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10.

โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างองค์กร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โครงสร้างองค์กรของบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
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10.2 โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุ กรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ซึง่ กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงผูบ้ ริหาร
ของแต่ละคณะมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดทัง้ นี้ รายละเอียดโครงสร้าง
การจัดการของบริษทั มีดงั นี้
10.2.1 คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 7 คน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายศิรพิ งษ์
สมบัตศิ ริ ิ
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสุระ
คณิตทวีกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารี
ปรีชานุกลู
กรรมการ
4. นายกฤชวัฒน์
วรวานิช
กรรมการ
5. นายคงศักดิ ์
บรรณาสถิตย์กุล กรรมการ
6. นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายคัชพล
จุลชาต
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
โดยมีนางสาวศศิภา สว่างไสว ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
กรรมการผูม้ อี านาจผูกพันบริษทั
นายสุระ คณิตทวีกุล หรือนายกฤชวัฒน์ วรวานิช หรือนางสาวอารี ปรีชานุ กูล หรือนายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตย์กุล
กรรมการสองในสีค่ นนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสุระ
2. นางสาวอารี
3. นายกฤชวัฒน์
4. นายบัญชา
5. นายคงศักดิ ์
6. นายศิรพิ งษ์
7. นางสาววรีภรณ์
8. นายยุทธนา
9. นายคัชพล

คณิตทวีกุล
ปรีชานุกลู
วรวานิช
พันธุมโกมล/1
บรรณาสถิตย์กุล/1
สมบัตศิ ริ /2ิ
อุดมคุณธรรม/2
หยิมการุณ/2
จุลชาต/3

จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด
ปี 2556
ปี 2557
ม.ค. – มี.ค. 2558
15/15
14/14
5/5
15/15
14/14
5/5
15/15
13/14
5/5
15/15
1/14
11/14
5/5
10/14
5/5
9/14
3/5
4/14
2/14
4/5

/1 นายบัญชา พันธุมโกมล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 และคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติ
แต่งตัง้ นายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตย์กุล เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีล่ าออกไป
/2 นายศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ ิ นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม และนายยุทธนา หยิมการุณ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบตัง้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
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/3 นายยุทธนา หยิมการุณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบตัง้ แต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2557 และ
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นายคัชพล จุลชาต เป็นกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการทีล่ าออก

10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด 3 คน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายศิรพิ งษ์
สมบัตศิ ริ ิ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาววรีภรณ์
อุดมคุณธรรม
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายคัชพล
จุลชาต
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบในลาดับที่ 1 คือ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ซึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระเป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการเงินและบัญชีเพียงพอทีจ่ ะทาหน้าที่สอบทาน
ความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน ของบริษทั ได้ โดยนายศิรพิ งษ์ สมบัติศริ ิ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Sul Ross University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทั แพนเอเชียฟุตแวร์ จากัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั บางกอก เชน ฮอลปิ ทอล จากัด (มหาชน) และกรรมการของบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
โดยมีนางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตุ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ปี หรือเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
กรรมการตรวจสอบ
3 ปี หรือเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
ทัง้ นี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล
1. นายศิรพิ งษ์
2. นางสาววรีภรณ์
3. นายคัชพล
4. นายยุทธนา

สมบัตศิ ริ ิ
อุดมคุณธรรม
จุลชาต/1
หยิมการุณ/1

จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด
ปี 2556
ปี 2557
ม.ค. – มี.ค. 2558
6/6
4/4
6/6
3/4
2/6
3/4
3/6
-

/1 แต่งตัง้ นายคัชพล จุลชาต เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายยุทธนา หยิมการุณ ซึง่ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั และ
กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2557
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10.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจานวน
3 คน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายคัชพล
จุลชาต
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายคงศักดิ ์
บรรณาสถิตย์กุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวอารี
ปรีชานุกลู
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10.2.4 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารทัง้ หมด 6 คน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายสุระ
คณิตทวีกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. นางสาวอารี
ปรีชานุกลู
กรรมการบริหาร
3. นายกฤชวัฒน์
วรวานิช
กรรมการบริหาร
4. นายคงศักดิ ์
บรรณาสถิตย์กุล กรรมการบริหาร
5. นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
กรรมการบริหาร
/1
6. นางวาสนา
พงศ์แสงลึก
กรรมการบริหาร
/1 คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 11/2557 เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2557 ได้แต่งตัง้ นางวาสนา พงศ์แสงลึก เป็นกรรมการบริหาร
แทนนางสาวกรวรรธ์ หิรญ
ั รุจพิ งศ์ ซึง่ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557

