บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
10.
10.1

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

10.1.1. โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
ค กรร การบริษัท

ค กรร การบริหารค า ส ง

คร กรร การบริหาร

ร า จ้าห ้าทบริหาร
นำยนำดิม ำ วียร ำล ำนี

รอง ร า บริหาร า
ั าบค ากร รักษาการ
นำยนำดิม ำ วียร ำล ำนี

รอง ร า บริหาร า บั
การ งิ
นำ สำวหรรษำ สริม รี

รอง ร า บริหาร า จัด อ
นำวสำววิมลรัตน ั วชัยวิ ิษ

้อา

การ า บั
าษ
นำยวิชิต ัตรพิริยกุล

ส่วนที่ 2.3.10 หน้ำที่ 1

ค กรร การ ร จสอบ

า ร จสอบ า

รอง ร า บริหาร า
ั า รกิจ
นำ สำวลภำพร ตียสกุล

รอง ร า บริหาร า
ิบั ิการ
นำ สำวนบ กล้ำ ตร กูลปำน

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
10.1.2. ค

กรร การของบริษัทฯ

(1) ค

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

กรร การบริษัทฯ

ที่ปร ชุมสำมัญหุ้นครั้ ที่ 1/2559 มื่ วันที่ 5 มษำยน 2559 ได้มีกำร นุมัติ ลื กตั้ กรรมกำรข บริษัทฯ แล กำหนด
คณ กรรมกำรบริษัทฯ ึ่ ปร ก บด้วยกรรมกำรรวมทั้ สิ้น 11 ท่ำน โดยมีรำยล ียดดั ต่ ไปนี้
รา อ
า ห ่ง
นำย สมโภชน ินทรำนุกูล
ปร ธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำร ิสร
กรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำม สี่ย
นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร
ร ปร ธำนกรรมกำรบริษัท
ปร ธำนกรรมกำรบริหำร
นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำร
นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
กรรมกำรบริษัท
ร ปร ธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำม สี่ย
นำย ภำณุ ิ ค วัต
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำร
นำย ชลัช ชินธรรมมิตร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำร
นำ สำว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร
กรรมกำรบริษัท
พล.ต. . รื ักดิ์ จริต ก
กรรมกำร ิสร
พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
กรรมกำร ิสร
ปร ธำนกรรมกำรตรวจส บ
ปร ธำนกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำม สี่ย
ผ .ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชยกุล
กรรมกำร ิสร
กรรมกำรตรวจส บ
นำย พิสิต จึ ปร ดิษ ภัณฑ
กรรมกำร ิสร
กรรมกำรตรวจส บ

ลขำนุกำรบริษัทฯ : นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ
(2) กรร การ ้ อา าจ ง า ก ั บริษัทฯ
กรรมกำร ึ่ ล นำมผูกพันบริษัทฯ คื “นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์, นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี, นายภาณุ อิงคะวัต ,
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายปิลัญชัย ประดับพงศ์” “สองในห้าท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริษัท"
(3) การ ร

ค

กรร การบริษัทฯ
จา

อกรร การ
1. นำย สมโภชน ินทรำนุกูล
2. นำย ภุ สิทธิ์ สุข นินทร

ครังท ข้าร่ ร /
การ ร ทังห ด
ี 2557
ี 2558
6/6
4/4
6/6
4/4
ส่วนที่ 2.3.10 หน้ำที่ 2

ห า ห

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
จา
อกรร การ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ
นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
นำย ภำณุ ิ ค วัต
นำย ชลัช ชินธรรมมิตร
นำ สำว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร
พล.ต. . รื ักดิ์ จริต ก
พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
ผ .ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชยกุล
นำย พิสิต จึ ปร ดิษ ภัณฑ
นำย สัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล

10.1.3. ค

ครังท ข้าร่ ร /
การ ร ทังห ด
ี 2557
ี 2558
-/-/6/6
4/4
2/3
2/4
1/3
4/4
2/3
3/4
5/6
2/4
6/6
4/4
6/6
2/4
6/6
3/4
2/6
3/4

