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10.

โครงสร้ำงกำรจัดกำร

10.1

โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart)
คณะกรรมกำรบริษัท
เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
(คุณเอก สุวัฒนพิมพ์)

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
(คุณอานวย นาครัชตะอมร)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
สำยงำนขำย

ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนปฏิบัติกำร
(คุณเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์)

ผู้จัดการฝ่าย
ซ่อมบารุง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผจก.แผนก
จัดซื้อ

ผจก.แผนกผลิต
SVBA&WBA

ผจก.แผนก
ผลิต HMA

ผจก.แผนก
วางแผน

ผจก.แผนก
ซ่อมบารุง

(คุณนิดา เที่ยงธรรม)

ผู้จัดการฝ่าย
โลจิสติกส์
ผจก.แผนก
คลังสินค้า

ผจก.แผนก
จัดส่ง

ผู้จัดการ
ฝ่ายขาย

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
(คุณสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข)

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
สำยงำนธุรกำร
(คุณสุปราณี อัศวชัยสุวิกรม)

ผจก.
ผจก.ฝ่ายควบคุม ผจก.ฝ่ายวิจัย
คุณภาพ
และพัฒนา ฝ่ายเทคนิค

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(คุณเรวดี อมรสมานลักษณ์)

ผจก.แผนก
ขาย

ผจก.แผนก
ระบบคุณภาพ

ผจก.แผนก
ต่างประเทศ

หัวหน้าแผนก
ธุรการขาย

หัวหน้าแผนก
บัญชี

หมำยเหตุ - นิยำมของ “ผู้บริหำร” ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนำ
- ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท เป็นกำรว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท สู่ควำมสำเร็จ จำกัด ทำหน้ำที่ดังกล่ำว
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่
สำยงำนพัฒนำธุรกิจ
(คุณศิรรินทร์ ศุภโกศลนิธิกรณ์)

ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน
วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์
(คุณจู-หมิง ฮัน)

หัวหน้าแผนก
การเงิน

ผจก.แผนก
บุคคล

ผจก.แผนก
เทคโนโลยีฯ

ผจก.
ฝ่ายแล็บ

ผจก.แผนก
ประชาสัมพันธ์

ผจก.แผนก
การตลาด
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10.2

คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจานวน 12 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. นายอัฒฑวุฒิ
หิรัญบูรณะ /2 ,/5 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายณรงค์
สุวัฒนพิมพ์ /6
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
3. นายเอก
สุวัฒนพิมพ์
กรรมการบริษัท
4. นายอานวย
นาครัชตะอมร
กรรมการบริษัท
5. นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ์
กรรมการบริษัท
6. นายอโณทัย
อดุลพันธุ์
กรรมการบริษัท
7. นางสาวนิดา
เที่ยงธรรม
กรรมการบริษัท
8. นางสาริศาส์ส์
มหาเจริญสุข /3
กรรมการบริษัท
/1 /8
9. นายพรพัฒน์
กิจเจริญ
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
/1
10. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์
โสณกุล
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
/7
11. นางสาวพัทธนันท์
เพชรเชิดชู
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
/4
12. นางสาวปาลาวี
บุนนาค
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : 1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 มีมติแต่งตั้ง หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล และ นาย
พรพัฒน์ กิจเจริญ ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
2. ที่ป ระชุมวิส ามัญ ผู้ถือหุ้ น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวั น ที่ 27 มกราคม 2559 มีมติแ ต่ งตั้ง นายอัฒ ฑวุฒิ หิ รัญ บูรณะ ในฐานะ
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นางสาริศาส์ส์ มหาเจริญ สุข ในฐานะ
กรรมการบริษัท
4. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้ง นางสาวปาลาวี บุนนาค ในฐานะกรรมการ
บริษัท / กรรมการอิสระ
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้ง
นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ เป็นประธานกรรมการบริษัท
6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้ง
นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ เป็น รองประธานกรรมการบริษัท
7. ที่ป ระชุมวิส ามัญ ผู้ถือหุ้ น ครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเป็น บริษั ท มหาชน) เมื่อวัน ที่ 25 สิงหาคม 2559 มีมติ แต่ งตั้ ง
นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายพรพัฒน์ กิจเจริญ เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 แทนประธานกรรมการตรวจสอบที่ลาออก คือ นาง
วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เนื่องจากนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ จะเข้ารับตาแหน่งเป็น
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวได้อย่างเต็มที่

- รายละเอียดของกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
โดยมีนางสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข ทาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1)
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ นายเอก สุวัฒนพิมพ์ นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ์ นายอานวย นาครัชตะอมร และ นางสาวนิดา เที่ยงธรรม กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุม ผู้ถือหุ้ นก่อนการดาเนิน การ เช่น เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้ องได้ รับ มติที่ ประชุ มผู้ถือ หุ้น การท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือตามที่
หน่วยงานราชการอื่นๆ กาหนด เป็นต้น
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจาปี
ของบริษัท
3. พิจารณาอนุ มัติแต่ งตั้ งบุ คคลที่มีคุ ณ สมบั ติและไม่ มีลัก ษณะต้อ งห้ ามที่กาหนดในพระราชบั ญ ญั ติ บริษั ท
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไป
5. พิ จ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายว่ าด้ ว ยหลั กทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ฯ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
6. พิจ ารณาแต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้ า หน้า ที่ บริหาร และเลขานุก ารบริษั ท พร้อมทั้ ง ก าหนด

ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
-

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบ
อานาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั งกล่ า วมี อ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้นๆได้
9. พิจารณาอนุมัติการทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ
ข้อบังคับและ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนั้น
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ทั้งนี้ กาหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบ
หมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ
การแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
(ฌ) การอื่นใดที่กาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ

และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
กาหนดให้กรรมการบริษั ท ดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณา
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่ง
จานวน 1ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ที่สุดกับส่วน 1ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลาก
กัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1 ) ตาย
2 ) ลาออก
3 ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จากัด หรือ
มีลักษณะที่ แสดงถึ งการขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับ ความไว้วางใจให้ บ ริหารจั ดการกิจการที่ มีม หาชน
เป็นผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551
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4 ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง)
5 ) ศาลมีคาสั่งให้ออก
กรรมการบริษั ท คนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ยื่น ใบลาออกต่อ ประธานกรรมการบริษั ท ในกรณี ที่ ตาแหน่ ง
กรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่เข้ามาแทน
สถิติกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำร ปี 2556 – ปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
หน่วย: จำนวนครั้ง
ปี 2556 ปี 2557
ปี 2558
6 เดือนแรกของปี 2559
ชื่อ-นำมสกุล
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร
1. นายอัฒฑวุฒิ
2. นายณรงค์
3. นายเอก
4. นายอานวย
5. นายเกียรติศักดิ์
6. นายอโณทัย
7. นางสาวนิดา
8. นางสาริศาส์ส์
9. นายพรพัฒน์
10. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์
11. นางสาวพัทธนันท์
12. นางสาวปาลาวี

หิรัญบูรณะ
สุวัฒนพิมพ์
สุวัฒนพิมพ์
นาครัชตะอมร
สุวัฒนพิมพ์
อดุลพันธุ์
เที่ยงธรรม
มหาเจริญสุข
กิจเจริญ
โสณกุล
เพชรเชิดชู /1
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
2/2
2/2
-

1/1
1/1
-

3/3
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
1/1

3/3
3/3
-

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ: - ตัวเลขแสดงจานวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจานวนครั้งการประชุม
/1

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นางสาว
พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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10.3

ผู้บริหำร

10.3.1 คณะผู้บริหำร (Management Team)
รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีจานวน 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายเอก
นายอานวย
นายเกียรติศักดิ์
นางสาวนิดา
นางสาริศาส์ส์
นางสุปราณี
นายจู-หมิง
นางสาวศิรรินทร์
นางสาวเรวดี

สุวัฒนพิมพ์
นาครัชตะอมร
สุวัฒนพิมพ์
เที่ยงธรรม
มหาเจริญสุข
อัศวชัยสุวิกรม
ฮัน
ศุภโกศลนิธิกรณ์
อมรสมานลักษณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จากัด) มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ดังนี้
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดาเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจาวันของบริษัท รวมถึงการกากับดูแล
การดาเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาเนินงาน
เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทาแผนธุรกิจ และกาหนดอานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทางบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี เพื่ อ น าเสนอต่ อคณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ละมี ห น้ าที่ รายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กาหนดโครงสร้างองค์ กร วิธีก ารบริห าร รวมถึ งการคั ดเลื อ ก การฝึ ก อบรม การว่าจ้ าง และการเลิ ก จ้า ง
พนักงาน และ กาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกากับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
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9. มีอานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัท เช่น
การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกาหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการ
สงเคราะห์และสวัสดิการ ต่างๆ
10. มีอานาจในการทานิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท
ตามตารางอานาจดาเนินการ รวมถึงพิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทานิติกรรมสัญญา และ/หรือ
การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจาวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้
วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางอานาจอนุมัติของบริษัท
11. มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอานาจที่ทาให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด) ที่ทากับบริษัท
การอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารไม่ สามารถกระท าได้ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ
มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
นอกจากนี้ การมอบอานาจดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ เป็นการมอบอานาจโดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้พิจารณามอบอานาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย มอบอานาจต่อให้พนักงานตามที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นเหมาะสมได้ โดยมีตารางการอานาจอนุมัติที่สาคัญ มีรายละเอียดดังนี้
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ตำรำงอำนำจกำรอนุมัติ

