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หมำยเหต ุ - นิยำมของ “ผู้บริหำร” ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนำ 
 - /*ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท เป็นกำรว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  
   ท ำหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบภำยใน โดยท ำสัญญำเป็นรำยปี  
- ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีระดับอำวุโส คือ นำงสำวสิริรัตน์ อังคนำวรำพันธุ์ 
 
 

 

10.     โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 

10.1     โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน/* ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
นำยโอภำส เฉิดพันธุ์ 

เลขำนุกำรบริษัท 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ฝ่ำยปฏิบัติกำร 

นำยธรำธร ยวงบัณฑิต 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ฝ่ำยสำรสนเทศ 

นำยธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยี 
นำยปรีดี ผลชีวิน 

ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกจิ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยอีเว้นท์ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
และธุรกำร 

ผู้จัดกำรฝ่ำยกรำฟฟิก 

ผู้จัดกำรฝ่ำยเน้ือหำ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยร้ำนค้ำ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 

ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดด้ำนกีฬำ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด 

ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงิน 

ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยวิจยัและพัฒนำ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีระดับอำวุโส 

 
ผู้จัดกำรฝ่ำยบญัช ี
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10.2 คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Director) 
 

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีจ านวน 9 ท่าน ดังนี้ 
ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

 1. นายทนง                    ล้ีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
 2. นายโอภาส                เฉิดพันธุ์ กรรมการบริษัท 
 3. นายธราธร                 ยวงบัณฑิต กรรมการบริษัท 
 4. นายธีรวัฒน์               สุวรรณพินิจ กรรมการบริษัท 
 5. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการบริษัท 
 6. นางสาวอัปษร            วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริษัท 
 7. ผศ. อรทัย                  วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 8. นายคงพันธุ์                ปราโมชฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 9. ดร. ณัฐกฤษฎ์            ทิวไผ่งาม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ: - รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
โดยมีนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการบรษิัท (รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏตาม

เอกสารแนบ 1) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  คือ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธราธร ยวงบัณฑิต และนายธีรวัฒน์ 
สุวรรณพินิจ กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 

2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท ดังนี ้
 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น  

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออก
ตามวาระ  

3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร  

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป  

5. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจผูกพันบริษัทได้  
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6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้  

7. พิจารณาอนุมัติการท ารายการการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. พิจารณาอนุมัติการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท า
เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

10. ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และก ากับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน 

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการ

ปฏิบัติงาน 
13. ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
14. ก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนด

เป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล 
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น

สาระส าคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
17. ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
18. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส าคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการ

บริหาร การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายก าหนด 
19. ก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษทัให้

คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดท าเป็นคู่มืออ านาจ
ด าเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการใน
การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง   

22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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23. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรท่ีก าหนดไว้ 
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม 

 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งตาม

ข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุด
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

 
 

สถิติกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำร ปี 2558 – ปี 2560 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2561 
                                                                                                                                                  หน่วย : จ ำนวนคร้ัง 

ชื่อ-นำมสกุล 
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งวด 3 เดือนแรก 
ปี 2561 

กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

1. นายทนง                     ล้ีอิสสระนุกูล/2 - - 5/5 - 2/2 - 
2. นายโอภาส                 เฉิดพันธุ ์ 1/1 2/2 6/6 - 2/2 - 
3. นายธราธร                  ยวงบัณฑิต 1/1 2/2 6/6 - 2/2 - 
4. นายธีรวัฒน์                สุวรรณพินิจ 1/1 2/2 6/6 - 2/2 - 
5. นางสาวประพิมพรรณ  เลิศสิริสิน/1 - 1/1 6/6 - 2/2 - 
6. นางสาวอัปษร             วิลาสศักดานนท์/2 - - 5/5 - 2/2 - 
7. ผศ. อรทัย                   วานิชดี/2 - - 4/5 4/4 2/2 2/2 
8. นายคงพันธุ์                ปราโมชฯ/2 - - 5/5 4/4 2/2 2/2 
9. ดร. ณัฐกฤษฎ์            ทิวไผ่งาม/2 - - 5/5 4/4 2/2 2/2 

ที่มา:  ข้อมูลจากบริษัท 
หมายเหตุ :  - ตัวเลขแสดงจ านวนคร้ังที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจ านวนคร้ังการประชุม 

