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10. โครงสร้างการจัดการ

ประธานที่ปรึกษา
นำยสมพงษ์ วรรณภิญโญ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
นำงภัทรภร วรรณภิญโญ

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (EVP)

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (EVP)

นำยภูษิต ไล้ทอง

นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ

๗))
ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอำวุโส
สำยงำนบริหำรกำรผลิต (SVP)
นำงปิยพร ไล้ทอง

ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
สำยงำนกำรพัฒนำธุรกิจ (VP)
นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ

ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
สำยงำนกำรพัฒนำกำรลงทุน
นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ (รักษำกำร)

ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
สำยงำนกำรเงิน (VP)
นำงสำวนำรี วิชชุนำกร

ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
สำยงำนกำรตลำดและกำรขำย(VP)
นำงณภัทร วรรณภิญโญ

หมำยเหตุ : - บริษัทว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก (Outsource) เข้ำทำหน้ำทีผ่ ู้ตรวจสอบภำยใน โดยได้แต่งตั้งบริษัท สู่ควำมสำเร็จ จำกัด ทำหน้ำที่ดังกล่ำว
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ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
สำยงำนสนับสนุนกำรบริหำร (VP)
นำยสิโรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ
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10.1 คณะกรรมการ
10.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 มีจำนวน 8 ท่ำน ดังนี้
ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่ง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์*
ประธำนกรรมกำร/ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
2. นำงภัทรภร วรรณภิญโญ*
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสมพงษ์ วรรณภิญโญ
กรรมกำร /ประธำนที่ปรึกษำ
4. นำยภูษิต ไล้ทอง
กรรมกำร
5. นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ
กรรมกำร
6. นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ
กรรมกำร
7. นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
8. รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอัต
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
หมำยเหตุ: - ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (ก่อนกำรแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2557 มีมติ
แต่งตั้งนำยพิรัฐ เย็นสุดใจ และนำยณฐกฤต วรรณภิญโญ เข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท
และมี ม ติ แ ต่ง ตั้ ง รศ.ดร.มนตรี โสคติย ำนุ รั ก ษ์ นำยสุท ธิ ธ รรม จิ ร ำธิ วั ฒ น์ และรศ.ดร.กัล ยำนี
ภำคอัต เข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
- รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมเอกสำรแนบ 1
- * มีมติอนุมัติ จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 มีมติแต่งตั้งให้
รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ เป็นประธำนกรรมกำรบริษัท และ มีมติให้นำงภัทรภร วรรณภิญโญ
เป็นรองประธำนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับบรรษัทภิบำลที่ดี และเพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่ดียิ่งขึ้น

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมกำรผู้ มี อ ำนำจลงลำยมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท คื อ นำงภั ท รภร วรรณภิ ญ โญ นำยสมพงษ์ วรรณภิ ญ โญ
นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ และนำยพิรัฐ เย็นสุดใจ กรรมกำร 2 ใน 4 ท่ำน ลงรำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของ
บริษัท
ข้อจำกัดอำนำจของกรรมกำร : -ไม่มีโดยมีนำยสิโรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ เป็นเลขำนุกำรหบริษัท
10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่ง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
2. นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
3. รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอัต
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
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โดยมี นำยสิโรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ และ รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอัต
สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 – 2557

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นำยสมพงษ์
2. นำงภัทรภร
3. นำยภูษิต
4. นำยพิรัฐ
5. นำยณฐกฤต
6. รศ.ดร.มนตรี
7. นำยสุทธิธรรม
8. รศ.ดร.กัลยำนี

วรรณภิญโญ
วรรณภิญโญ
ไล้ทอง
เย็นสุดใจ /1
วรรณภิญโญ /1
โสคติยำนุรักษ์ /2
จิรำธิวัฒน์ /2
ภำคอัต /2

ปี 2555
กรรมการ
บริษัท
6/6
6/6
6/6
-

ปี 2556
กรรมการ
บริษัท
1/1
1/1
1/1
-

ปี 2557
กรรมการ กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
9/9
9/9
9/9
4/9
4/9
4/9
3/3
4/9
3/3
4/9
3/3

หมำยเหตุ : - ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมกำรเข้ำร่วมกำรประชุม ต่อจำนวนครั้งกำรประชุม
/1 กรรมกำรทั้ง 2 ท่ำนได้รับกำรแต่งตัง้ เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท ตำมมติทปี่ ระชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3
สิงหำคม 2557
- /2 กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2557
- ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 มีมติอนุมัติกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน โดย
บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลัง
แปรสภำพ) เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557

