บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

10. โครงสร้ างการจัดการ
10.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทุก
ประการ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
1.

ชื่อ – สกุล
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ

2.

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3.

นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4.

นายวชิระ ช่วยชู*

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5.

นายสุดสุ ติ อุน่ แสงจันทร์ *

กรรมการ และกรรมการอิสระ

6.

นายธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการ

7.

นางสาววรรณชนก วารุณประภา

กรรมการ

โดยมี นางสาววาสนา ศิลปคัมภีรภาพ เป็ นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
หมายเหตุ * อยู่ระหว่างรออบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 128/2016 ในวันที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการผู้มีอาํ นาจผูกพันตามหนังสือรั บรองบริษัท
กรรมการซึง่ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง หรื อ นางสาววรรณชนก วารุณประภา หรื อ นายธวัชชัย
ชีวานนท์ โดยกรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในปี 2557 และปี 2558 มีดงั นี ้
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ชื่อ – สกุล

จํานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมการประชุม/จํานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2557
ปี 2558
บริษัทจํากัด
บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด

1. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 1/ 2/

-

-

6/6

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ 1 2//

-

-

6/6

3. นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ 1/

-

-

6/6

4. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

2/2

5/5

6/6

5. นายธวัชชัย ชีวานนท์ 1/

-

-

6/6

6. นางสาววรรณชนก วารุณประภา

2/2

5/5

6/6

7. นางสาวเสาวนีย์ มัน่ คุณธรรม 3/

2/2

5/5

-

8. นายวชิระ ช่วยชู 2/

-

-

-

9. นายสุดสุ ติ อุ่นแสงจันทร์ 4/

-

-

-

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได้ มีมติแต่งตังนายธั
้
นวา เลาหศิริวงศ์ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
้
ชชัย ชีวานนท์ เข้ า
นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และแต่งตังนายธวั
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
2/ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ได้ ลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8
มกราคม 2559 ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้ มีมติแต่งตังนายวชิ
้
ระ ช่วยชู เป็ น
กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติแต่งตังนายธวั
้
ชชัย เลิศรุ่ งเรื อง เป็ นประธานกรรมการบริ ษัทแทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์ และที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติแต่งตัง้ นางมลฤดี สุขพันธรั ชต์ เป็ นประธาน
กรรมการตรวจสอบ แทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์
3/ นางสาวเสาวนีย์ มัน่ คุณธรรม ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
4/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติแต่งตังนายสุ
้
ดสุ ิต อุ่นแสงจันทร์ เป็ น กรรมการและ
กรรมการอิสระ

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริ ษัทในการปฎิบัติหน้ าที่
รั บ ผิ ด ชอบในการสอบทานคุณ ภาพและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบบัญ ชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุม ภายใน ตลอดจน
กระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท
้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2558 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัท โดย ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ ง

1.

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์1/ 2/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

กรรมการตรวจสอบ
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นายวชิระ ช่วยชู 3/

3.

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติแต่งตังนางมลฤดี
้
สุขพันธรัชต์ เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2/ บุคคลลําดับที่ 1 เป็ นผู้ที่มีความรู้ทางด้ านบัญชีและการเงิน โดยจบการศึกษาในระดับปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการ
บัญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
และได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางการสอบบั ญ ชี สาขาการสอบบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โปรดดูประวัติเพิ่มเติมของนางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ในเอกสารแนบ 1)
3/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้ มีมติแต่งตังนายวชิ
้
ระ ช่วยชู เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ

โดยมี นางสาววาสนา ศิลปคัมภีรภาพ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมี นายสุธี ตาณวาณิชกุล แห่งบริ ษัท
ไอเอ ซิกเนเจอร์ จํากัด เป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3)
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 มีดงั นี ้
ชื่อ – สกุล
1. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 1/

จํานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมการประชุม / จํานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2558
4/4

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ 1/

4/4

3. นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

4/4

4. นายวชิระ ช่วยชู 1/

-

ห
หมายเหตุ: 1/ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ได้ ลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่ อวันที่ 8 มกราคม 2559 ทัง้ นี ้ ที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้ มีมติแต่งตังนายวชิ
้
ระ ช่วยชู เป็ นกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุม
้
สุขพันธรัชต์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติแต่งตังนางมลฤดี
แทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์

10.3 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เป็ นจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
ตําแหน่ ง
ชื่อ – สกุล
1.

