บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

10. โครงสร้ างการจัดการ
10.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ ำงกำรจั ด กำรของบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมกำร 5 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษั ท
คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ยงและ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 ทุกประกำร โดย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 คณะกรรมกำรบริ ษัทมีจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
1. นำยอนันต์
วรธิติพงศ์
2. พลเอกสิทธิศกั ดิ์
เทภำสิต
3. นำยสุชำติ
เหล่ำปรี ดำ
4. นำยพนิต
ภูจ่ ินดำ
5. นำงปรี ญำภรณ์
ตังเผ่
้ ำศักดิ์
6. นำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกุล
7. นำยปยุต
ภูวกุลวงศ์

ตาแหน่ ง
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร/กรรมกำรผู้อำนวยกำร
กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้อำนวยกำร
กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้อำนวยกำร

โดยมีนำงสำวธัญญพร มะลิลำ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และ เป็ นเลขำนุกำรบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นำงปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักดิ์ นำงปรี ยำพรรณ ภูวกุล นำยปยุต ภูวกุลวงศ์ กรรมกำรสองในสำมนี ้ลงลำยมือชื่อ
และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท

ส่วนที่ 2.10 หน้ ำที่ 1

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทในปี 2557 ,ปี 2558 และงวด 3 เดือน ปี 2559 มีดงั นี ้
ชื่อ-สกุล
ปี 2557
ปี 2558
งวด 3 เดือน ปี 2559
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ครัง้ การ ครัง้ ที่เข้ า ครัง้ การ ครัง้ ที่เข้ า ครัง้ การ ครัง้ ที่เข้ า
ประชุม ร่ วมการ ประชุม ร่ วมการ ประชุม ร่ วมการ
ประชุม
ประชุม
ประชุม
1/
1. นำยอนันต์
วรธิติพงศ์
16
9
8
5
5
2/
2. พลเอกสิทธิศกั ดิ์
เทภำสิต
16
9
6
5
4
3/
3. นำยสุชำติ
เหล่ำปรี ดำ
16
9
7
5
3
4/
4. นำยพนิต
ภูจ่ ินดำ
16
9
8
5
2
5. นำงปรี ญำภรณ์
ตังเผ่
้ ำศักดิ์
16
16
9
9
5
5
6. นำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกุล
16
16
9
9
5
5
7. นำยปยุต
ภูวกุลวงศ์
16
16
9
9
5
5
5/
8. นำยบัญชำ
กำนตำนนท์
16
16
9
9
5
หมำยเหตุ :
1/ นำยอนันต์ วรธิติพงศ์ ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นประธำนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24
ธันวำคม 2557 และขำดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 2 /2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2558
2/ พลเอกสิทธิศกั ดิ์ เทภำสิต ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 16 /2557
เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2557 ขำดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2558 , กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2558 , กำรประชุมกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2558 และกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559
3/ นำยสุชำติ เหล่ำปรี ด ำ ได้ รับ กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุม คณะกรรรมกำรบริ ษั ท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวัน ที่ 20
กุมภำพันธ์ 2558 และเริ่ มเข้ ำประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3 /2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 ขำดกำรประชุมเมื่อวันที่
2 กุมภำพันธ์ 2559 และกำรประชุมกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559
4/ นำยพนิต ภู่จินดำ ได้ รับกำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม
2557 ขำดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2558 ,กำรประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 , กำร
ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559 และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559
5/ นำยบัญชำ กำนตำนนท์ ลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรบริ หำร โดยมีผลตังแต่
้
วันที่ 5 มกรำคม 2559 เป็ นต้ นไป

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื
้
่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภำยใน
ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท

ส่วนที่ 2.10 หน้ ำที่ 2

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล1/
ตาแหน่ ง
1. พลเอกสิทธิศกั ดิ์
เทภำสิต
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยสุชำติ
เหล่ำปรี ดำ2/
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยพนิต
ภูจ่ ินดำ
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมี นำงรมิดำ ชูพทุ ธพงษ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หมำยเหตุ :
1/ พลเอกสิทธิ ศกั ดิ์ เทภำสิต และนำยพนิต ภู่จินดำ ได้ รับกำรแต่งตัง้ ให้ เป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัทครัง้ ที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2557 และนำยสุชำติ เหล่ำปรี ดำ ได้ รับกำรแต่งตัง้ ให้ เป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบใน
กำรประชุมกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2558 ต่อมำที่ประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2558
เมื่ อวันที่ 10 พฤศจิก ำยน 2558 ได้ มี มติ แ ปรสภำพจำกบริ ษั ท จำกัด เป็ น บริ ษั ท มหำชนจ ำกัด และแต่งตัง้ ให้ เป็ น คณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดใหม่ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่งเริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 เป็ นต้ นไป
2/ กรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

10.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2558 มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำร
ควำมเสีย่ งของบริ ษัทจำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล1/
ตาแหน่ ง
1. นำยปยุต ภูวกุลวงศ์
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
2. นำยสุชำติ เหล่ำปรี ดำ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
3. นำยพนิต ภูจ่ ินดำ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
4. นำงปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักดิ์
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
5. นำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกุล
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
โดยมีนำงสำวรสลิน ศรประทุม เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
10.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2558 มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำ
้
และกำหนดค่ำตอบแทนของบริ ษัทจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. นำยสุชำติ เหล่ำปรี ดำ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยปยุต ภูวกุลวงศ์
กรรมกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3. นำงณติกำ ประดุจธนโชติ1/
กรรมกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
โดยมีนำงสำวรสลิน ศรประทุม เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
หมำยเหตุ :
1/ นำงณติกำ ประดุจธนโชติ ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนในที่ประชุมกรรมกำรบริษัท
ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2559

ส่วนที่ 2.10 หน้ ำที่ 3

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

10.5 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 16 มิถนุ ำยน 2559 คณะกรรมกำรบริ หำร มีจำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล1/
ตาแหน่ ง
1. นำงปรี ญำภรณ์
ตังเผ่
้ ำศักดิ์
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
2. นำยปยุต
ภูวกุลวงศ์
รองประธำนกรรมกำรบริ หำร
3. นำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกุล
กรรมกำรบริ หำร
4. นำยรณรงค์
เดชบูรณะ2/
กรรมกำรบริ หำร
5. นำยฉัตรดนัย
เสน่ห์มิตร3/
กรรมกำรบริ หำร
หมำยเหตุ :
1/ คณะกรรมกำรบริหำรได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นคณะกรรมกำรบริหำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28
มกรำคม 2558
2/ นำยรณรงค์ เดชบูรณะ ได้ รับกำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ หำรในที่ประชุมกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม
2558
3/ นำยฉัต รดนัย เสน่ ห์มิต ร ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่ งผู้จัด กำรฝ่ ำยกำรเงิน และกรรมกำรบริ ห ำร โดยมี ผ ลตัง้ แต่วัน ที่ 2
กรกฏำคม 2559 เป็ นต้ นไป

10.6 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 16 มิถนุ ำยน 2559 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 เป็ นจำนวน 8 ท่ำน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. นำงปรี ญำภรณ์
ตังเผ่
้ ำศักดิ์
กรรมกำรผู้อำนวยกำร
2. นำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกุล
รองกรรมกำรผู้อำนวยกำร สำยงำนจัดซื ้อและโลจิสติกส์
3. นำยปยุต
ภูวกุลวงศ์
รองกรรมกำรผู้อำนวยกำร สำยงำนบริ หำรงำนกลำง
4. นำยดิสรณ์
ชำตรูปะมัย
รองกรรมกำรผู้อำนวยกำร สำยงำนขำยและกำรตลำด
5. นำยไพโรจน์
รุจิรวณิช
รองกรรมกำรผู้อำนวยกำรสำยงำนบริ หำรโครงกำร
6. นำยสมบุญ
เศรษฐ์ สนั ติพงศ์ รองกรรมกำรผู้อำนวยกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
7. นำยรณรงค์
เดชบูรณะ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี
8. นำยฉัตรดนัย
เสน่ห์มิตร1/
ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน
หมำยเหตุ :
1/ นำยฉัต รดนัย เสน่ ห์มิต ร ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่ งผู้จัด กำรฝ่ ำยกำรเงิน และกรรมกำรบริ ห ำร โดยมี ผ ลตัง้ แต่วัน ที่ 2
กรกฏำคม 2559 เป็ นต้ นไป

