาน (ไมรวมคณะผูบริหาร)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีจํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหารของบริษัท) ทั้งหมด 168 คน โดยสามารถแสดง
จํานวนพนักงาน แยกตามแตละฝายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ไดดังนี้
จํานวนพนักงาน
แผนกบัญชีและการเงิน
แผนกธุรการขาย
แผนกขาย
แผนกการตลาด
แผนกตางประเทศ
แผนกบุคคลและธุรการ
แผนกจัดซื้อ
แผนกสารสนเทศ
แผนกผลิต

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
จํานวน (คน)
14
15
3
6
2
1
50

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
จํานวน (คน)
13
13
3
6
1
1
46
หนา 10 – 13

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
จํานวน (คน)
10
3
10
1
3
6
1
1
45

ณ วันที่
31 มีนาคม 2559
จํานวน (คน)
10
3
14
1
3
8
2
1
46

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

จํานวนพนักงาน
แผนกวางแผน
แผนกซอมบํารุง
แผนกควบคุมคุณภาพ
แผนกวิจัยและพัฒนาฯ
แผนกจัดสง
แผนกคลังสินคา
แผนกชางเทคนิค
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
จํานวน (คน)
8
6
6
18
7
18
154

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
จํานวน (คน)
3
7
7
20
14
17
3
154

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
จํานวน (คน)
5
7
7
22
14
15
6
156

ณ วันที่
31 มีนาคม 2559
จํานวน (คน)
3
8
8
23
15
18
5
168

ที่มา: ขอมูลจากบริษัท

10.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และลักษณะผลตอบแทน
หนวย : บาท
ค า ตอบแทนของพนั ก งาน ในรู ป ของ
เงิ น เดื อ น โบนั ส ค า ล ว งเวลา เงิ น
ประกั น สั ง ค ม กองทุ น เงิ น ทดแท น
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ
ตาง ๆ

ป 2556

ป 2557

ป 2558

57.68

56.87

71.56

หนวย: ลานบาท
งวด 3 เดือนแรก
ป 2559

16.72

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท
หมายเหตุ: - บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ซึ่งบริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โดยเขารวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร พูล ฟนด ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กสิกรไทย จํากัด โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2555

10.6.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี 10.6.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรูความสามารถใหแกพนักงานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงการผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน โดยไดกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
เปนแผนการฝกอบรมประจําปสําหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท การอบรมใหความรู
ความเขาใจในผลิตภัณฑที่จําหนาย และการสงพนักงานเขารับการอบรมในหลักสูตรของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับ
การทํางานเพื่อใหความรูกับพนักงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดใหมีสวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ ใหกับบุคลากร
เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานในระยะยาว
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