10.1.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 มีจำนวน 8 ท่ำน ดังนี้
ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นำงภัทรภร วรรณภิญโญ
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. นำยภูษิต ไล้ทอง
กรรมกำรบริหำร
3. นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ
กรรมกำรบริหำร
4. นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ
กรรมกำรบริหำร
5. นำงปิยพร ไล้ทอง
กรรมกำรบริหำร
6. นำงสำวณภัทร วรรณภิญโญ
กรรมกำรบริหำร
7. นำงสำวนำรี วิชชุนำกร
กรรมกำรบริหำร
8. นำยสิโรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ
กรรมกำรบริหำร
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10.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 มีจำนวน 5 ท่ำน ดังนี้
ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอัต
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. นำยภูษิต ไล้ทอง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4. นำงสำวนำรี วิชชุนำกร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
5. นำยสิโรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
10.1.5 คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
รำยชื่อคณะกรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่ง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์
กรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำงภัทรภร วรรณภิญโญ
กรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน
10.2 ผู้บริหาร
รำยชื่อผูบ้ ริหำร ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 มีจำนวน 8 ท่ำน ดังนี้
ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นำงภัทรภร วรรณภิญโญ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
2. นำยภูษิต ไล้ทอง
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
3. นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และรักษำกำรผู้ช่วยประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนพัฒนำกำรลงทุน
4. นำงปิยพร ไล้ทอง
ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอำวุโส สำยงำนบริหำรกำรผลิต
5. นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ
ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำยงำนกำรพัฒนำธุรกิจ
6. นำงสำวนำรี วิชชุนำกร
ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำยงำนกำรเงิน
7. นำงสำวณภัทร วรรณภิญโญ
ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำยงำนกำรตลำดและกำรขำย
8. นำยสิโรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ
ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำยงำนสนับสนุนกำรบริหำร
หมำยเหตุ : รำยละเอียดประวัติกรรมกำร และผู้บริหำรปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1
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10.3 เลขานุการบริษัท
ตำมข้อกำหนดในมำตรำ 89/15 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมกำรต้องจัด
ให้มีเลขำนุกำรบริษัท รับผิดชอบในนำมของบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่
1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557 มีมติแต่งตั้งให้ นำยสิโรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ ดำรงตำแหน่ง เป็น
เลขำนุกำรบริษัท โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร และส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวันทำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
รำยงำน
3. จัดทำระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มี
กำรเก็บรักษำเอกสำรหรือหลักฐำนดังกล่ำวให้ถูกต้องครบถ้วนและสำมำรถตรวจสอบได้ในระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำห้ำปีนับแต่วันที่มีกำรจัดทำเอกสำรหรือข้อมูลดังกล่ำว
กำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนข้ำงต้น ให้หมำยควำมรวมถึงกำรเก็บรักษำด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สำมำรถเรียกดูได้โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำม
(1) กำรให้ข้อมูลประกอบกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท หรือรำยงำนอื่นใดที่
ต้องเปิดเผยตำมมำตรำ 56 มำตรำ 57 มำตรำ 58 หรือ มำตรำ 199 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
(3) ควำมเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจำกผู้ถือหุ้นเป็นกำรทั่วไป
(4) กำรให้ ข้ อ มู ล หรื อ รำยงำนอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ กิ จ กำรที่ บ ริ ษั ท จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ
ประชำชนทั่วไป ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
4. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และไม่กระทำกำรใดอันเป็นกำรขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบและควำมระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึง
กระทำภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกัน โดย
(1) กำรตัดสินใจได้กระทำไปด้วยควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเป็นสำคัญ
(2) กำรตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐำนข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่ำเพียงพอ และ
(3) กำรตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
หน้ำที่ 10 - 5
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ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกตำแหน่งไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท
คนใหม่ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทคนเดิมพ้นจำกตำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้
10.4ค่าคอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรใน
รูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บำทต่อปี ดังนี้
ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
20,000 บำท
15,000 บำท
20,000 บำท
15,000 บำท