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2.

นายธวัชชัย ชีวานนท์ 1/

กรรมการผู้จดั การ

3.

นางสาววรรณชนก วารุณประภา 2/

ผู้จดั การทัว่ ไป และรักษาการผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

4.

นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช 3/

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน และรักษาการหัวหน้ าแผนกบัญชี

5.

นายจิรัฐติพงศ์ ทะวิลา

ผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

6.

นางสาวศรัญญา บัวบาน 4/

ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 1
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7.

นางสาวสุรกานต์ แสงนาค 5/

ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 2

8.

นางสาวไพลิน กรนุ่ม

หัวหน้ าแผนกการเงิน

หมายเหตุ: 1/ บริ ษัทได้ แต่งตังนายธวั
้
ชชัย ชีวานนท์ เป็ นกรรมการผู้จดั การ เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2558
2/ นางสาวเชอร์ รี่ รับพร ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 25 มีนาคม 2556 ต่อมานางสาวเชอร์ รี่
รับพร ได้ ลาออกในเดือนตุลาคม 2558 ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ แต่งตังนางสาววรรณชนก
้
วารุณประภา ผู้จดั การทัว่ ไป ให้ ดํารงตําแหน่ง
รักษาการผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ทังนี
้ ้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการรับพนักงานใหม่
เพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่นางสาววรรณชนก วารุณประภา ในส่วนงานของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ และอยู่ระหว่างพิจารณาความ
เหมาะสมในการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
3/ บริ ษัทได้ แต่งตังนางสาวจุ
้
ไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช เป็ นผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และ
รักษาการหัวหน้ าแผนกบัญชี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ทังนี
้ ้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในการ
แต่งตังพนั
้ กงานปั จจุบนั ของบริ ษัทเป็ นหัวหน้ าแผนกบัญชี
4/ นางสาวจิรัฐติกาล ติณณภพวรานนท์ ได้ รับการเลื่อนตําแหน่งเป็ นผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 1 ตังแต่
้ วนั ที่ 25 มิถนุ ายน 2558 ต่อมา
นางสาวจิรัฐติกาล ติณณภพวรานนท์ ได้ ลาออกในเดือนตุลาคม 2558 ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ เลื่อนตําแหน่งนางสาวศรัญญา บัวบาน
เป็ นผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
5/ นางสาวอัญชลี คําพูน ได้ รับการเลื่อนตําแหน่งเป็ นผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 2 ตังแต่
้ วนั ที่ 25 มิถนุ ายน 2558 ต่อมา นางสาวอัญชลี
คําพูน ได้ ลาออกในเดือนตุลาคม 2558 ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ เลื่อนตําแหน่งนางสาวสุรกานต์ แสงนาค เป็ นผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 2
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทมีโครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริ ษัท ดังนี ้

หมายเหตุ :*
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทํางานขึ ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ
ทําหน้ าที่เป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
10.4 เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2558 ได้ มีมติแต่งตังนางสาววาสนา
้
ศิลปคัมภีร์
ภาพ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท (โปรดดูคณ
ุ สมบัติในเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี ้:- จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
1. ทะเบียนกรรมการ
2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษัท
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร
- ดําเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคล หรื อคณะบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ราชการดังกล่าวประกาศกําหนด
10.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10.5.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
กรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ของบริ ษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2558 ซึง่ ได้ แก่ กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้ :1) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
จํานวน 30,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการบริษัท
จํานวน 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน
2) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 24,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ
จํานวน 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน
ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้ รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ ว และ
กรรมการที่ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานในทุกคณะที่ดํารงตําแหน่ง ในส่วนของ
กรรมการนัน้ จะได้ รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านัน้
ในปี 2557 บริ ษัทไม่ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท สําหรับในปี 2558
ค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการดังนี ้ :-

บริ ษัทได้ มีการจ่าย

หน่วย : บาท
ปี 25581/
ชื่อ – สกุล
1. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 2/

กรรมการ
210,000

กรรมการตรวจสอบ
168,000

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

140,000

-

3. นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

140.000

-
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หน่วย : บาท
ปี 25581/
ชื่อ – สกุล
4. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ
-