10.2.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบไปด้วยกรรมการบริหารทัง้ หมด 6 คน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายกฤชวัฒน์
วรวานิช
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นางสาวอารี
ปรีชานุกลู
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายคงศักดิ ์
บรรณาสถิตย์กุล กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. นางวาสนา
พงศ์แสงลึก
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. นายธนทัศน์
ธนีสนั ต์
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
7. นายอรรถพล
วัฒนาจินดา
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
10.2.6 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวศศิภา สว่างไสว
ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การบริษัท เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) ซึ่งกาหนดให้มเี ลขานุ การบริษัทรับผิดชอบดาเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของ
บริษทั หรือคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอานาจหน้าทีด่ งั นี้
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1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
10.2.7 ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหารของบริษทั มีจานวนทัง้ สิน้ 6 คน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายสุระ
คณิตทวีกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. นางสาวอารี
ปรีชานุกลู
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยการจัดการ
3. นายกฤชวัฒน์
วรวานิช
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยกฎหมาย
4. นายคงศักดิ ์
บรรณาสถิตย์กุล
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยบริหาร
5. นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
6. นางวาสนา
พงศ์แสงลึก
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยบัญชีและการเงิน
10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
10.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท มีน โยบายการจ่ ายค่ า ตอบแทนให้แ ก่ ก รรมการและกรรมการตรวจสอบในรูป แบบของค่ า ตอบแทน
รายเดือนที่เป็ นตัวเงินเท่านัน้ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตวั เงิน และไม่มนี โยบายจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหารโดยอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
ก) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ตาแหน่ ง
ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)
ประธานกรรมการ
30,000
กรรมการ
20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
40,000
กรรมการตรวจสอบ
30,000
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ีกรรมการท่านใดมีตาแหน่ งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ งตามที่กาหนดไว้ ข้างต้น บริษัทจะจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในตาแหน่งทีส่ งู สุดเพียงอัตราเดียว
ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิ น/ค่าตอบแทนอื่น ๆ
-ไม่ม-ี
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โดยในปี 2556 ปี 2557 และไตรมาสที่ 1 ปี 2558 บริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
ม.ค. – มี.ค.
ปี 2556
ปี 2557
2558
นายศิรพิ งษ์
สมบัตศิ ริ ิ
ประธานกรรมการ/
350,000
120,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุระ
คณิตทวีกุล
กรรมการ
330,000
60,000
นางสาวอารี
ปรีชานุกูล
กรรมการ
220,000
60,000
นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
กรรมการ
220,000
60,000
นายคงศักดิ ์
บรรณาสถิตย์กุล กรรมการ
220,000
60,000
นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
กรรมการตรวจสอบ
330,000
90,000
นายคัชพล
จุลชาต
กรรมการตรวจสอบ
90,000
นายยุทธนา
หยิมการุณ
กรรมการตรวจสอบ
320,000
-

10.3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ในปี 2556 – ไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่
ผูบ้ ริหารบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
ปี 2556
ปี 2557
ม.ค. – มี.ค. 2558
ประเภทค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ อื่น
25.16
28.80
8.05
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
0.57
0.61
0.28
รวม
25.73
29.41
8.33
10.4 บุคลากร
ณ สิน้ ปี 2556 ปี 2557 และวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีพนักงานและบุคลากรทัง้ สิน้ 1,946
คน 1,926 คน และ 2,009 คน ตามลาดับ โดยแบ่งได้ดงั นี้
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
31 มี.ค. 2558
ลักษณะบุคลากร
(คน)
(คน)
(คน)
ผูบ้ ริหาร
8
7
6
ฝา่ ยบริหาร
65
63
90
ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
1,572
1,643
1,707
ฝา่ ยจัดการ
234
73
73
ฝา่ ยการเงินและบัญชี
54
57
58
ฝา่ ยกฎหมายและตรวจสอบภายใน
13
17
15
พนักงานบริษทั ย่อย
66
60
รวม
1,946
1,926
2,009
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

10.4.1 ผลตอบแทนพนักงาน
บริษทั มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชันค่
่ าตาแหน่ งค่ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ เงินประกันสังคม หรือค่ายานพาหนะ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นไป
ตามนโยบายการจ้างงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ผลตอบแทนพนักงานดังกล่าวไม่รวมเจ้าหน้าทีร่ ะดับผูบ้ ริหาร
โดยในปี 2556 – ไตรมาส 1 ปี 2558 สรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ปี 2556
ปี 2557
ม.ค. – มี.ค. 2558
ประเภทผลตอบแทน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ อื่นๆ
456.51
470.53
128.82
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1.06
4.03
0.45
รวม
457.57
474.56
129.27
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับพนักงานกับบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กสิกรไทย จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางาน
กับบริษทั ในระยะยาว
10.4.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
จากการทีบ่ ริษทั เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้าประเภทไอที ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมไปถึงอุปกรณ์ เสริมต่ างๆ ซึ่งมีจานวนสาขามากกว่า 200 สาขาทัวประเทศนั
่
น้ การฝึ กอบรม
พนักงานขายทีป่ ระจาอยู่ตามสาขาต่างๆ จึงมีความจาเป็ นและมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการทีจ่ ะอธิบายถึงคุณสมบัตขิ อง
สินค้าในแต่ละประเภทให้ลกู ค้าเข้าใจได้ง่าย รวมไปถึงการปิ ดการขายกับลูกค้า ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบายในการพัฒนา
พนักงานในด้านต่างๆ สรุปดังนี้
1. ด้าน Training
เน้ น การฝึ ก อบรมและพัฒนาบุ คลากรทุ กต าแหน่ ง งาน โดยจัด หลัก สูตรและฝึ ก อบรมให้สอดคล้อ ง กับ
เป้าหมายของบริษทั
2. ด้าน Mentoring
เน้นการจัดทาระบบพีเ่ ลี้ยงเพื่อดูแลสอนงานและให้คาแนะนาในการทางานให้กบั พนักงานใหม่ และจัดทา
เป็ นคู่มอื On the Job Learning Guidelines
3. ด้าน Coaching และ Follow Up
เน้นการจัดทาระบบสร้างเครื่องมือและแหล่งข้อมูลอ้างอิง ที่มมี าตรฐาน เพื่อให้เกิดการสอนงาน การวัด
ความรู้ การจดจา และการให้รางวัลกับพนักงาน เช่น Coaching Recognition System (CRS) และ Knowledge
Training Online (KTO) เป็ นต้น
4. ด้าน Development
เน้นการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทุกตาแหน่ งงานให้มคี วามก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และสร้าง
มาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาการปรับตาแหน่งตามความสามารถ (Competency)
10.4.3 ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่ม-ี
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