ทั้งนี้ บริษัทเริ่มกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรครั้งแรก จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2557 โดยมีค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับงวดปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งวดบัญชีปี 2557
รายชื่อคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รวม
บริษัท
ตรวจสอบ
1. นำยสมพงษ์ วรรณภิญโญ
2. นำงภัทรภร วรรณภิญโญ
3. นำยภูษิต ไล้ทอง
4. นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ
5. นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ
/1
6. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์
80,000
60,000
140,000
/1
7. นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์
60,000
45,000
105,000
/1
8. รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอัต
60,000
45,000
105,000
หมำยเหตุ : - บริษัทกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทครั้งแรก จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2557 ทั้งนี้ กรรมกำรลำดับที่ 1 - 5 มีหนังสือถึงคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 7
พฤศจิกำยน 2557 เพื่อขอสละสิทธิ์กำรรับค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรสำหรับกำรประชุมทั้งจำนวน
- /1 กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2557
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ข. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
เงินเดือนและโบนัส
9
17,563,000
9
17,841,000
9
20,183,400
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9
688,200
9
1,177,200
9
1,421,670
อื่นๆ
9
6,682,976
9
10,605,026
9
2,962,004
รวม
24,934,176
29,623,226
24,567,074
หมำยเหตุ : - บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2553
- อื่นๆ หมำยถึง สวัสดิกำรอื่นๆ อำทิ รถประจำตำแหน่ง ค่ำน้ำมัน และค่ำรักษำพยำบำล เป็นต้น
- ผู้บริหำรจำกบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน) จำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ นำงสำวณภัทร วรรณภิญโญ และ
นำยณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้ดำรงตำแหน่งและรับค่ำตอบแทนในฐำนะผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย
- ค่ำตอบแทนผู้บริหำรในส่วนของเงินเดือน ได้บวกรวมค่ำตอบแทนรำยเดือนให้กับนำยสมพงษ์ วรรณภิญโญ ในฐำนะประธำนที่
ปรึกษำของบริษัท

10.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 10.5 บุคลากร
10.5.1 จานวนบุคลากร
ในปี 2554 ถึงปี 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงำน ดังนี้
จานวนคน (คน)
แผนก
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ผู้บริหำร

9

9

9

เลขำนุกำรและส่วนงำนสนับสนุน

5

4

6

78

71

87

สำยงำนพัฒนำธุรกิจ

4

3

11

สำยงำนพัฒนำกำรลงทุน/1

-

-

-

สำยงำนบริหำรกำรเงิน

6

9

12

12

11

13

20
134

20
127

18
156

สำยงำนกำรบริหำรกำรผลิต

สำยงำนบริหำรกำรตลำด
สำยงำนสนับสนุนกำรบริหำร
รวม

หมำยเหตุ : - /1 บริษัทเริ่มมีสำยงำนพัฒนำกำรลงทุนตำมโครงสร้ำงกำรจัดกำรซึ่งได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2557 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรสรรหำบุคลำกรที่เหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่งใน
สำยงำนดังกล่ำว และนำยพิรัฐ เย็นสุดใจ เข้ำรักษำกำรตำแหน่งผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนพัฒนำกำรลงทุน
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ลักษณะผลตอบแทน ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
(หน่วย : บำท)
ค่าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

38,270,451
665,560
2,605,050
41,541,061

35,683,493
729,193
2,742,187
39,154,873

37,586,362
779,478
5,320,002
43,685,842

หมำยเหตุ : อื่นๆ ได้แก่ ค่ำเขียนบทละคร ค่ำตอบแทนจำกกำรสร้ำงรำยได้ได้ตำมเป้ำหมำย และสวัสดิกำรอื่นๆ อำทิ ค่ำ
รักษำพยำบำล เป็นต้น

10.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี –
10.5.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กำรผู้ผลิตคอนเทนท์ชั้นนำในมำตรฐำนระดับสำกล และมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศโดย
เน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ และจะรักษำบุคลำกรให้อยู่กับองค์กรเพื่อผลิตคอนเทนท์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกำรวำงแผนให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับสำมำรถบริหำรงำนโดยหลักธรรมมำภิบำล ซึ่ง
มุ่งมั่นที่จะสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อมอย่ำงเต็มที่ที่จะให้ บริษัทบรรลุ
วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจทั้งในปัจจุบันและรองรับเทคโนโลยีที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต ทั้งนี้ บริษัทมีกำรจัดอบรม
พนักงำน โดยแต่ละฝ่ำยงำนจะได้รับกำรจัดอบรมหลักสูตรที่เหมำะสม และเพียงพอกับควำมต้องกำรของฝ่ำยงำนนั้นๆ
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