บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

10. โครงสร้างการจัดการ
10.1. โครงสร้างการจัดการของบริษท
ั

ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 โครงสร้ำงองค์กรของบริษทั มีรำยละเอียดดังนี้
คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน

นักลงทุนสัมพันธ์และ
สำนักเลขำนุ กำร

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริหำร

แผนกตรวจสอบภำยใน

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
(นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน)

แผนกทรัพยำกรบุคคล

ผูอ้ ำนวยกำร
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
(นำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ)

ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำร
สำยงำนกำรตลำดและกำรขำย
(นำยสุปรีชำ อังธีระนุ วงศ์)

แผนกพัฒนำธุรกิจ
(นำยสุปรีชำ อังธีระนุวงศ์)

แผนกธุรกิจ IT Junction
(น.ส.วิลำสิณี ศรีใจวงศ์)

แผนกธุรกิจ The JAS
(นำยจิรำยุ วงศ์วฒ
ุ อิ นันต์)

แผนกธุรกิจ J Market
(น.ส.ชวนฝนั สัตย์สงวน)

แผนกกำรตลำด
(นำยจรงค์ กำลำสี)
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แผนกบัญชี
(น.ส.กนกำญจน์
สำมะพุทธิ)

แผนกกำรเงิน
(น.ส.วันดี พิบูลย์)

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

10.2. คณะกรรมการบริษท
ั

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำร 7 ท่ำน ดังนี้
รำยชื่อ
1. นำยอดิศกั ดิ ์
2. นำงสำวยุวดี
3. นำงนงลักษณ์
4. นำยสุพจน์
5. นำยปรียม์ น
6. นำยอนุชำ
7. นำงสำวพรรณี

ตำแหน่ง

สุขมุ วิทยำ
พงษ์อชั ฌำ
ลักษณะโภคิน
วรรณำ
ปิ่ นสกุล
วิรยิ ะชัย
เชิดรำไพ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนบริษทั
นำยอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยำ หรือนำงสำวยุวดี พงษ์อชั ฌำ ลงลำยมือชื่อร่วมกับนำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
หรือนำยสุพจน์ วรรณำ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษทั
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
รำยชื่อ
1. นำยอดิศกั ดิ ์
2. นำงสำวยุวดี
3. นำงมณี
4. นำงสำวลัดดำ
5. นำยสุพจน์
6. นำงนงลักษณ์
7. นำงสำวพิมพ์พศิ ำ
8. นำยปรียม์ น
9. นำงสำวพรรณี
10. นำยอนุชำ
หมำยเหตุ

/1

สุขมุ วิทยำ
พงษ์อชั ฌำ
สุนทรวำทิน/2
วรุณธำรำกุล/2
วรรณำ/2,4
ลักษณะโภคิน/1
คนมีสตั ย์/1,3
ปิ่ นสกุล/1
เชิดรำไพ/1
วิรยิ ะชัย/1

จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ำร่วมประชุม/ กำรประชุมทัง้ หมด
ปี 2556
ปี 2557
6/6
5/5
6/6
5/5
5/5
5/5
5/5
1/1
1/1
5/5
1/1
4/4
1/1
5/5
1/1
5/5
1/1
5/5

นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน, นำงสำวพิมพ์พศิ ำ คนมีสตั ย์, นำยปรียม์ น ปิ่นสกุล, นำงสำวพรรณี เชิดรำไพ
และนำยอนุชำ วิรยิ ะชัย ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 4/2556 เมือ่ วันที่ 13 สิงหำคม 2556
/2
นำงมณี สุนทรวำทิน นำงสำวลัดดำ วรุณธำรำกุล และนำยสุพจน์ วรรณำ ได้ลำออกจำกตำแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่
13 สิงหำคม 2556
/3
นำงสำวพิมพ์พศิ ำ คนมีสตั ย์ ได้ลำออกจำกตำแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหำคม 2557
/4
นำยสุพจน์ วรรณำ ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมือ่ วันที่ 14 สิงหำคม 2557
แทนนำงสำวพิมพ์พศิ ำ คนมีสตั ย์
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)
10.3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2557 โดยประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทำกำรแต่งตัง้
บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2557
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นำยปรียม์ น
ปิ่ นสกุล
2. นำยอนุชำ
วิรยิ ะชัย
3. นำงสำวพรรณี
เชิดรำไพ
บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ: นำยปรียม์ น ปิ่นสกุล เป็นกรรมกำรตรวจสอบผูท้ ม่ี คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีและกำรเงิน เพียงพอทีจ่ ะทำ
หน้ำทีส่ อบทำนควำมน่ำเชือ่ ถือของงบกำรเงินของบริษทั โดยนำยปรียม์ ณ ปิ่นสกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ
ั บนั ดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำรอิสระ สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบัญชี จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ปจจุ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงิน บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ำร่วมประชุม/ กำรประชุมทัง้ หมด
ปี 2556
ปี 2557

