บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

2. โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และคณะกรรมกำร
ชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร
ดังนี้

ั บนั ตำแหน่งผูต้ รวจสอบภำยในทีเ่ ป็นพนักงำนประจำของบริษทั ว่ำงลง บริษทั ฯจึงใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก
หมายเหตุ : (1) เนื่องจำกในปจจุ
(Outsource) ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบภำยใน

2.1

คณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้

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

ชื่อ – นามสกุล
นำยไพรัช ธัชยพงษ์1
นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์
นำยสหัส ตรีทพิ ยบุตร1
นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์1
นำยพิชยั อัศวนภำกำศ
นำยอัครเดช โรจน์เมธำ
นำงปทั มำ วงษ์ถว้ ยทอง

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ส่วนที่ 2.3.2 หน้ำ 1

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

8. นำยวิชติ ญำณอมร
9. นำยสุวทิ ย์ อรุณำนนท์ชยั

กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ (1) กรรมกำรแต่งตัง้ โดย บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

โดยมี นำงสำวพรปรียำ นำถะศิลปเกษม เป็ นเลขำนุกำรบริษทั ฯ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์ นำยพิชยั อัศวนภำกำศ นำยอัครเดช โรจน์เมธำ นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์ สองในสีค่ น
นี้ ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
รำยละเอียดกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ ในงวด 3 เดือน
แรกของปี 2559 เป็ นดังนี้
จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2558
3 เดือนแรกของปี 2559
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2

ชื่อ - นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยไพรัช ธัชยพงษ์
นำยสหัส ตรีทพิ ยบุตร
นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์
นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์
นำยพิชยั อัศวนภำกำศ
นำยอัครเดช โรจน์เมธำ
นำงปทั มำ วงษ์ถว้ ยทอง1
นำยวิชติ ญำณอมร1
นำยสุวทิ ย์ อรุณำนนท์ชยั 1

หมำยเหตุ (1) เข้ำดำรงตำแหน่งเมือ่ วันที่ 12 มีนำคม 2557

2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

1.นำงปทั มำ
2.นำยวิชติ
3.นำยสุวทิ ย์

วงษ์ถว้ ยทอง
ญำณอมร
อรุณำนนท์ชยั

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

โดย นำงปทั มำ วงษ์ถว้ ยทอง เป็ นกรรมกำรตรวจสอบทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน และมีนำงสำวขวัญหญิง วงษ์เกษมจิตต์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ส่วนที่ 2.3.2 หน้ำ 2

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2558
3 เดือนแรกของปี 2559

ชื่อ - นามสกุล

1. นำงปทั มำ วงษ์ถว้ ยทอง
2. นำยวิชติ ญำณอมร
3. นำยสุวทิ ย์ อรุณำนนท์ชยั
2.3

6/6
5/6
6/6

2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 14 พฤษภำคม 2558 ที่ประชุม ได้มีมติแต่ งตัง้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทน และ ณ วันที่ 31 มีน ำคม 2559 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำ
ค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

1. นำยสุวทิ ย์
อรุณำนนท์ชยั
2. นำยวิชติ
ญำณอมร
3. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ทัง้ นี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2558 ทีป่ ระชุมได้กำหนดขอบเขต
อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนโดยมีมติอนุมตั กิ ฏบัตรคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนของบริษทั
ชื่อ - นามสกุล

1. นำยสุวทิ ย์
อรุณำนนท์ชยั
2. นำยวิชติ
ญำณอมร
3. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์
2.4

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2558
3 เดือนแรกของปี 2559

1/1
1/1
1/1

2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

1. นำยพิชติ
วิวฒ
ั น์รจุ ริ ำพงศ์
2. นำยพิชยั
อัศวนภำกำศ
3. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ส่วนที่ 2.3.2 หน้ำ 3

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

2.5

เลขานุการบริษทั ฯ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2557 ได้มมี ติแต่งตัง้ นำงสำว
พรปรียำ นำถะศิลปเกษม เป็ นเลขำนุกำรบริษทั ฯ
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฯ
1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ ำงๆ ที่คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ จะต้องทรำบ
2. ปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
และกำรประชุ มผู้ถือ หุ้น บันทึกรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และกำรประชุม ผู้ถือหุ้น และดูแ ล
ประสำนงำนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติของทีป่ ระชุมดังกล่ำว
3. จัดทำและเก็บเอกสำรดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมกำร
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ
 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียทีร่ ำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร
5. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
2.6

ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยผูบ้ ริหำรจำนวน 6 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

1. นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์
2. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์
3. นำงสุธำริน วงศ์สอ่ งจ้ำ (1)
4. นำงสำวนันท์วรัตถ์ วณิชชำโชคชัย
5. นำยอำทิตย์ ผำสุขยืด
6. นำงสำวอรฤดำ คำเลิศลักษณ์ (2)

ตาแหน่ ง

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยขำยและกำรตลำด
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน

หมำยเหตุ (1) นำงสุธำริน วงศ์ส่องจ้ำ ดำรงตำแหน่ งผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยบัญชีและกำรเงินเมือ่ วันที่ 5 มกรำคม 2558
(2) นำงสำวอรฤดำ คำเลิศลักษณ์ ดำรงตำแหน่งผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบัญชีและกำรเงินเมือ่ วันที่ 27 เมษำยน 2558

2.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
2.7.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรใน
รูปแบบของเบีย้ ประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นใด ในปี 2559 เป็ นวงเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,000,000
ส่วนที่ 2.3.2 หน้ำ 4

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

บำท และให้ใช้อ ัตรำดัง กล่ำวตัง้ แต่ วนั ที่ไ ด้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้นไป จนกว่ ำที่ประ ชุมผู้ถือหุ้นจะมีม ติ
เปลีย่ นแปลงเป็ นอย่ำงอื่น โดย
(1) ค่ำเบีย้ ประชุมกรรมกำร
คณะกรรมการบริษทั (กรณี ที่เข้าร่วมประชุม)
ประธำนกรรมกำร
22,500 บำท / ครัง้
กรรมกำร
15,000 บำท / ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรณี ที่เข้าร่วมประชุม)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
22,500 บำท / ครัง้
กรรมกำรตรวจสอบ
15,000 บำท / ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน (กรณี ที่เข้าร่วมประชุม)
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
22,500 บำท / ครัง้
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
15,000 บำท / ครัง้
(2) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ประจำรำยเดือน
ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั

เงิ นเดือน
30,000 บำท / เดือน
20,000 บำท / เดือน

โดยวงเงินค่ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรและค่ำตอบแทนประจำรำยเดือนจะต้องไม่เกิน 3,000,000 บำท
(3) เงินบำเหน็จกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษทั ได้รบั เงินบำเหน็จในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปนั ผลทีม่ กี ำรจ่ำยแก่ผถู้ อื หุน้
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
รำยละเอียดค่ำตอบแทนทีก่ รรมกำรได้รบั สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ งวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31
มีนำคม 2559 มีดงั นี้
หน่วย: บำท
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นำยไพรัช ธัชยพงษ์
นำยสหัส ตรีทพิ ยบุตร
นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์
นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์
นำยพิชยั อัศวนภำกำศ
นำยอัครเดช โรจน์เมธำ
ั วงษ์ถว้ ยทอง1
นำงปทมำ
นำยวิชติ ญำณอมร1/2

3 เดือนแรกของปี 2559

ปี 2558
ค่าตอบแทน
695,440
517,440
517,440
517,440
517,440
517,440
517,440
517,440

เบีย้ ประชุม
112,500
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
210,000
165,000
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รวม
807,940
592,440
592,440
592,440
592,440
592,440
727,440
682,440

ค่าตอบแทน
-

เบีย้ ประชุม
45,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
75,000
90,000

รวม
45,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
75,000
90,000

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

3 เดือนแรกของปี 2559

ปี 2558

ชื่อ – นามสกุล

ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม
9. นำยสุวทิ ย์ อรุณำนนท์ชยั
517,440
187,500
10. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์2
15,000
หมำยเหตุ (1) เข้ำดำรงตำแหน่งเมือ่ วันที่ 12 มีนำคม 2557
(2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
1/2