ส่วนที่ 2.10 หน้ ำที่ 4

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 16 มิถนุ ำยน 2559 บริ ษัทมีโครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรภำยในบริษัทดังนี ้
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10.7 เลขานุการบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2558 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติ
แต่งตังนำงสำวธั
้
ญญพร มะลิลำ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษัท โดยคุณสมบัติผ้ ดู ำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำร
บริ ษัทปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
10.8 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
 กรรมการ
ในที่ประชุม สำมัญ ของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 กำหนดค่ำตอบแทน
ให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะอนุกรรมกำร เป็ นกำรจ่ำยเบี ้ยประชุมกรรมกำรต่อครัง้ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี ้
ตำแหน่ง
ค่ำตอบแทน (บำท/ คน/ ครัง้ )
ประธำนกรรมกำร
40,000
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)
30,000
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
30,000
กรรมกำรตรวจสอบ
25,000
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ กรรมกำรที่มำจำกกรรมกำรบริ หำร , ผู้บริ หำร , พนักงำนของ
บริ ษัท หำกกรรมกำรเข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะอนุกรรมกำรในวันเดียวกัน จะได้ รับเบีย้
ประชุมในอัตรำสูงสุดเพียงอัตรำเดียว
สำหรับงวดปี 2557 ,ปี 2558 และงวด 3 เดือน ปี 2559บริ ษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่กรรมกำรดังนี ้
2557
2558
งวด 3 เดือน 2559
ชื่อ-สกุล
กรรมการ1/ กรรมการ กรรมการ1/ กรรมการ กรรมการ1/ กรรมการ
(บาท)
ตรวจสอบ
(บาท)
ตรวจสอบ
(บาท)
ตรวจสอบ

1. นำยอนันต์
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พลเอกสิทธิศกั ดิ์
นำยสุชำติ
นำยพนิต
นำงปรี ญำภรณ์
นำงสำวปรี ยำพรรณ
นำยปยุต
รวม

วรธิติพงศ์

2/

เทภำสิต3/
เหล่ำปรี ดำ4/
ภูจ่ ินดำ5/
ตังเผ่
้ ำศักดิ์
ภูวกุล
ภูวกุลวงศ์

-

1/

1/

1/

(บาท)
-

(บาท)
180,000
210,000
240,000
630,000

(บาท)
-

360,000
360,000

200,000
200,000

หมำยเหตุ :
1/ กรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรตรวจสอบได้ รับกำรกำหนดค่ำตอบแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 20 มกรำคม 2558 และเริ่มได้ รับค่ำตอบแทนตังแต่
้ เดือนมกรำคม 2558 เป็ นต้ นไป
2/ นำยอนั น ต์ วรธิ ติ พ งศ์ ได้ รั บ กำรแต่ ง ตั ง้ เป็ นประธำนคณ ะกรรมกำรบริ ษั ท ในกำรประชุ ม คณ ะกรรมกำรบริ ษั ท
ครัง้ ที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2557 และเริ่มได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำรบริ ษัทตังแต่
้ เดือนมกรำคม
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120,000
90,000
60,000
270,000