/1 – ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 มีมติให้แต่งต้ังกรรมการบริษัทจ านวน 1 ท่าน ได้แก่
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน  

/2 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้แต่งต้ังกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
จ านวน 4 ท่านได้แก่ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ผศ.อรทัย วานิชดี นายคงพันธ์ ปราโมชฯ และ ดร.ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม 
และแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.อรทัย วานิชดี นายคงพันธ์ ปราโมชฯ และ ดร.ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม 
และมีมติให้แต่งต้ังกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีกจ านวน 1 ท่านได้แก่ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ 
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10.3 ผู้บริหำร 

 
10.3.1  คณะผู้บริหำร (Management Team) 

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 มีจ านวน 6 ท่าน ดังนี ้
 ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. นายโอภาส                 เฉิดพันธุ ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายธราธร                  ยวงบัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 

3. นายธีรวัฒน์                สุวรรณพินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ 

4. นางสาวประพิมพรรณ  เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด 

5. นางสาวอัปษร             วิลาสศักดานนท์/1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 

6.  นางสาวสิริรัตน์            อังคนาวราพันธุ์/2 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีระดับอาวุโส 
      หมายเหตุ :  รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

/1  -   ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา ดังนี้ 
 - 1 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน  ด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน  บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 
 - ปี 2554 – ปี 2559  ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

 /2 -  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นสมุห์บัญชี  คือ นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธ์ุ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา ดังนี้ 
- 10 สิงหาคม  2560 – ปัจจุบัน   ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 
- กุมภาพันธ์ 2560 – สิงหาคม 2560  ด ารงต าแหน่ง Finance Controller บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
- พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2560  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2561 มีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ดังนี้ 

1. ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน และบริหารงานประจ าวันของบริษัท 
2. ตัดสินในเรื่องที่ส าคัญของบริษัท ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการ

บริหารงานในสายงานต่างๆ 
3. เป็นผู้มีอ านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ ส่ังการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าส่ัง หนังสือแจ้ง

ใดๆ ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มืออ านาจด าเนินการ 
4. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่

เหมาะสม และให้มีอ านาจปลดออก ตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มืออ านาจ
ด าเนินการ 

5. มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 
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7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
8. ด าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 

 
ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึง
อ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 นอกจากนี้ การมอบอ านาจด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ เป็นการมอบอ านาจโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณามอบอ านาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย มอบอ านาจต่อให้พนักงานตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นเหมาะสมได้ โดยมีตารางการอ านาจอนุมัติที่ส าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตำรำงอ ำนำจกำรอนุมัติ   
 

ประเภทธุรกรรม คณะกรรมกำรบรษิัท 
คณะกรรมกำรบรหิำร  

(EX COM) 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 

(CEO) 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรสำย
งำนตำ่งๆ (COO, CIO, CMO, 

CFO) 
- งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
    - เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายลงทุนระหว่างปี 

เกินกว่าร้อยละ 70 ของ
งบประมาณ 

ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของ
งบประมาณ 

ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อ
รายการ/โครงการ 

- 

-  การทบทวนโครงการลงทุนเมื่อโครงการลงทุนน้ัน
เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิแล้ว 

- - มีเหตอุื่น ท่ีเห็นว่าควรระงับ หรือ
ยกเลิกโครงการลงทุน 

- คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณ
เกินกว่า 70% ของงบประมาณท่ี
อนุมัติไว้ในแต่ละรายการ  

คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณ
ไม่เกิน 60% ของงบประมาณท่ี
อนุมัติไว้ในแต่ละรายการ 

- 

- การขอใช้งบประมาณลงทุนต่อครัง้ มากกว่า 20,000,000 บาทต่อ
ครั้ง 

ไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง
(อนุมัติตามสายงานคู่กับ CFO) 

- การอนุมัติวงเงินสินเชื่อทั้งในและต่างประเทศ เกินกว่า 20,000,000 บาท ไม่เกิน 20,000,000 บาท - - 

- การท าประกันภัย เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อครั้ง 
(CIO, COO) 

- การเบิกค่าใช้จ่ายต่อครั้ง เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อครั้ง 
(อนุมัติตามสายงานคู่กับ CFO) 

- การจัดหาทรัพย์สิน สินค้า งานจัดจ้างและบริการ เกินกว่า 20,000,000 บาท ไม่เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง
(อนุมัติตามสายงาน) 

- การจัดหาทรัพย์สินถาวร ประเภทอสังหาริมทรัพย์ 
(ท้ังการซื้อและการเช่า) 