ห า ห
ข้ำดำร ตำแหน่ มื่ วันที่ 1 ก.พ. 2559
ข้ำดำร ตำแหน่ มื่ วันที่ 17 ก.ย. 2557
ข้ำดำร ตำแหน่ มื่ วันที่ 17 ก.ย. 2557
ข้ำดำร ตำแหน่ มื่ วันที่ 17 ก.ย. 2557

ลำ กจำกตำแหน่ มื่ วันที่ 1 ก.พ. 2559

กรร การบริหาร (Executive Committee)

ที่ปร ชุมคณ กรรมกำรบริษัทฯ ครั้ ที่ 1/2559 ได้มีมติ นุมัติโคร สร้ำ คกรข บริษัทฯ โดยปร ก บด้วยกรรมกำรบริหำร
จำนวน 5 ท่ำนดั ต่ ไปนี้
รา อ
า ห ่ง
1. นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร
ปร ธำนกรรมกำรบบริหำร
2. นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
กรรมกำรบริหำร
3. นำย ภำณุ ิ ค วัต
กรรมกำรบริหำร
4. นำย ชลัช ชินธรรมมิตร
กรรมกำรบริหำร
5. นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ
กรรมกำรบริหำร
โดยมีนำย ปิลัญชัย ปร ดับพ ป็น ลขำนุกำรคณ กรรมกำรบริหำร
10.1.4.

้บริหาร

ที่ปร ชุมคณ กรรมกำรบริษัทฯ ครั้ ที่ 1/2559 มีมติ นุมัติโคร สร้ำ คกรข บริษัทฯ โดยปร ก บด้วยผู้บริหำรจำนวน 6 ท่ำน
ดั ต่ ไปนี้
รา อ
า ห ่ง
1. นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
ปร ธำน จ้ำหน้ำที่บริหำร
ร ปร ธำนบริหำรฝ่ำยพัฒนำบุคคลำกร (รักษำกำร)
2. นำ สำว หรรษำ สริม รี
ร ปร ธำนบริหำรฝ่ำยบัญชีแล กำร ิน
3. นำ สำว วิมลรัตน ั วชัยวิ ิษ
ร ปร ธำนบริหำรฝ่ำยจัด ื้
4. นำ สำว ลภำพร ตียสกุล
ร ปร ธำนบริหำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
5. นำ สำว นบ กล้ำ ตร กูลปำน
ร ปร ธำนบริหำรฝ่ำยปฏิบัติกำร
6. นำย วิชิต ัตรพิริยกุล
ผู้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีแล ภำษี
10.1.5.

ขา การบริษัทฯ

ที่ปร ชุมคณ กรรมกำรบริษัทฯ ครั้ ที่ 1/2559 มื่ วันที่ 15 มีนำคม 2559 มีมติให้แต่ ตั้ นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ ให้ดำร
ตำแหน่ ป็น ลขำนุกำรบริษัทฯ พื่ ป็นไปตำมมำตรำ 89/1 แห่ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยนำย ปิลัญชัย ปร ดับพ มีคุณสมบัติ
ส่วนที่ 2.3.10 หน้ำที่ 3

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
ข ผู้ดำร ตำแหน่ ลขำนุกำรบริษัทฯ ตำมรำยล ียด กสำรแนบ 1 บริษัทฯ กำหนดหน้ำที่ข ลขำนุกำรบริษัทฯ ึ่ ป็นไป
ตำมพร รำชบัญญัติ หลักทรัพยแล ตลำดหลักทรัพย ( บับที่ 4) พ. . 2551 ดั นี้
1) จัดทำแล ก็บรักษำ กสำร ดั ต่ ไปนี้
(ก) ท บียนกรรมกำร
(ข) หนั สื นัดปร ชุมคณ กรรมกำร รำย ำนกำรปร ชุมคณ กรรมกำร แล รำย ำนปร จำปีข บริษัทฯ
(ค) หนั สื นัดปร ชุมผู้ถื หุ้น แล รำย ำนกำรปร ชุมผู้ถื หุ้น
2)