ประเภทธุรกรรม

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

1. การบริหารงบประมาณ
- อนุมัติการใช้งบสารอง ในกรณี ที่มิได้มี
การตั้งงบประมาณไว้

เกินกว่า 10,000,000 บาท

เกินกว่า 5,000,000 บาท
ไม่เกินกว่า 10,000,000 บาท

2. การใช้และการควบคุมงบประมาณ
ประจาปี
- จั ด สรร สั่ ง จ่ า ย และเปลี่ ย นแปล ง
งบ ป ระ ม าณ ป ระ จ าปี ข อ งบ ริ ษั ท
ภายในวงเงินซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว

3. การวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
- อนุ มั ติ เงิ น ลงทุ น ภายในงบประมาณ
แผนพัฒนาธุรกิจ
4. การจ่ายเงิน
(ก ารจ่ า ย เงิ น เพื่ อ ป ระ โยชน์ ใน ก าร
ประกอบธุรกิจและบริหารงานของบริษัท)
- การจ่ายต่างๆ ที่นอกเหนืองบประมาณ

เปลี่ยนแปลง
เกิน 20%

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
(CEO)

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
(VCEO)

ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน
ด้ำนต่ำงๆ (COO,CSO,CFO,
CAO,CRDO, CBDO)/1

ไม่เกินกว่า 5,000,000 บาท

-

-

เปลี่ยนแปลง
มากกว่า 2% แต่ไม่เกิน 10%
(อนุมัติร่วมกับCSO, CRDO,
CFO, COO, CAO,CDBO)

เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 2%

เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
มากกว่า 15% แต่ไม่เกิน 20% มากกว่า 10% แต่ไม่เกิน 15%

เกินกว่า 30,000,000 บาท

มากกว่า 15,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท

มากกว่า 8,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 15,000,000 บาท

-

เกินกว่า 30,000,000 บาท

เกินกว่า 10,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท

เกินกว่า 100,000 บาท
แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ไม่เกิน 100,000 บาท
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ประเภทธุรกรรม
5. การขอวงเงินสินเชื่อ
- การขอวงเงินสินเชื่อ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
(CEO)

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

เกินกว่า 50,000,000 บาท

เกินกว่า 15,000,000 บาท
ไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท

ไม่เกินกว่า 15,000,000 บาท

มากกว่า 8,000 บาท ต่อครั้ง

มากกว่า 8,000 บาท ต่อครั้ง

6. ด้านบริหารงานบุคคล
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาภายนอก มากกว่า 8,000 บาท ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
7. การจัดซื้อจัดหา
- การจัดซื้อสินทรัพย์ต่างๆ มาใช้ใน
- มากกว่า 15,000,000 บาท
กิจการของบริษัท

- มากกว่า 1,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 15,000,000 บาท

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
(VCEO)

ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน
ด้ำนต่ำงๆ (COO,CSO,CFO,
CAO,CRDO, CBDO)/1

มากกว่า 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 8,000 บาท ต่อครั้ง

- มากกว่า 100,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

-

หมายเหตุ : - อานาจอนุมัติดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยอานาจอนุมัตินี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
- ผู้มีอานาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย
- การทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
กฎหมาย กฏระเบียบและประกาศคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
/1 – ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานด้านต่างๆประกอบด้วย
- COO : Chief Operating Officer (ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานปฏิบัติการ)
- CSO : Chief Sale Officer (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย)
- CFO : Chief Financial Officer (ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน)
- CAO : Chief Administrative Officer (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ)
- CRDO : Chief Research & Development Officer (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
- CBDO : Chief Business Development Officer (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ)
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10.4

เลขำนุกำรบริษัท

ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559
(ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้ งให้นางสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข
ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้
1. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง
และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและ
นโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผูจ้ ัดการ
3. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัท ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกากับ ดูแลโดยเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
6. ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
7. จัดให้มีการให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการ
บริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
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10.5

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร

10.5.1 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย :บำท
ตำแหน่ง
ค่ำเบี้ยประชุม ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
22,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท
18,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการบริษัท /1
10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
13,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /1
5,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /2
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง /1
8,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
หมายเหตุ : /1- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดาเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)
/2

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ในอดีตบริษัทไม่เคยกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 โดยให้มีผลใช้บังคับสาหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2558 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษั ทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหาร*
*กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดาเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)
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ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นๆ ในวงเงินรวมไม่เกิน
2,000,000 บาท ต่อปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอ
และขออนุมัติจากที่ประชุมผ้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สรุปค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ปี 2556 – ปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559