เกินกว่า 20,000,000 บาท ไม่เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง
(อนุมัติตามสายงานคู่กับ CFO) 

- การขายสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญช ี เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท 

- การท าสัญญา / การลงนามในสญัญา หรอืข้อตกลง เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท (อนุมัติ
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ประเภทธุรกรรม คณะกรรมกำรบรษิัท 
คณะกรรมกำรบรหิำร  

(EX COM) 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 

(CEO) 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรสำย
งำนตำ่งๆ (COO, CIO, CMO, 

CFO) 
กับบุคคลภายนอก (ท่ีไม่ใช่เป็นการจัดหาหรือไม่
เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์) 

ตามหนังสือรับรอง) 

- การขอใช้งบประมาณการตลาด เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท (CMO) 

- การอนุมัติวงเงินขายและสินเชือ่ให้ลูกค้า (ไม่รวม
ธุรกิจ E-Commerce) 

 วงเงินเกิน 10,000,000 บาท (EX COMลงนาม และ CEO อนุมัต)ิ ไม่เกิน 10,000,000 บาท  
(CFO ลงนาม CMO อนุมัต)ิ 

- การอนุมัติวงเงินขายและสินเชือ่ให้ลูกค้า (เฉพาะ
ธุรกิจ E-Commerce) 

 วงเงินเกิน 20,000,000 บาท (EX COMลงนาม และ CEO อนุมัต)ิ ไม่เกิน 20,000,000 บาท  
(CFO ลงนาม CIO อนุมัต)ิ 

 

หมายเหตุ :  - อ านาจอนุมัติดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยอ านาจอนุมัตินี้ มีผลบังคับใช้
ฉบับแรกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 

- ผู้มีอ านาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  รวมทั้งกฎหมาย กฏระเบียบและประกาศค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
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10.4 เลขำนุกำรบริษัท 
 

ตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้ง
แรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์  ด ารง
ต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี ้

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงาน 

3. จัดท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการ

เก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า

ห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดท าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว 

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงข้อความ 

(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่

ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ท าค าเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการท่ัวไป 
(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกีย่วกับกิจการท่ีบริษัทจัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถอืหุ้นหรือประชาชน

ทั่วไป ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
4. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดต่อไป 

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่

กระท าการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นน้ันจะพึงกระท า

ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย 

(1) การตัดสินใจได้กระท าไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเป็นส าคัญ 

(2) การตัดสินใจได้กระท าบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ 
(3) การตัดสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ งเลขานุการบริษัท
คนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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หลักในกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรบริษัท 

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดย 

1. การตัดสินใจต้องกระท าบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ 
2. การตัดสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น 
3. กระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ 
4. กระท าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ

บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้

ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

6. ไม่เข้าท าข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ
บริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ท้ังยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน 

 

กรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

แนวทางการปฏิบัติในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้น

จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่

เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3. ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีจัดให้มีผู้รับผิดชอบในต าแหน่งดังกล่าว 
4. ด าเนินการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสาร 
 

10.5 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

10.5.1 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
 

   1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1.1) เบี้ยประชุมกรรมการ 
 

ต ำแหน่ง ค่ำเบี้ยประชุม ปี 2561 
คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริษัท 

 
15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 
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ต ำแหน่ง ค่ำเบี้ยประชุม ปี 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง /* 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /* 
- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

หมายเหตุ :  /* กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารส าหรบัการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

 

 ทั้งนี้ ท่ีประชุมได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี จนกว่า
คณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 

 
 
 

สรุปค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ปี 2558 – ปี 2560 และงวด 3 เดอืนแรกปี 2561 

รำยชื่อกรรมกำร 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งวด 3 เดือนแรก 
ปี 2561 

กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
บริษัท/1 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร
บริษัท/1 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

1. นายทนง ล้ีอิสสระนุกูล - - 75,000 - 30,000 - 
2. นายโอภาส เฉิดพันธุ ์ - - 50,000 - 20,000 - 
3. นายธราธร ยวงบัณฑิต - - 50,000 - 20,000 - 
4. นายธีรวฒัน ์ สุวรรณพินิจ - - 50,000 - 20,000 - 
5. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน - - 50,000 - 20,000 - 
6. นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท ์ - - 50,000 - 20,000 - 
7. ผศ. อรทัย วานิชด ี - - 40,000 60,000 20,000 30,000 
8. นายคงพันธุ ์ ปราโมชฯ - - 50,000 40,000 20,000 20,000 
9. ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม - - 50,000 40,000 20,000 20,000 