ก็บรักษำรำย ำนกำรมีส่วนได้ สีย ที่รำย ำนโดยกรรมกำรหรื ผู้บริหำร

3) จัดส่ สำ นำรำย ำนกำรมีส่วนได้ สีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ปร ธำนกรรมกำรแล ปร ธำนกรรมกำรตรวจส บ
ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่ บริษัท ฯ ได้รับรำย ำนนั้น แล บริษัท ฯ ต้ จัดให้มีร บบกำร ก็บรักษำ
กสำร หรื หลัก ำนที่ กี่ยวข้ กับกำรแสด ข้ มูล แล ดูแลให้มีกำร ก็บรักษำให้ถูกต้ ครบถ้วน แล สำมำรถ
ตรวจส บได้ ภำยในร ย วลำไม่น้ ยกว่ำ 10 ปี นับแต่วันที่มีกำรจัดทำ กสำรหรื ข้ มูลดั กล่ำว
4) ดำ นินกำร ื่นๆ ตำมที่คณ กรรมกำรกำกับตลำดทุนปร กำ กำหนด
10.1.6. ค่า อบ ท กรร การ

้บริหาร

10.1.6.1. ค่า อบ ท กรร การ
10.1.6.1.1. ค่า อบ ท ท ็ ั งิ
ที่ปร ชุมสำมัญหุ้นครั้ ที่ 1/2559 มื่ วันที่ 5 มษำยน 2559 ได้มีมติกำหนดค่ำต บแทนแก่คณ กรรมกำรบริ ษัทฯ
โดยมีรำยล ียดดั นี้
า ห ่ง

ค่า อบ ท รา ดอ (บาท

บ ร

(บาท/ครัง

ปร ธำนกรรมกำรบริษัทฯ
กรรมกำรบริษัทฯ

50,000
25,000

-

ปร ธำนกรรมกำรตรวจส บ
กรรมกำรตรวจส บ
ปร ธำนกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำม สี่ย
กรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำม สี่ย
ปร ธำนกรรมกำรบริหำร
ร ปร ธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

15,000
5,000
4,000
3,000
15,000
5,000
2,500

-

ส่วนที่ 2.3.10 หน้ำที่ 4

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
สำหรับ วดสำม ดื นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยค่ำต บแทนกรรมกำรสรุปดั นี้
รา อ

า ห ่ง
ค

1. นำย สมโภชน ินทรำนุกูล
2. นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร
3. นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ
4. นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
5. นำย ภำณุ ิ ค วัต
6. นำย ชลัช ชินธรรมมิตร

ปร ธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำร ิสร /
กรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำม สี่ย
ร ปร ธำนกรรมกำรบริษัท /
ปร ธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท / ร ปร ธำนกรรมกำรบริหำร /
กรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำม สี่ย
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร

7. นำ สำว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร

กรรมกำรบริษัท

8. พล.ต. . รื

กรรมกำร ิสร

ักดิ์ จริต ก

9. พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
10. ผ .ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชยกุล
11. นำย พิสิต จึ ปร ดิษ ภัณฑ

กรรมกำร ิสร / ปร ธำนกรรมกำรตรวจส บ /
ปร ธำนกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำม สี่ย
กรรมกำร ิสร / กรรมกำรตรวจส บ
กรรมกำร ิสร / กรรมกำรตรวจส บ

กรร การบริษัท

ค

กรร การ
ร จสอบ

ค

กรร การ
บริหาร

ค กรร การกากับ
ด การบริหารค า
ส ง

150,000

-

-

-

75,000

-

45,000

-

50,000

-

5,000

-

75,000

-

15,000

-

75,000

-

-

-

75,000

-

-

-

75,000

-

-

-

75,000

-

-

-

75,000

45,000

-

-

75,000

15,000

-

-

75,000

15,000

-

-

ส่วนที่ 2.3.10 หน้ำที่ 5

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
ในปี 2557, ปี 2558 แล 6 ดื นปี 2559 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำต บแทนให้แก่คณ กรรมกำรบริษัทฯ ตำมรำยล ียด
ดั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รา อ
นำย สมโภชน ินทรำนุกูล
นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร
นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ
นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
นำย ภำณุ ิ ค วัต
นำย ชลัช ชินธรรมมิตร
นำ สำว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร
พล.ต. . รื ักดิ์ จริต ก
พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
ผ .ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชยกุล
นำย พิสิต จึ ปร ดิษ ภัณฑ
นำย สัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล

ี 2557 (บาท
600,000
300,000
300,000
75,000
75,000
75,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

ี 2558 (บาท
600,000
300,000
275,000
300,000
300,000

6 ดอ ี 2559
300,000
150,000
100,000
150,000
150,000

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
-

10.1.6.1.2. ค่า อบ ท ทไ ่ ็ ั งิ
-ไม่มี10.1.6.2. ค่า อบ ท ้บริหาร
10.1.6.2.1. ค่า อบ ท ท ็ ั งิ
ี 2557

ี 2558

6 ดอ

ี 2559

จา
้บริหาร

ค่า
บาท

จา
้บริหาร

ค่า
บาท

จา
้บริหาร

ิน ดื นแล โบนัส
ินสนับสนุนก ทุนสำร ลี้ย ชีพ
แล ก ทุนปร กันสั คม

6

23,965,277

6

29,217,818

6

16,730,461.52

6

687,468

6

819,512

6

464,357.44

ร

6

24,652,745

6

30,037,330

6

18,586818.96

ร

ทค่า อบ ท

10.1.6.2.2. ค่า อบ ท ทไ ่ ็ ั งิ
-ไม่มี-

ส่วนที่ 2.3.10 หน้ำที่ 6

ค่า บาท

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
10.2

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ่อ

10.2.1. โครงสร้างองค์กรของบริษัท ่อ
โคร สร้ำ

คกรข บริษัทย่ ย ป็นดั นี้

1. GDT
ค กรร การบริษัท

ร า จ้าห ้าทบริหาร
นำยนำดิม ำ วียร ำล ำนี

รอง ร า บริหาร า บั
การ งิ
นำ สำวหรรษำ สริม รี

รอง ร า บริหาร า จัด อ
นำวสำววิมลรัตน ั วชัยวิ ิษ

รอง ร า บริหาร า ั า
รกิจ
นำ สำวลภำพร ตียสกุล

รอง ร า บริหาร า
ิบั ิการ
นำ สำวนบ กล้ำ ตร กูลปำน

2. ABP
ค

กรร การบริ ษทั

ร า จ้าห ้ าทบริ หาร
นำยนำดิม ำ วียร ำล ำนี

รอง ร า บริ หาร ่ า บั
การ งิ
นำ สำวหรรษำ สริม รี

รอง ร า บริ หาร ่ า จัด อ
นำวสำววิมลรัตน ั วชัยวิ ษิ

รอง ร า บริ หาร ่ า ั า
รกิ จ
นำ สำวลภำพร ตียสกุล

กรร การ ้จดั การ
นำ สำวลภำพร ตียสกุล

3. GS
ค กรร การบริษัท

ร า จ้าห ้าทบริหาร
นำยนำดิม ำ วียร ำล ำนี

รอง ร า บริหาร า บั
การ งิ
นำ สำวหรรษำ สริม รี

รอง ร า บริหาร า จัด อ
นำวสำววิมลรัตน ั วชัยวิ ิษ

รอง ร า บริหาร า ั า
รกิจ
นำ สำวลภำพร ตียสกุล
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รอง ร า บริหาร า
ิบั ิการ
นำ สำวนบ กล้ำ ตร กูลปำน

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
4. GHC
ค กรร การบริษัท

กรร การ ้จัดการ
นำ พร ิริ โรจน มธำ

้อา

การ า การ าด
่าง ร ท รักษาการ
นำ พร ิริ โรจน มธำ

้อา

การ า ั าองค์กร
รักษาการ
นำ พร ิริ โรจน มธำ

้อา การบั
การ งิ
นำ สำวพรทิพย ลำภดำร กิจ

้อา การ า บิ ั ิการ
นำยต่ สิทธิ์ สฤษ ว

5. GH
ค กรร การบริษัท

้จัดการ ห ่
นำยกฤตินำท ิ รำ กูร ณ ยุธยำ

้จัดการ า บั
การ งิ
รักษาการ
นำยกฤตินำท ิ รำ กูร ณ ยุธยำ

10.2.2. ค

้จัดการ า ั าบค ากร
รักษาการ
นำยกฤตินำท ิ รำ กูร ณ ยุธยำ

้จัดการ า ิบั ิการ
นำ สำวชลิตำ ไววิทย

กรร การของบริษัท ่อ

10.2.2.1 ค
1.