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
2558 เป็ น ต้ นไป และขำดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ท ครัง้ ที่ 2 / 2558 เมื่อ 20 กุมภำพัน ธ์ 2558 ท ำให้ ไม่ได้ รับ เบีย้
ประชุม 1 ครัง้
3/ พลเอกสิทธิศกั ดิ์ เทภำสิต ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ครัง้ ที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2557 และเริ่มได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจสอบตังแต่
้ เดือน
กุมภำพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป และขำดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1 / 2558 เมื่อ 20 มกรำคม 2558 , กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2 / 2558 เมื่อ 20 กุมภำพันธ์ 2558 , กำรประชุมกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22
ตุลำคม 2558 และกำรประชุมกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559 ทำให้ ไม่ได้ รับเบี ้ยประชุม 4 ครัง้
4/ นำยสุชำติ เหล่ำปรี ดำ ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ น กรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่
20 กุมภำพันธ์ 2558 และเริ่มได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบตังแต่
้ เดือนกุมภำพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป และขำด
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559 ทำให้ ไม่ได้ รับเบี ้ยประชุม 1 ครัง้
5/ น ำ ย พ นิ ต ภู่ จิ น ด ำ ได้ รั บ ก ำ ร แ ต่ ง ตั ้ง เป็ น ก ร รม ก ำ ร ต รว จ ส อ บ ใน ก ำ ร ป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ษั ท
ครัง้ ที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2557 และเริ่มได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบตังแต่
้ เดือนมกรำคม2558
เป็ นต้ นไป และขำดกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2 / 2558 เมื่ อ 20 กุ มภำพั น ธ์ 2558 และกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559 ทำให้ ไม่ได้ รับเบี ้ยประชุม 2 ครัง้

 ผู้บริหาร
ในปี 2557 ปี 2558 และงวด 3 เดือน ปี 2559 บริ ษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หำรดังนี ้
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส
ค่ำตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ำประกันสังคม
ค่ำคอมมิชชัน่ เป็ นต้ น
รวม

ปี 2557
จานวนราย ค่ าตอบแทน
(คน)
(ล้ านบาท)
6
12.00
6
0.80
6

12.80

ปี 2558
จานวนราย ค่ าตอบแทน
(คน)
(ล้ านบาท)
14.69
6
2.15
6
6

16.84

งวด 3 เดือน ปี 2559
จานวนราย ค่ าตอบแทน
(คน)
(ล้ านบาท)
7

3.05

7

0.18

7

3.23

ข. ค่ าตอบแทนอื่น
ในปี 2557 , ปี 2558 และงวด 3 เดือน ปี 2559 บริ ษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอื่น ประกอบด้ วย
ผลประโยชน์พนักงำน และกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ เป็ น จำนวน 0.19 ล้ ำนบำท, 0.43 ล้ ำนบำท และ 0.08
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
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10.9 บุคลากร
ในปี 2557 , ปี 2558 และงวด 3 เดือน ปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีพนักงำน (ไม่รวมผู้บริ หำร)
จำนวนทังสิ
้ ้น 261 คน , 280 คน และ 279 คน ตำมลำดับ บริ ษัทได้ จ่ำยผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนจำนวน
ทังสิ
้ ้น 96.63 ล้ ำนบำท , 113.88 ล้ ำนบำท และ 27.20 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดื อน
โบนัส และค่ำคอมมิชชัน่ เป็ นต้ น โดยสำมำรถแบ่งรำยละเอียดตำมฝ่ ำยดังนี ้
สายงาน

จานวนพนักงาน
(คน)
ปี 2557

ฝ่ ำยบริ หำร
ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
ฝ่ ำยจัดซื ้อและโลจิสติกส์
ฝ่ ำยบริ หำรโครงกำร
ฝ่ ำยบริ หำรงำนกลำง
บริ ษัท กรุ๊ป เทค โซลูชนั่ จำกัด
บริ ษัท ไอ ทเวนตี ้ วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษัท อินโนว่ำ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จำกัด
รวม

7
7
10
34
18
105
26
54
261

ปี 2558 งวด 3 เดือน
ปี 2559
9
8
9
8
9
7
41
42
20
20
114
117
25
24
53
53
280
279

ค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)
ปี 2557 ปี 2558 งวด 3 เดือน
ปี 2559
2.25
4.99
0.75
5.69
5.53
1.85
3.14
4.07
0.69
11.14 12.97
3.31
5.71
6.45
2.16
45.45 56.91
12.38
9.33
9.65
2.60
13.92 13.31
3.47
96.63 113.88
27.20

 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จัดตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2558 กับบริ ษัทหลักทรัพย์ จัดกำร
กองทุนรวม วรรณ จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงขวัญและกำลังใจให้ แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้ พนักงำน
ทำงำนกับบริ ษัทในระยะยำว
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