-

-

-

-

-

-

-

8. นายวชิระ ช่วยชู 4/

-

-

9. นายสุดสุ ติ อุ่นแสงจันทร์ 5/

-

-

5. นายธวัชชัย ชีวานนท์
6. นางสาววรรณชนก วารุณประภา
7. นางสาวเสาวนีย์ มัน่ คุณธรรม

3/

หมายเหตุ: 1/ บริ ษัทได้ เริ่ มจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบภายหลังจากบริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
จํากัด โดยจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้ แก่ กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่ กําหนดจากที่ ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ของบริ ษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
2/ ได้ ลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
3/ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
4/ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
5/ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้บริ หาร
ในปี 2557 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ บู ริ หาร (ไม่รวมหัวหน้ าแผนกการเงิน) จํานวน 7 คน อันได้ แก่
เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส จํานวนรวม 8.54 ล้ านบาท โดยไม่มีคา่ ตอบแทนอื่นๆ
สําหรับปี 2558 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ บู ริ หาร (ไม่รวมหัวหน้ าแผนกการเงิน) จํานวน 9 คน (รวม
ค่าตอบแทนของนางสาวศรัญญา บัวบาน และนางสาวสุรกานต์ แสงนาค เนื่องจากได้ รับการเลื่อนตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารในเดือน
พฤศจิกายน 2558 แทนนางสาวจิรัฐติกาล ติณณภพวรานนท์ และนางสาวอัญชลี คําพูน ที่ลาออกไป) อันได้ แก่ เงินเดือน ค่า
ตําแหน่ง โบนัส จํานวนรวม 10.06 ล้ านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น จํานวนรวม 0.11
ล้ านบาท
10.5.2 ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 10.6 บุคลากร
จํานวนพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท (ไม่รวมผู้บริ หาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน
้ ้น 73.67 ล้ านบาท และ 82.23 ล้ านบาท
ทังสิ
้ ้น 190 คน และ 205 คน โดยบริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานเป็ นจํานวนทังสิ
ตามลําดับ ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ และอื่นๆ เป็ นต้ น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสาย
งานได้ ดงั นี ้ :ส่วนที่ 2.3 หน้ า 88
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สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)
ปี 2557
1

ปี 2558
1

13

9

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

4

7

ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

5

6

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ 1*

110

129

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ 2*

18

19

5

2

34

32

190

205

เลขานุการ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ (รวมประชาสัมพันธ์ จัดซื ้อ)

แผนกอบรม
แผนกบริหารจัดการ
รวม

หมายเหตุ: * ฝ่ ายปฏิบตั ิการ 1 และ 2 คือการแบ่งทีมงานขายประกันออกเป็ น 2 ทีม ซึง่ เป็ นฝ่ ายต้ นสังกัดของพนักงานขายทางโทรศัพท์ (TSR)

จํานวนพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 59 คน
และ 30 คน โดยบริ ษัทย่อยได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 20.81 ล้ านบาท และ 13.68 ล้ านบาท ตามลําดับ
ซึง่ ผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ และอื่นๆ เป็ นต้ น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ ดงั นี ้ :สายงาน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ASNL

จํานวนพนักงาน (คน)
ปี 2557
59

ปี 2558
30

59

30

รวม

ค่าตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริ หาร)
- ไม่มี กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพตังแต่
้ วนั ที่ 7 กันยายน 2558 กับบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทํางานกับบริ ษัทในระยะยาว โดย ณ สิ ้น
เดือนธันวาคม 2558 มีพนักงานบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเข้ าร่ วมสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพจํานวน 109 คน จากพนักงานทังหมด
้
297 คน (รวมผู้บริหาร 7 คนด้ วย)
ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
- ไม่มี -
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนันบริ
้ ษัทจึง
มีนโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทได้ จดั ทําระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
้
บองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้ สอดคล้ องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อ
โดยมีตวั ชี ้วัดประสิทธิภาพทังในระดั
นําไปสู่การสร้ างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ วางแนวทางโดยกํ าหนดแผนการฝึ กอบรมและพัฒนา
พนักงานในส่วนต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กร และกําหนดแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาโดยการ
สํารวจความต้ องการและความจํ าเป็ นของฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทํางานของ
หน่วยงานนัน้ โดยบริ ษัทได้ กําหนดงบประมาณไว้ สําหรับพัฒนาพนักงานจํานวน 0.72 ล้ านบาทสําหรับปี 2559
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