้จัดการ า การ าด
รักษาการ
นำยกฤตินำท ิ รำ กูร ณ ยุธยำ

กรร การบริษัทของบริษัท ่อ

GDT

ณ วันที่ 19 มษำยน 2559 คณ กรรมกำรข บริษัท GDT ปร ก บด้วยกรรมกำรรวมทั้ สิ้น 3 ท่ำน โดยมี
รำยล ียดดั ต่ ไปนี้
รา อ
า ห ่ง
1. นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร
ปร ธำนกรรมกำรบริษัท
2. นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
กรรมกำรบริษัท
3. นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ
กรรมกำรบริษัท
2.

ABP

ณ วันที่ 19 มษำยน 2559 คณ กรรมกำรข บริษัท ABP ปร ก บด้วยกรรมกำรรวมทั้ สิ้น 3 ท่ำน โดยมีรำยล ียด
ดั ต่ ไปนี้
รา อ
า ห ่ง
1. นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร
ปร ธำนกรรมกำรบริษัท
2. นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
กรรมกำรบริษัท
3. นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ
กรรมกำรบริษัท
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บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
3.

GS

ณ วันที่ 19 มษำยน 2559 คณ กรรมกำรข บริษัท GS ปร ก บด้วยกรรมกำรรวมทั้ สิ้น 3 ท่ำน โดยมีรำยล ียด
ดั ต่ ไปนี้
รา อ
1. นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร
2. นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
3. นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ
4.

า ห ่ง
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

GHC

ณ วันที่ 19 มษำยน 2559 คณ กรรมกำรข บริษัท GHC ปร ก บด้วยกรรมกำรรวมทั้ สิ้น 3 ท่ำน โดยมี
รำยล ียดดั ต่ ไปนี้
รา อ
า ห ่ง
1. นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร
กรรมกำรบริษัท
2. นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
กรรมกำรบริษัท
3. นำย ภำณุ ิ ค วัต
กรรมกำรบริษัท
5.

GH

ณ วันที่ 19 มษำยน 2559 คณ กรรมกำรข บริษัท GH ปร ก บด้วยกรรมกำรรวมทั้ สิ้น 3 ท่ำน โดยมีรำยล ียด
ดั ต่ ไปนี้
รา อ
1. นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร
2. นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
3. นำย ภำณุ ิ ค วัต

า ห ่ง
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

10.2.2.2 กรร การ ้ อา าจ ง า ก ั บริษัท ่อ
1.

GDT

กรรมกำร ึ่ ล นำมผูกพันบริษัท คื นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร ล ลำยมื ชื่ หรื นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร ล ลำยมื
ชื่ ร่วมกับนำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี หรื นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ แล ปร ทับตรำสำคัญข บริษัท
2.

ABP

กรรมกำร ึ่ ล นำมผูกพันบริษัท คื นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร ล ลำยมื ชื่ หรื นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร ล ลำยมื
ชื่ ร่วมกับนำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี หรื นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ แล ปร ทับตรำสำคัญข บริษัท
3.

GS

กรรมกำร ึ่ ล นำมผูกพันบริษัท คื นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร ล ลำยมื ชื่ หรื นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร ล ลำยมื
ชื่ ร่วมกับนำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี หรื นำย ปิลัญชัย ปร ดับพ แล ปร ทับตรำสำคัญข บริษัท
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บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
4.

GHC

กรรมกำร ึ่ ล นำมผูกพันบริษัท คื นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร ล ลำยมื ชื่ ร่วมกับนำย นำดิม ำ วียร ำล ำนหรื
นำย ภำณุ ิ ค วัต รวม ป็นส คนแล ปร ทับตรำสำคัญข บริษัท
5.

