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10.  โครงสรำ้งกำรจดักำร 

10.1 คณะกรรมกำร 

บรษิัทฯ มีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางและนโยบายต่างๆของบรษิัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการ
บรษิัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากบัดูแลการบรหิารความเสีย่ง ซึ่งคณะกรรมการดงักล่าวมี
คุณสมบตัคิรบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่  

คณะกรรมบรษิทั 

ในปี 2556 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน ทัง้นี้ในปี 2557 ภายหลงัการ
แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน คณะกรรมการบรษิทัประกอบไปดว้ยกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน ทัง้นี้ ณวนัที1่8 ธนัวาคม 
2556 คณะกรรมการบรษิทัจ านวน 9ท่านมดีงันี้ 

รายชือ่กรรมการ ต าแหน่ง 

ปีพ.ศ.25562 ปีพ.ศ.25573 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

คณะกรรมการ 

การเขา้ร่วมการ
ประชุม

คณะกรรมการ 

จ านวนครัง้ 
การประชุม 

คณะกรรมการ 

การเขา้ร่วมการ
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. นายสามารถ จริะด ารง1 ประธานกรรมการ 2 2 2 2 
2. นายสุรศกัดิ ์เขม็ทองค า กรรมการ /กรรมการ

ผูจ้ดัการ 2 2 2 2 
3. นายศริวตัร หวัง่หล ี กรรมการ 2 2 2 2 
4. นายรชิารด์ ว ีเคง กว๊อก กรรมการ 1 1 2 1 
5. นายกลิเบริท์ เอ กวน ฮุย กรรมการ 2 0 2 1 
6. นายทศพร เลศิพนัธ ์ กรรมการ 2 2 2 2 
7. นายฉตัรชยั โชตนาการ กรรมการ /ประธาน

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 2 2 2 2 

8. นางวชริา ณ ระนอง กรรมการ /กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 2 2 2 2 

9. ดร.ฐานิศร เดชธ ารง กรรมการ /กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 2 2 2 2 

10. นายเทย ์ครสิโตเฟอร ์ชารล์ส4 กรรมการ 2 1 - - 
11. นางสาวกตกิา จริะด ารง5 กรรมการ 1 1 - - 
หมายเหตุ : กรรมการล าดบั 1 ถงึ 9 และ 11 ไดผ้่านการอบรม – Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 
1ประธานกรรมการไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหท้ าการก ากบัดแูล(Monitor and Supervise)การบรหิารจดัการของผูบ้รหิารบรษิทัฯ 
2 ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่9 สงิหาคม 2556 จนถงึ 31 ธนัวาคม 2556 
3 ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 - 28 กุมภาพนัธ ์2557 
4 นายเทย ์ครสิโตเฟอร ์ชารล์สไดล้าออกจากต าแหน่งตัง้แต่วนัที่26 ธนัวาคม 2556 
5นางสาวกตกิา จริะด ารง ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัจนถงึวนัที ่18 ธนัวาคม 2556 เนื่องจากการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน 
 
เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั : นางสาวกตกิา จริะด ารง 
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กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

นายสามารถ จริะด ารง นายสรุศกัดิ ์เขม็ทองค า นายศริวตัร หวัง่หล ีและนายทศพร เลศิพนัธ์กรรมการสองในสี่
คนน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556มจี านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายฉตัรชยั โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
2. นางวชริา ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
3. ดร. ฐานิศร เดชธ ารง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

นางวชริา ณ ระนอง เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถอืของงบ
การเงนิ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ: นางวรรณา ไหลเจรญิวงศ ์
 
คณะกรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลการบรหิารความเสีย่ง 
เป็นกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ เพื่อท าหน้าทีใ่นการสนับสนุนและด าเนินการใหก้ระบวนการบรหิารความเสีย่งของ
บรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และอยู่ในระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ตลอดจนเชื่อมโยงกบัระบบ
การควบคุมภายในและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อก่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่ามปีระสทิธผิล สนับสนุนการ
สรา้งสรรคค์ุณค่าใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ 
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั มจี านวน 7 ท่าน ดงันี้ 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นายสรุศกัดิเ์ขม็ทองค า ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายทศพรเลศิพนัธ ์ กรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายวนัชยับญุธรรม กรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายกฤษกรเนตรประภา กรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 
5. นางสาววชัราภรณ์เมรทุอง กรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 
6. นางสาวแจม่สริสิงัขรกัษ์ กรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 
7. นางสาวอารยีศ์รไีกรรส กรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 

เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง : นางสาวกตกิา จริะด ารง 
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10.2 ผูบ้ริหำร 

 ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ผู้จ ัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการ
ผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทยีบเท่ากบัผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายทีส่ีทุ่กราย และใหห้มายความรวมถงึผู้
ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น 
กจ. 17/2551  เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551 

ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2556บรษิทัมผีูบ้รหิารจ านวน 8ท่านดงันี้ 

