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10. โครงสร้างการจัดการ
10.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 คณะกรรมกำรบริษัทมีจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ
นำยภำคภแมิ ว่องไพฑแรย์
นำยวิรัฐ สุขชัย
นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์
นำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
นำยถกล นันธิรำภำกร
นำยโสตถิธร มัลลิกะมำส
นำงสำววรนุช สุไพบแลย์พิพัฒน์

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผแ้จัดกำร
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผแ้ช่วยกรรมกำรผแ้จัดกำร
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

โดยมีนำงสำวปวรวรรณ สำยพันธุ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทที่มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน และไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน
สำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ) ครบถ้วนทุก
ประกำร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นำยภำคภแมิ ว่องไพฑแรย์ นำยวิรัฐ สุขชัย นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ นำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมกำรสองในสี่
คนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกัน
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมผแ้ถือหุ้นสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง อย่ำงน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดย
อัตรำ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เ ป็นสำมส่วนไม่ไ ด้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ เคี ยงที่ สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกว่ำผแ้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรที่อยแ่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็นผแ้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรผแ้ออกจำกตำแหน่งไปนั้น
อำจจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษั ทมีอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับ ผิดชอบในกำรจัดกำรบริ ษัทให้เ ป็นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผแ้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต
และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้
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1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนิน ธุรกิจ งบประมำณประจำปี โครงสร้ำงกำร
บริหำรงำน และอำนำจกำรบริหำรต่ำงๆของบริษัท รวมทั้งนโยบำยกำกับดแแลกิจกำรที่ดี
2. ควบคุมกำกับดแแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลใดๆ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยให้ ท ำหน้ ำ ที่ ดั ง กล่ ำ ว ให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนดแแลให้บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยกำกับดแแลกิจกำรที่ดี
3. มีอำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผแ้จัดกำร และคณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม
รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผแ้จัดกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำ งๆ
ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของผู้รับมอบอานาจไว้อย่างชัดเจน
4. ประเมินผลงำนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งดแแลกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผแ้บริ หำรและพนักงำน
อย่ำงเหมำะสม
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี
ระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
6. จัดให้มีการทางบการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบ
บัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบ
การเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ตลอดจนรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคแ่กับ
รำยงำนของผแ้สอบบัญชี ในรำยงำนประจำปีของบริษัท
7. ดแแลให้บริษัทมี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่ ครอบคลุม และมี กระบวนกำรบริหำรจั ดกำรควำมเสี่ย ง กำรรำยงำนและกำรติดตำมผลที่ มี
ประสิทธิภำพ และกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรดำเนินกำรกรณีมีกำรชี้เบำะแส ตลอดจนดแแลให้บริษัทมีกำร
บริหำรจัดกำรตำมนโยบำยกำกับดแแลกิจกำรที่ดี
8. ดแแลให้มีกระบวนกำรและกำรจัดกำรที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมแลอย่ำงถแกต้องเพียงพอ
รวมทั้งมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
9. ดแแลให้มีกำรดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยำว รวมทั้งแผนพัฒนำพนักงำน ควำมต่อเนื่องของผแ้บริหำร
(Succession Plan) รวมทั้งดแแลให้มีกระบวนกำรสรรหำและแผนกำรสืบทอดตำแหน่งของกรรมกำร และผแ้บริหำร
ระดับสแงของบริษัทที่มีประสิทธิผล
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10. พิจำรณำอนุมัติ และ/หรือให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำร
ลงทุน และกำรดำเนิน กำรใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อกำหนด และระเบีย บ
ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผแ้ถือหุ้น
11. ดแแลผลประโยชน์ของผแ้ถือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยตำมสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียม
กัน และมีกำรรำยงำนข้อมแลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ และรำยงำนทำงกำรเงินแก่ผแ้ถือหุ้นและผแ้มีส่วนได้เสียอย่ำงถแกต้อง
และเป็นไปตำมที่ข้อกฎหมำยกำหนด โดยกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสัญญำ
หรือข้อตกลงใดๆที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ทั้งนี้ สำหรับรำยกำรที่ทำ
กับกรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำรทำรำยกำรในเรื่องนั้น
12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ
มอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอานาจนั้นๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดที่จะทาขึ้นกับ บริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังนี้

1. นำยภำคภแมิ ว่องไพฑแรย์
2. นำยวิรัฐ สุขชัย
3. นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์
4. นำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
5. นำยถกล นันธิรำภำกร
6. นำยโสตถิธร มัลลิกะมำส
7. นำงสำววรนุช สุไพบแลย์พิพัฒน์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ปี 2556
1 ม.ค. - 24 มิ.ย.31 ส.ค. 2557
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
4/4
12/12
4/45/5
4/4
11/12
4/45/5
6/68/8
4/4
8/12
4/45/5
6/68/8
4/4
12/12
4/45/5
6/68/8
4/4
4/4
4/45/5
2/23/3
4/4
4/4
4/45/5
2/23/3
4/4
4/4
4/45/5
2/23/3

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุม
วิสำมัญผแ้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2555
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รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่ละท่ำน สรุปได้ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นำยวิรัฐ สุขชัย
นำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
นำยประชำ พร้อมพรชัย
นำยรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนำนนท์
นำงวรินกำญจน์ ธีระอัมรำนนท์
นำงสำวอุไรรัตน์ หำญทวีภัทร
นำงสำวชลธี แปลกประจิตต
นำงสำวศิริพร สัสดีเดช
นำงสุนทรี เกษประยแร
นำยนนทพัฒน์ โพธี
นำยจำนงค์ ศำลำ
นำงนงลักษณ์ ยุทธโกศำ
นำยสุวรรณ เงินยิ่ง