GH

กรรมกำร ึ่ ล นำมผูกพันบริษัท คื นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร ล ลำยมื ชื่ ร่วมกับนำย นำดิม ำ วียร ำล ำนหรื
นำย ภำณุ ิ ค วัต รวม ป็นส คนแล ปร ทับตรำสำคัญข บริษัท
10.2.3.

้บริหารของบริษัท ่อ
ผู้บริหำรข บริษัทย่ ยทั้ 5 บริษัทปร ก บด้วยผู้บริหำรทั้ สิ้นรวม 10 ท่ำน โดยมีรำยล ียดดั ต่ ไปนี้
รา อ

1.
2.
3.
4.

า ห ่ง

นำย นำดิม ำ วียร ำล ำนี
นำ สำว หรรษำ สริม รี
นำ สำว วิมลรัตน ั วชัยวิ ิษ
นำ สำว ลภำพร ตียสกุล

5. นำ สำว นบ กล้ำ ตร กูลปำน
6. นำ พร ิริ โรจน มธำ

7. นำ สำว พรทิพย ลำภดำร กิจ
8. นำย ต่ สิทธิ์ สฤษ ว
9. นำย กฤตินำท ิ รำ กูร ณ
ยุธยำ

10. นำ สำว ชลิตำ ไววิทย

ปร ธำน จ้ำหน้ำที่บริหำร
ร ปร ธำนบริหำรฝ่ำยบัญชีแล กำร ิน
ร ปร ธำนบริหำรฝ่ำยจัด ื้
ร ปร ธำนบริหำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
กรรมกำรผู้จัดกำร
ร ปร ธำนบริหำรฝ่ำยปฏิบัติกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดแล ต่ำ ปร ท
(รักษำกำร)
ผู้ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ คกร (รักษำกำร)
ผู้ ำนวยกำรบัญชีแล กำร ิน
ผู้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร
ผู้จัดกำรใหญ่
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีแล กำร ิน (รักษำกำร)
ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด (รักษำกำร)
ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำบุคคลำกร (รักษำกำร)
ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร

10.2.3.1. ค่า อบ ท กรร การ

้บริหารของบริษัท ่อ

10.2.3.1.1. ค่า อบ ท กรร การของบริษัท ่อ
10.2.3.1.1.1. ค่า อบ ท ท ็ ั งิ
ได้รับ ป็นค่ำต บแทนกรรมกำร 1 ท่ำน คื
1. นำย ุภสิทธิ์ สุข นินทร
ได้รับค่ำต บแทน ดั นี้
ปี 2557 มูลค่ำ
ปี 2558 มูลค่ำ

บำท
1,100,000 บำท
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ดารง า ห ่ง บริษัท
GDT

ABP

GS



















GHC

GHF













บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
ไตรมำสที่ 2/2559 600,000 บำท
10.2.3.1.1.2. ค่า อบ ท ทไ ่ ็ ั งิ
10.2.3.1.2. ค่า อบ ท ้บริหารบริษัท ่อ
10.2.3.1.2.1. ค่า อบ ท ท ็ ั งิ
10.2.3.1.2.2. ค่า อบ ท ทไ ่ ็ ั งิ
10.3

บค ากรของก ่ บริษัทฯ

10.3.1. จา

บริษัท ่อ

บค ากร

สำหรับปีบัญชี 2557- 2558 แล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ข บริษัทฯ แล บริษัทย่ ย มีจำนวนบุคลำกรทั้ หมด
(ไม่รวมผู้บริหำร) ตำมลำดับ โดยมีรำยล ียดดั นี้
(หน่วย: คน)
จา

บริษัท
(ค
มัดแมน
โกล ด้น โดนัท (ปร ท ไทย)
บีพี คำ ฟ (ปร ท ไทย)
โกล ด้น สกู๊ป
กร ำวด คำ ฟ่
กร ำวด
โกล ด้น กูร มต 1)
ร
ร ทังห ด