รวม
704,940
15,000

ค่าตอบแทน
-

เบีย้ ประชุม
105,000
30,000

รวม
105,000
30,000

ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรใน
รูปแบบของเบีย้ ประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นใด ในปี 2558 เป็ นวงเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,500,000
บำท อย่ำงไรก็ดีมูลค่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็ นตัวเงินนอกเหนือจำกค่ำเบี้ยประชุม ของปี 2558 ที่แสดงตำมตำรำง
ด้ำนบนจำนวนรวม 4.83 ล้ำนบำท นัน้ แบ่งเป็ นโบนัสประจำปี จำนวน 1.43 ล้ำนบำท และโบนัสพิเศษจำนวน 3.40 ล้ำน
บำท ซึง่ โบนัสพิเศษดังกล่ำวนัน้ เป็ นไปตำมกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษทั ฯประจำปี 2558 แม้สภำวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซบเซำ อันเป็ นผลจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั ด้วยควำมมุ่งมัน่ ทุ่มเท และ
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ตลอดจนกำรให้คำแนะนำแนวทำงกำรดำเนินงำนแก่ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยบริหำรจึง
เสนอให้มกี ำรจัดสรรโบนัสพิเศษจำนวน 3.40 ล้ำนบำทดังกล่ำวให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั ฯทัง้ คณะโดยได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน รวมถึงได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญ
ประจำปี 2559 เรียบร้อยแล้ว โดยสำหรับปี 2559 ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิกำร
กำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรในรูปแบบของเบีย้ ประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นใด ในปี
2559 เป็ นวงเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,000,000 บำท และให้ใช้อตั รำดังกล่ำวตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
ไป จนกว่ำทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่ำงอื่น
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิ น
-ไม่ม-ี
2.7.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นกรรมกำร (ไม่รวมค่ำตอบแทนทีไ่ ด้รบั ในฐำนะกรรมกำรบริษทั ฯ) และ
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช่กรรมกำร ในรูปของเงินเดือนและโบนัสสำมำรถสรุปได้ดงั นี้

จำนวน (คน)
ค่ำตอบแทน (ล้ำนบำท)

31 ธ.ค. 56
4
14.60

งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 57
41
23.042

31 ธ.ค. 58

งวด 3 เดือนสิ้ นสุด
31 มี.ค. 59

6

6

29.70

7.77

หมำยเหตุ (1) ในปี 2557 นำงสำวนันท์วรัตถ์ วณิชชำโชคชัย และนำยอำทิตย์ ผำสุขยืด ได้เข้ำดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริหำร และมีกำรปรับโครงสร้ำง
กำรจัดกำรส่งผลให้นำยพิชยั อัศวนภำกำศ ย้ำยไปดำรงตำแหน่ งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และนำงสำวภิญญลักษณ์ พรอริยโชคศิร ิ ย้ำย
ไปดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยขำยและกำรตลำด ของบริษทั เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด
(2) บริษทั ฯ ได้ปรับฐำนเงินเดือนพร้อมทัง้ จ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษแก่พนักงำนและผูบ้ ริหำรในปี 2557 โดยมีสำเหตุสำคัญ คือ บริษทั ฯ
กำลังจะเข้ำเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ดใี นปี 2558 บริษทั ฯ จ่ำยเงินเดือนให้กบั พนักงำนและผูบ้ ริหำรใน
ระดับปกติตำมผลประกอบกำรของบริษทั ฯ
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2.8

บุคลากร

2.8.1 จานวนบุคลากร
พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (ไม่รวมผูบ้ ริหำร) ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 วันที่ 1 มกรำคม 2557
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 สำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
สายงานหลัก
ฝำ่ ยกำรเงินและบัญชี
ฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคลและบริหำร
ฝำ่ ยขำยและกำรตลำด
ฝำ่ ยบริหำรงำนโครงกำร
ฝำ่ ยวิจยั และพัฒนำ
ฝำ่ ยวิศวกรระบบ
ฝำ่ ยกฎหมำย
ฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน
รวม