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

6 เดือนแรกของปี 2559
ปี 2556 ปี 2557
ปี 2558 / 1
รำยชื่อกรรมกำร
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร
บริษัท
บริษัท
บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ
นายอัฒฑวุฒิ
หิรัญบูรณะ
59,000
นายณรงค์
สุวัฒนพิมพ์
25,000/1
61,000
นายเอก
สุวัฒนพิมพ์
นายอานวย
นาครัชตะอมร
นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ์
/1
นายอโณทัย
อดุลพันธุ์
20,000
40,000
นางสาวนิดา
เที่ยงธรรม
นางสาริศาส์ส์
มหาเจริญสุข
/1
/1
นายพรพัฒน์
กิจเจริญ
26,000
10,000
20,000
30,000
/1
/1
หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล
26,000
10,000
20,000
30,000
นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู
นางสาวปาลาวี
บุนนาค
10,000
-

หมายเหตุ : -/1 ในอดีตบริษัทไม่เคยกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 โดยให้มีผลใช้บังคับสาหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000
บาท โดยให้มีผลใช้บังคับสาหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2559 และการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่ อ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้น ไป
จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียด
เป็นไปตามเอกสารข้อ 10.5.1
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บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูป แบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินกองทุ นสารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น
งวด 6 เดือนแรก
ปี 2559
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน
(คน) (ล้ำนบำท) (คน) (ล้ำนบำท) (คน) (ล้ำนบำท) (คน) (ล้ำนบำท)
ปี 2556

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
เงิ น เดื อ น โบนั ส เงิ น กองทุ น
ส ารองเลี้ ย งชี พ เงิ น สมทบ
กองทุ น ประกั น สั ง คม /เงิ น
ทดแทน ผลประโยชน์หลังออก
จากงาน ประกันสุขภาพ และ
ประกันอุบัติเหตุ

7/1

15.54

ปี 2557

7/1

16.15

ปี 2558

7/1

17.62

8/1

10.98

ที่มา: - ข้อมูลจากบริษัท
/1
ค่าตอบแทนผู้บริหารดังกล่าวไม่รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
/2
ในปี 2559 บริษัทมีผู้บริหารสาคัญเพิ่มขึ้น 1 ท่าน

10.5.2 ค่ำตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
10.6

บุคลำกร

10.6.1 จำนวนพนักงำน (ไม่รวมคณะผู้บริหำร)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีจานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทั้งหมด 158 คน โดยสามารถ
แสดงจานวนพนักงาน แยกตามแต่ละฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และวันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้ดังนี้
จำนวนพนักงำน
แผนกบัญชีและการเงิน
แผนกธุรการขาย
แผนกขาย
แผนกต่างประเทศ
แผนกบุคคลและธุรการ
แผนกจัดซื้อ
แผนกสารสนเทศ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2556
จำนวน (คน)
12
15
2
9
2
1

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557
จำนวน (คน)
11
13
2
11
1
1
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ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558
จำนวน (คน)
8
4
10
2
8
1
1

ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2559
จำนวน (คน)
8
3
12
2
10
2
1

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

จำนวนพนักงำน
แผนกผลิต
แผนกวางแผน
แผนกซ่อมบารุง
แผนกควบคุมคุณภาพ
แผนกวิจัยและพัฒนาฯ
แผนกจัดส่ง
แผนกคลังสินค้า
แผนกช่างเทคนิค
รวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2556
จำนวน (คน)
50
7
6
6
17
7
18
152

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557
จำนวน (คน)
46
2
6
7
19
13
18
3
153

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558
จำนวน (คน)
45
5
7
7
21
14
15
6
154

ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2559
จำนวน (คน)
45
4
8
6
21
15
16
5
158

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

10.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงำน และลักษณะผลตอบแทน
หน่วย : บำท
ค่ า ตอบแทนของพนั ก งาน ในรู ป ของ
เงิ น เดื อ น โบ นั ส ค่ าล่ ว งเว ล า เงิ น
ป ระกั น สั งค ม ก อ งทุ นเงิ น ทด แท น
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ
ต่าง ๆ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

58.51

57.02

56.62

หน่วย: ล้ำนบำท
งวด 6 เดือนแรก
ปี 2559

34.54

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ: - บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ซึ่งบริษัทดาเนินการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
โดยเข้าร่วมกับกองทุน สารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ด์ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุ น
กสิกรไทย จากัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2555

10.6.3 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี -
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บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

10.6.4 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทางานรวมถึงการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยได้กาหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
เป็นแผนการฝึกอบรมประจาปีสาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท การอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย และการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การทางานเพื่อให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากร
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานในระยะยาว
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