ักงา
31 .ค. 2557
ร จา
ั ครา
66
862
1,018
630
198
75
38
624
-

จา

ักงา
31 .ค. 2558
ร จา
ั ครา
86
939
803
590
150
86
32
663
11

ักงา
30 ิ. . 2559
ร จา
ั ครา
86
910
944
655
163
93
35
669
18

167

-

145

-

152

2

2,424

1,254

6
2,515

-

2,565

1,162

3,678

996
3,511

จา

3,727

หมำย หตุ: 1) จดท บียน ลิกบริษัท ณ วันที่ 01 มิถุนำยน พ. .2559

10.3.2. ค่า อบ ท

ักงา

บริษัทฯ ได้จ่ำยผลต บแทนให้แก่พนัก ำน ได้แก่ ิน ดื น ค่ำล่ว วลำ ินช่วย หลื ค่ำคร ชีพ ินโบนัส ิน
ช่วย หลื พิ ษ ินปร กันสั คม แล ินสมทบทุนก ทุนสำร ลี้ย ชีพ ในปี 2557,ปี 2558 แล 6 ดื นปี 2559 โดยมี
รำยล ียดดั นี้
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บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
(หน่วย: บำท)
งิ ดอ โบ ัส
อบ ท อ ๆ
มัดแมน
โกล ด้น โดนัท (ปร ท ไทย)
บีพี คำ ฟ (ปร ท ไทย)
โกล ด้น สกู๊ป
กร ำวด คำ ฟ่
กร ำวด
โกล ด้น กูร มต 1)
ร

ี 2557
54,533,391
257,700,715
141,911,743
22,051,134
167,072,611
70,734,099
124,774
714,128,467

ี 2558
91,441,798
274,553,205
155,500,610
26,086,270
190,102,136
71,569,096
2,274,478
811,527,593

6 ดอ ี 2559
34,895,472
126,413,498
68,645,726
11,036,463
95,958,103
24,867,484
361,816,746

หมำย หตุ: 1) จดท บียน ลิกบริษัท ณ วันที่ 01 มิถุนำยน พ. . 2559

10.3.3. ข้อ ิ าทด้า รงงา
ในร ย วลำสำมปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ แล บริษัทย่ ยไม่มีข้ พิพำทด้ำนแร ำนที่บริษัทฯ แล บริษัทย่ ย ป็นคู่ควำม
หรื คู่กรณี ึ่ ำจมีผลกร ทบ ย่ำ มีนัยสำคัญต่ กำรดำ นินธุรกิจ
10.3.4.

โ บา การ ั

าบค ากร

ทรัพยำกรบุคคล ป็นปัจจัยสำคัญในกำรสร้ำ ควำมสำมำรถแล โ กำสในกำรแข่ ขั นให้กับ คกร กำร ชื่ มโย กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ ข้ำกับวัตถุปร ส ค ชิ กลยุทธข บริษัทฯ จึ ป็นสิ่ ที่จำ ป็น พร้ มกับกำรพัฒนำวัฒนธรรม คกร
พื่ ให้ กิดนวัตกรรมหรื กำร ปลี่ยนแปล แล ต บสน แผนกลยุทธข คกร
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยมุ่ พัฒ นำขีดควำมสำมำรถข พนัก ำน พื่ ให้บรรลุตำม
วิสัยทั นข บริษัทฯ แล ร รับควำม ปลี่ยนแปล แล พัฒนำกำร ในด้ำนต่ำ ๆ พื่ ให้พนัก ำนมี ักยภำพในกำรแข่ ขันโดยมี
กำรฝึก บรมพนัก ำนตำมโคร สร้ำ หรื แผน ำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร แล แผนกำลั คน พัฒนำร บบ Human Resource
Development ให้นำมำใช้ ย่ำ ทั่วถึ ทั้ คกร
โดยบริษัทฯ ได้มีทีมพัฒนำบุคลำกร พื่ จัดทำแผน ส้นทำ ควำมก้ำวหน้ำในสำย ำชี พ (Career Path) สำหรับ
พนัก ำนแต่ล สำย ำน โดยได้มีแผน ำน กแบบ ส้นทำ ควำมก้ำวหน้ำในสำย ำชีพตำม ร ดับตำแหน่ ำน (Career Level)
ป้ำหมำยข ำน (Target Job) ข บ ขตข หน้ำที่ (Functional Area)
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