1 ม.ค. 56
7
4
16
2
21
28
78

จานวนพนักงาน (คน)
1 ม.ค. 57
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 58
7
6
5
7
9
12
15
15
15
4
4
4
22
25
29
29
28
25
2
2
1
1
86
89
92
1

31 มี.ค. 59
5
13
15
4
28
25
1
1 (2)
92

หมำยเหตุ (1) ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 บริษทั ฯ มีพนักงำนเพิม่ ขึน้ จำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนและรับโอนพนักงำนจำกบริษทั ซอฟท์แวร์ล้งิ ค์
จำกัด
(2) ณ ปจั จุบนั ต ำแหน่ งผู้ต รวจสอบภำยในที่เป็ น พนัก งำนประจ ำของบริษัท ว่ำงลง บริษัทฯจึงใช้บริก ำรหน่ ว ยงำนภำยนอก
(Outsource) ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบภำยใน

2.8.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ำตอบแทนพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (ไม่รวมผูบ้ ริหำร) สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)
ประเภท
สาหรับปี
สาหรับปี
สาหรับปี
สาหรับงวด 3 เดือน
1
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58 สิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค. 59
เงินเดือนและสวัสดิกำรอื่น
32.40
43.74 2
43.41
11.61
โบนัสพนักงำน
7.09
22.52
13.42
6.23 3
รวม
39.49
67.98
56.83
17.84
หมำยเหตุ (1) ค่ำตอบแทนพนักงำน ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิกำรอื่น และโบนัสพนักงำน ในปี 2556 ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นได้ถูกปรับปรุง
โดยบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ำรบันทึกค่ำตอบแทนพนักงำนเช่นเดียวกับปี 2557 เพือ่ ให้ขอ้ มูลสำมำรถเปรียบเทียบกันได้
(2) ผลตอบแทนพนักงำนในปี 2557 ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นได้อ้ำงอิงจำกรำยงำนและงบกำรเงินรวมสำหรับปีส้นิ สุด 31 ธันวำคม
2558 ทีแ่ สดงผลตอบแทนพนักงำนปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับผลตอบแทนพนักงำนปี 2558 ทัง้ นี้กำรปรับปรุงดังกล่ำวเป็ น
กำรปรับปรุงตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงำน
(3) บริษทั ฯมีนโยบำยกำรจ่ำยโบนัสพนักงำนเป็ นรำยปี อย่ำงไรก็ดใี นทำงบัญชี จะมีกำรทยอยบันทึกค่ำใช้จ่ำยโบนัสเป็ นรำยเดือน

เงินเดือนและผลตอบแทนพนักงำนในปี 2557 เพิม่ ขึน้ มีสำเหตุสำคัญจำก บริษทั ฯ ได้ประกำศปรับฐำนเงินเดือน
พร้อมทัง้ จ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษแก่พนักงำนและผูบ้ ริหำรในปี 2557 เนื่องจำกบริษทั ฯ กำลังจะเข้ำเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
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ตลำดหลักทรัพย์ ซึง่ ในปี 2558 บริษทั ฯ จ่ำยเงินเดือนให้กบั พนักงำนและผู้บริหำรในระดับปกติตำมผลประกอบกำรของ
บริษทั
พนักงำนของบริษทั ฯ ไม่ได้จดั ตัง้ สหภำพพนักงำนใดๆ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อพนักงำนทุกคนอย่ำง
เป็ นธรรม และถูกต้องตำมกฎหมำย ทำให้บริษทั ฯ มีควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั พนักงำน
2.8.3

ข้อพิ พาทแรงงาน
-ไม่ม-ี

2.8.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ ตระหนักว่ำบุคคลำกรของบริษทั ฯ เป็ นปจั จัยสำคัญทีจ่ ะทำให้บริษทั ฯ บรรลุเป้ำหมำยและแผนงำนทีว่ ำงไว้
บริษทั ฯ จึงมีนโยบำยทีจ่ ะพัฒนำพนักงำนทุกระดับชัน้ เพื่อเพิม่ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบำยให้พนักงำนเข้ำฝึ กอบรมทัง้ ภำยในและ
ภำยนอกเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศทัง้ ซอฟท์แวร์ และ ฮำร์ดแวร์ เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
2.8.5 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2557
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