รำยชื่อ
1. นำยปรียม์ น
2. นำยอนุชำ
3. นำงสำวพรรณี

ปิ่ นสกุล
วิรยิ ะชัย
เชิดรำไพ

-

3/3
3/3
3/3

10.4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2557 โดยประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดังนี้
รำยชื่อ
1. นำงสำวพรรณี
2. นำงสำวยุวดี
3. นำงนงลักษณ์

เชิดรำไพ
พงษ์อชั ฌำ
ลักษณะโภคิน

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

ส่วนที่ 2 หน้ำ 49

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
รำยชื่อ

จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ำร่วมประชุม/ กำรประชุมทัง้ หมด
ปี 2556
ปี 2557

1. นำงสำวพวรรณี เชิดรำไพ
2. นำงสำวยุวดี พงษ์อชั ฌำ
3. นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิณ

-

1/1

-

1/1

-

1/1

10.5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรบริห ำรของบริ ษั ท ได้ ร ับ กำรแต่ ง ตัง้ จำกที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท ครัง้ ที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2557 โดยประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน ดังนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นำงสำวยุวดี
พงษ์อชั ฌำ
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
2. นำงนงลักษณ์
ลักษณะโภคิน
กรรมกำรบริหำร
/1
3. นำยเอกชัย
สุขมุ วิทยำ
กรรมกำรบริหำร
4. นำยสุปรีชำ
อังธีระนุวงศ์
กรรมกำรบริหำร/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
/1
หมำยเหตุ: นำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2557
แทนนำงพิมพ์พศิ ำ คนมีสตั ย์ ซึง่ ขอลำออก
10.6. ผูบ
้ ริหาร

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2557 ได้แต่งตัง้ นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
ให้ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีผบู้ ริหำรรวม 9 ท่ำน ดังนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นำงนงลักษณ์
ลักษณะโภคิน
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
/1
2. นำยเอกชัย
สุขมุ วิทยำ
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
3. นำยสุปรีชำ
อังธีระนุวงศ์
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำดและกำรขำย
4. นำงสำววันดี
พิบลู ย์
ผูจ้ ดั กำรแผนกอำวุโส แผนกกำรเงิน
5. น.ส. กนกกำญจน์
สำมะพุทธิ
ผูจ้ ดั กำรแผนกอำวุโส แผนกบัญชี
6. น.ส. วิลำสิณี
ศรีใจวงศ์
ผูจ้ ดั กำรแผนก แผนกธุรกิจ IT Junction
7. นำยจิรำยุ
วงศ์วฒ
ุ อิ นันต์
ผูจ้ ดั กำรแผนกอำวุโส แผนกธุรกิจ The JAS
8. นำงสำวชวนฝนั
สัตย์สงวน
ผูจ้ ดั กำรแผนก แผนกธุรกิจ J Market
9. นำยจรงค์
กำลำสี
ผูจ้ ดั กำรแผนกอำวุโส แผนกกำรตลำด
/1
หมำยเหตุ: นำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2557
แทนนำงพิมพ์พศิ ำ คนมีสตั ย์ ซึง่ ขอลำออก
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)
10.7. เลขานุการบริษท
ั

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2557 ได้แต่งตัง้ นำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ
เพื่อดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเลขำนุกำรบริษทั มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษทั และติดตำมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสำนงำนให้มกี ำร
ปฏิบตั ติ ำมมติของทีป่ ระชุมดังกล่ำว
3. ดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบเป็ นไปตำมระเบียบและข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึง
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมกำร
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
- รำยงำนประจำปีของบริษทั
- รำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
10.8. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร

บริษทั ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบำทหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
ในกำรกำกับกำรทำงำนของบริษัท และผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั
ก). ค่าตอบแทนกรรมการ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2557 ได้พจิ ำรณำอนุ มตั คิ ่ำตอบแทน
กรรมกำรและค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบในรูปแบบเบี้ยประชุมสำหรับกำรประชุม โดยจะจ่ำยเฉพำะ
กรรมกำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุมเท่ำนัน้
ตาแหน่ ง
เบี้ยประชุม (บาท/ครัง)้
ประธำนกรรมกำรบริษทั
30,000
กรรมกำรบริษทั
20,000
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
30,000
กรรมกำรตรวจสอบ
20,000
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โดยในปี 2556 และ และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษทั ได้จ่ำยค่ำตอบแทนและเบีย้ ประชุมดังนี้
ตาแหน่ ง