หมายเหตุ :  -  ในอดีต บริษัทไม่เคยก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบรษิัท ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เม่ือ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยให้มีผลใช้บังคับส าหรบัการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 
เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  

                    -  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือ
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท 
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ก) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ          

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 งวด 3 เดือนแรก
ปี 2561 

 จ ำนวน 
 (คน) 

จ ำนวนเงนิ 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวนเงนิ 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวนเงนิ 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวนเงนิ 
(ล้ำนบำท) 

เงินเดือน โบนัส เงินกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 
ผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน 

5 2.74 6 10.87 6 16.05 5 7.72 

อื่น ๆ (ค่าคอมมชิชั่น) /1 1 0.69 1 4.38 1 5.20 - - 
รวม 5 3.43 6 15.25 6 21.25 5 7.72 

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท  
หมายเหตุ : /1 - ในอดีตจนถึงงวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีนโยบายการจ่ายคา่คอมมิชช่ันให้ผู้บริหารและพนักงานฝา่ยขาย 

โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนอ้างอิงจากยอดขายของบรษิัท ต่อมาในปี 2561 บริษัทได้ยกเลิกการจ่ายค่า
คอมมิชช่ันให้ผู้บริหารฝ่ายขายแล้ว คงเหลือเพียงการจ่ายค่าคอมมิชช่ันให้แก่พนักงานฝ่ายขาย โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การรับ
งานปี 2561 เป็นต้นไป 

 

10.5.2 ค่ำตอบแทนอื่น 
- ไม่มี – 

 
10.6 บุคลำกร 
 
10.6.1 จ ำนวนพนักงำน (ไม่รวมคณะผู้บริหำร) 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีจ านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทั้งหมด 84 คน โดยสามารถแสดง
จ านวนพนักงาน แยกตามแต่ละฝ่ายงาน ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 
และ 31 มีนาคม 2561 ได้ดังนี้ 
 

แผนก 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2558 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2559 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560 
ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2561 

จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 3 2 2 
ฝ่ายอีเว้นท์ 8 21 19 15 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 6 6 8 8 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 11 14 14 
ฝ่ายกราฟฟกิ - 2 4 4 
ฝ่ายเนื้อหา 4 4 5 5 
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แผนก 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2558 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2559 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560 
ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2561 

จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) 
ฝ่ายร้านคา้ 7 5 7 8 
ฝ่ายขาย 4 4 6 6 
ฝ่ายการตลาด 3 3 4 6 
ฝ่ายบัญช ี 2 3 6 6 
ฝ่ายการเงิน 1 9 8 6 
ฝ่ายจัดซื้อ 2 - 3 3 
ฝ่ายวจิัยและพัฒนา - - 1 1 

รวม 45 71 87 84 
 ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท  

 

10.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงำน และลักษณะผลตอบแทน  
            หน่วย : ล้ำนบำท 

หนว่ย : บำท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งวด 3 เดือนแรก 

ปี 2561 
ค่าตอบแทนของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่า
ล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ  

34.88 42.06 62.45 11.41 

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท 

หมายเหตุ: -  บริษัทได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

10.6.3 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
    -  ไม่มี  -    
 

10.6.4 นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
1. บริษัทมีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท ด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบ

เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
2. บริษัทถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท โดยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่

จะท าให้องค์กรสามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขันและท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรจากภายในด้วยการจัดฝึกอบรม
และทบทวนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดส่งพนักงานไปดูงานและฝึกอบรมทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างจิตส านึกและการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการ
ให้บริการ โดยพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของบริษัท และตาม
มาตรฐานสากลโดยเคร่งครัด 

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม เสมอภาค และเปิด
โอกาสให้พนักงานได้พัฒนาและใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถ 
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4. บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญก าลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานด้วยการ
ก าหนดผลตอบแทน และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานบนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและ
ความเป็นธรรม รวมทั้งจัดให้ระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของพนักงานให้
ดีขึ้นเพื่อธ ารงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัท 

5. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไวก้ับบริษัท บริษัทมีการดูแลพนักงานท่ีมีความสามารถและมีศักยภาพสูงใน
การท างาน ให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ 