รำยช่ือผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 
1. นายสามารถจริะด ารง ประธานกรรมการ* 
2. นายสรุศกัดิเ์ขม็ทองค า กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายกฤษกรเนตรประภา ผูจ้ดัการฝา่ยสนิเชื่อและการตลาด 
4. นายวนัชยับญุธรรม ผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารลกูหน้ี 
5. นางสาววชัราภรณ์เมรทุอง ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
6. นายทศพรเลศิพนัธ ์ ผูจ้ดัการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. นางสาวแจม่สริสิงัขรกัษ์ ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและธุรการ 
8. นางสาวอารยีศ์รไีกรรส ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 

* ประธานกรรมการไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหท้ าหน้าทีม่าก ากบัดแูล(Monitor and Supervise) 
การบรหิารจดัการของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

** เมื่อวนัที2่0 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ส านกัตรวจสอบภายในขึน้ โดยแต่งตัง้ใหน้างวรรณา ไหล
เจรญิวงศ ์ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน
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โครงสรำ้งองคก์ร(Organization Chart) 
 
 

คณะกรรมการบรษิทั 

เลขานุการ
คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ส านกักรรมการ ฝา่ยสนิเชื่อและการตลาด ฝา่ยบรหิารลกูหน้ี ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ฝา่ยบุคคลและธุรการ ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝา่ยปฏบิตักิาร ฝา่ยกจิการสาขา 

ส านกัตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการก ากบัดแูล 

การบรหิารความสีย่ง 
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10.3 เลขำนุกำรบริษทั 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตัง้นางสาวกตกิา จริะด ารง ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั 
 
10.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

10.4.1  ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 กรรมการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2556 และระหว่างเดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2557มดีงันี้ 

รายชือ่ 

ปี 25561 ปี 25572 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
ค่าตอบแทน 

(บาท)5 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
ค่าตอบแทน 

(บาท) กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายสามารถ จริะด ารง 2 0     100,000  2 0      20,000  
2. นายสุรศกัดิ ์เขม็ทองค า 2 0     100,000  2 0      20,000  

3. นายศริวตัร หวัง่หล ี 2 0     100,000  2 0      20,000  

4. นายรชิารด์ ว ีเคง กว๊อก 1 0      90,000  1 0      10,000  
5. นายกลิเบริท์ เอ กวน ฮุย 0 0      80,000  1 0      10,000  

6. นายทศพร เลศิพนัธ ์ 2 0     100,000  2 0      20,000  

7. นายฉตัรชยั โชตนาการ 2 1     110,000  2 2      40,000  
8. นางวชริา ณ ระนอง 2 1     110,000  2 2      40,000  

9. ดร.ฐานิศร เดชธ ารง 2 1     110,000  2 2      40,000  

10. นายเทย ์ครสิโตเฟอร ์ชารล์ส3 1 0      90,000  0 0            -    
11. นางสาวกตกิา จริะด ารง4 1 0      90,000  0 0            -    
1ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่9 สงิหาคม 2556 จนถงึ 31 ธนัวาคม 2556 
2 ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 - 28 กุมภาพนัธ ์2557 
3 นายเทย ์ครสิโตเฟอร ์ชารล์สไดล้าออกจากต าแหน่งตัง้แต่วนัที่26 ธนัวาคม 2556 
4 นางสาวกตกิา จริะด ารง ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัจนถงึวนัที ่18 ธนัวาคม 2556 เนื่องจากการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน 
5ค่าตอบแทนประกอบดว้ยเบีย้ประชุมและโบนสั 
 

ผูบ้รหิาร 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัในปี 2555 และ 2556 มดีงันี้ 

รายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

จ านวนคน 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
จ านวนคน 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงนิเดอืน 8 10,652,451  8 11,058,582  
โบนสั 8 2,506,764  8 7,985,133  
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 8 315,518 8 329,597 
ผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ - - 8 2,378,209  

รวม  8 13,474,732  8  21,751,521 
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10.4.2 ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ 

ในเดอืนพฤศจกิายน 2556 บรษิัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่นายสามารถ จริะด ารง รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 3,000,000 บาท เพื่อตอบแทนในการที่นายสามารถ จิระด ารง ได้ท าสญัญาค ้าประกนัส่วนบุคคลต่อสถาบนั
การเงนิ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่วงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิในการเริม่ตน้กจิการและเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการท าธุรกจิ 
ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2554 จนถงึปจัจุบนัก่อนบรษิทัฯเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้ตกลงใน
สญัญา Management Agreement ฉบบัลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2554 และใหส้ทิธซิือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีร่าคาหุน้
ละ 5.00 บาท 

วงเงินกู้ดงักล่าวข้างต้น ณ 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวน 3,148 ล้านบาท โดยหลกัทรพัย์ค ้าประกนั
ประกอบดว้ยทีด่นิ อาคารส านักงาน เครื่องตกแต่ง สญัญาเช่าซือ้มูลค่ารอ้ยละ 124.78  ของวงเงนิกูท้ีเ่บกิจ่าย และ การค ้า
ประกนัสว่นบุคคลโดยนายสามารถ จริะด ารง นางสาวกตกิา จริะด ารง และ นายกานต์ จริะด ารง รวมทัง้ หุน้ของบรษิทั เอส 
ชารเ์ตอร ์จ ากดับางสว่น 

 ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าธรรมเนียมส าหรบัการค ้าประกนัทีก่ าหนดโดยธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป คดิเป็น
รอ้ยละ2-2.5 ต่อปีของวงเงนิกูท้ีค่ ้าประกนั ค่าตอบแทนดงักล่าวจงึเป็นมลูค่าสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  
 

10.5 บุคลำกร 

จ านวนพนกังาน 

จ านวนพนักงานทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ตัง้แต่ปี 2554-2556 มจี านวนพนักงานทัง้สิน้ 105 
คน 169 คน และ 224 คน ตามล าดบั ประกอบดว้ยพนกังานในแต่ละสายงานดงัต่อไปนี้ 

พนักงำนประจ ำของบริษทัฯ* 

ล าดบั สายงาน 
จ านวนคน 
ปี 2554 

จ านวนคน 
ปี 2555 

จ านวนคนปี 
2556 

1 ฝา่ยบรหิารลกูหนี้ 8 23 25 
2 ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 8 11 12 
3 ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 4 6 9 
4 ฝา่ยบุคคลและธุรการ 3 4 8 
5 ฝา่ยปฏบิตักิาร 6 11 18 
6 ส านกักรรมการ 11 13 17 
7 ฝา่ยสนิเชื่อและการตลาด 27 47 55 
8 ฝา่ยกจิการสาขา 5 8 12 
  รวม 72 123 156 

*เมื่อวนัที่20 กุมภาพนัธ์ 2557 บรษิัทฯ ได้จดัตัง้ส านักตรวจสอบภายในโดยแต่งตัง้ให้นางวรรณา ไหลเจรญิวงศ์ ซึ่งเดมิสงักดัส านัก
กรรมการมาด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 

พนักงำนท่ีบริษทัฯ ว่ำจ้ำงจำกภำยนอก 

ล าดบั สายงาน 
จ านวนคน 
ปี 2554 

จ านวนคน 
ปี 2555 

จ านวนคนปี 
2556 

1 ฝา่ยสนิเชื่อและการตลาด 
33 46 68 

   - เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ(Outsource) 
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ผลตอบแทนพนกังาน 

รายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

จ านวนคน 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
จ านวนคน 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงนิเดอืน  115 27,080,082  148  37,908,871  
โบนสั  115 9,195,557   148 6,264,579 
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี  115  532,904  148 815,301  
ผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ -  -  148 1,147,287  

รวม  115 36,808,543   148 46,136,038  
 

ผลตอบแทนพนกังานขา้งตน้ไม่นบัรวมผลตอบแทนของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทัง้ 8 ท่าน ในหวัขอ้ 10.2 ผูบ้รหิาร 
 
การพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ มแีผนพฒันาทรพัยากรบุคคลโดยก าหนดเป้าหมายการพฒันาทรพัยากรบุคคลใหพ้นักงานทุกคนเกดิ
การเรยีนรูท้ีส่มดุล และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวบรษิทัฯ ก าหนดให้มกีารพฒันาทกัษะการท างาน และการสรา้ง
กลไกในการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองใหก้บับุคลากร โดยใหห้วัหน้าหน่วยงานและผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั มี
หน้าทีโ่ดยตรงในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ยงัก าหนดใหม้กีารตดิตาม ประเมนิผลการพฒันาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อรบัทราบขอ้บกพร่องและน ามาปรบัปรุงใน
การพฒันาบุคลากรทีเ่หมาะสมในโอกาสต่อไป 

บริษัทได้ก าหนดหลกัสูตรฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ และทกัษะในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานของ
บุคลากรในสว่นทีเ่ป็นความตอ้งการของบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งต่อความจ าเป็น ทศิทาง เป้าประสงค ์และเป็นประโยชน์ต่อ
การท างาน ทัง้นี้ หลกัสตูรฝึกอบรมของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 3 แนวทาง ดงันี้ 

1) กำรพฒันำควำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำน (Job and Functional Area Knowledge)เป็นการพฒันา
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะการท างาน เพื่อให้สามารถปฏบิตัิงานในหน้าที่ตามแต่ละต าแหน่งงาน ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและบรรลุผลส าเรจ็ 

2) กำรพฒันำศกัยภำพและกำรพฒันำตนเอง (People Skill and Self Development)เป็นการพฒันา
เพื่อใหบุ้คลากรมศีกัยภาพในการท างานสงูขึน้ รวมทัง้การพฒันาการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เพื่อใหเ้กดิการท างานแบบมี
สว่นร่วม 

3) กำรเสริมสร้ำงทศันคติและค่ำนิยมท่ีดี (Good Attitude and Core Value)เพื่อหล่อหลอมใหบุ้คลากร
ของบรษิทัฯ มคีวามรู ้ความเขา้ใจในค่านิยมหลกัของบรษิทัฯ รวมทัง้พฒันาบุคลากรใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละมี
พฤตกิรรมการท างานตามแนวทางที่บรษิัทฯ มุ่งหวงั รวมทัง้เพื่อใหบุ้คลากรเกดิทศันคตทิี่ดต่ีอบรษิทัฯหวัหน้า เพื่อน
ร่วมงาน และสงัคม 