รำยชื่อ
1. นำยอดิศกั ดิ ์
2. นำงสำวยุวดี
3. นำงมณี
4. นำงสำวลัดดำ
5. นำยสุพจน์
6. นำงนงลักษณ์
7. นำงสำวพิมพ์พศิ ำ
8. นำยปรียม์ น

สุขมุ วิทยำ
พงษ์อชั ฌำ
สุนทรวำทิน/2
วรุณธำรำกุล/2
วรรณำ/2,4
ลักษณะโภคิน/1
คนมีสตั ย์/1,3
ปิ่ นสกุล/1

9. นำงสำวพรรณี

เชิดรำไพ/1

10. นำยอนุชำ

วิรยิ ะชัย/1

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรอิสระ

รวม
หมำยเหตุ

ค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2556
ปี 2557
90,000
60,000
60,000
40,000
60,000
90,000
40,000

60,000

40,000

60,000

140,000

460,000

/1

นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน, นำงสำวพิมพ์พศิ ำ คนมีสตั ย์, นำยปรียม์ น ปิ่นสกุล, นำงสำวพรรณี เชิดรำไพ
และนำยอนุชำ วิรยิ ะชัย ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 4/2556 เมือ่ วันที่ 13 สิงหำคม 2556
/2
นำงมณี สุนทรวำทิน นำงสำวลัดดำ วรุณธำรำกุล และนำยสุพจน์ วรรณำ ได้ลำออกจำกตำแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่
13 สิงหำคม 2556
/3
นำงสำวพิมพ์พศิ ำ คนมีสตั ย์ ได้ลำออกจำกตำแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหำคม 2557
/4
นำยสุพจน์ วรรณำ ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมือ่ วันที่ 14 สิงหำคม 2557
แทนนำงสำวพิมพ์พศิ ำ คนมีสตั ย์

ข). ค่าตอบอื่นๆ

ไม่มี
10.9. ค่าตอบแทนผูบ
้ ริหาร

ในปี 2556 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส และ
ค่ำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผบู้ ริหำรบริษทั ดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ปี 2555
ปี 2556
ม.ค.-ก.ย. 2557
เงินเดือน
2.1
3.2
2.9
เงินโบนัส
0.3
0.3
ค่ำตอบแทนอื่นๆ
0.6
1.1
0.8
รวม
3.0
4.6
3.7
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10.10. บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีพนักงำนทัง้ สิน้ จำนวน 41 คน และ 42 คน
ตำมลำดับ โดยเป็ นพนักงำนประจำทัง้ หมด
แผนก/ฝำ่ ย
31 ธ.ค. 2556
30 ก.ย. 2557
ผูบ้ ริหำรระดับสูง
2
2
แผนกบัญชีและกำรเงิน
14
14
แผนกธุรกิจ IT Junction
17
12
แผนกธุรกิจ J Market
7
6
แผนกพัฒนำธุรกิจ
1
1
แผนกธุรกิจ The JAS
0
5
แผนกกำรตลำด
0
2
รวม
41
42
10.11. ผลตอบแทนพนักงาน

บริษทั มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนในลักษณะต่ำงๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ
โดยผลตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมเจ้ำหน้ำทีร่ ะดับผูบ้ ริหำร) ในปี 2555 2556 และในงวด 9 เดือนแรกของปี
2557 สรุปได้ดงั ตำรำงต่อไปนี้
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน
เงินโบนัส
ค่ำตอบแทนอื่นๆ*
รวม

ปี 2555
7.5
0.6
1.5
9.6

ปี 2556
11.5
0.6
3.1
15.2

ม.ค.-ก.ย. 2557
10.8
2.9
13.7

* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่ำคอมมิชชัน,่ ค่ำตำแหน่ง, ค่ำกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เงินประกันสังคม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำโทรศัพท์

ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพตัง้ แต่วนั ที่ 20 พฤษภำคม 2555 กับบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
ทิสโก้ จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้พนักงำนทำงำนกับ
บริษทั ในระยะยำว
10.12. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ไม่มี
10.13. ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา

ไม่มี
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