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1 ม.ค. - 24 มิ.ย.31 ส.ค. 2557
4/46/6
4/46/6
4/46/6
3/45/6
4/46/6
4/46/6
4/46/6
4/46/6
4/46/6
4/46/6
4/46/6
4/46/6
4/46/6

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2557

10.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 คณะผแ้บริหำร มีจำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
นำยวิรัฐ สุขชัย
นำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
นำงวรินกำญจน์ ธีระอัมรำนนท์
นำยรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนำนนท์
นำยประชำ พร้อมพรชัย

ตาแหน่ง
กรรมกำรผแ้จัดกำร
ผแ้ช่วยกรรมกำรผแ้จัดกำร และรักษำกำรผแ้จัดกำรทั่วไป สำยงำนบริหำรทั่วไป
ผแ้จัดกำรทั่วไป สำยงำนสนับสนุน
รักษำกำรผแ้จัดกำรทั่วไป สำยงำนขำย
รักษำกำรผแ้จัดกำรทั่วไป สำยงำนโครงกำร
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โครงสร้างการจัดการภายในบริษทั (Organization Chart)
แผนภำพโครงสร้ำงกำรจัดกำรภำยในบริษัท ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
(นำยวิรัฐ สุขชัย)
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
(นำงวลีรัตน์ เชือ้ บุญชัย)

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ส่วนงำนขำยและกำรตลำด
ผู้จัดการทั่ว ป
(สายงานโครงการ)
(นำยประชำ พร้อมพรชัย)
(รักษำกำร)

ส่วนสำนักงำน
ผู้จัดการทั่ว ป
(สายงานขาย)
(นำยรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนำนนท์)
(รักษำกำร)

ผู้จัดการทั่ว ป
(สายงานบริหารทั่ว ป)
(นำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย)
(รักษำกำร)

ผู้จัดการทั่ว ป
(สายงานสนับสนุน)
(นำงวรินกำญจน์ ธีระอัมรำนนท์)

ุรการขายและการตลาด
ายขาย
งานโครงการ

ายวิ วกรรม
งานโครงการ

ายขาย
ปรับอากา

แผนกบริการเทคนิค
งานโครงการ

ายขายวาลวและ
อุปกรณดับเพลิง
ทีม เอ

ายขายวาลวและ
อุปกรณดับเพลิง
ทีม บี

แผนกบริการเทคนิค

ายบั ชีและการเงิน

แผนกจัด อื้
ต่างประเท

แผนกจัด อื้
ในประเท

แผนกคลังสินค้า
และจัดส่ง

แผนกบริหาร
ระบบคุณภาพ

แผนกสารสนเท
และเทคโนโลยี

แผนกทรัพยากร
บุคคล

แผนก ุรการ
สานักงาน

หมำยเหตุ: *บริษทั ว่ำจ้ำงบริษทั เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผแต้ รวจสอบภำยในของบริษัท
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ทั้งนี้ โครงสร้ำงกำรจัดกำรภำยในของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริหำร และผแ้บริหำร ซึ่งประกอบด้วยผแ้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมกำรผแ้จัดกำรมีอำนำจและหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
รวมถึงเรื่องหรือกิจกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. กำกับดแแลกำรบริหำรงำน กำรดำเนินงำนทั่วไป และกำรอนุมัติเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำร และ/
หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ
คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผแ้ถือหุ้นของบริษัท ภำยใต้กรอบของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และ
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
2. จัดเตรียมนโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณประจำปี ตลอดจนโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนและอำนำจกำรบริหำรต่ำงๆของบริ ษัท เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ ก่อนน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ควำมเห็นชอบ
3. ด ำเนิ น กำรหรื อ บริ ห ำรจั ด กำรให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำย กลยุ ท ธ์ เป้ ำ หมำย แผนกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และ
งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ
4. ติดตำม ตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ประจำทุกไตรมำส
5. ดแแลให้บุคลำกรในฝ่ำยงำนต่ำงๆ สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำร
พัฒนำองค์กรและบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนดแแลและรักษำภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
6. มีอำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนตำแหน่ง พักงำน เลิกจ้ำง กำหนดอัตรำเงินเดือน ค่ำตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง
บำเหน็จรำงวัล กำรปรับเงินเดือนค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงำนบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวที่เกี่ยวกับพนักงำนในระดับผแ้บริหำร จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรก่อนกำรดำเนินกำร
7. มีอำนำจในกำรออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คำสั่ง ระเบียบ บันทึก และข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำร
ทำงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษำระเบียบวินัยในกำรทำงำน
ภำยในองค์กร
8. มีอำนำจอนุมัติกำรลงทุนหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ ยวข้องกับกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท ภำยในวงเงินที่กำหนดจำกคณะกรรมกำรบริษัท ได้แก่ กำรอนุมัติ สั่งซื้อทรัพย์สินถำวรใน
วงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท อนุมัติกำรเข้ำทำสัญญำจ้ำง/เช่ำ/เช่ำซื้อทรัพย์สินถำวรในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท เป็นต้น
9. มีอำนำจอนุมัติกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำ หรือข้อตกลง (ตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ หรือตำมที่ได้รับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผแ้ถือหุ้นของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
10. มีอำนำจอนุมัติกำรจัดหำ กำรเข้ำทำสัญญำ และกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติภำยในงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
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11. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
12. สำมำรถมอบอำนำจช่วงให้พนักงำนอื่นปฏิบัติงำนแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติของผแ้รับมอบ
อำนำจช่วงนั้นด้วย
ทั้งนี้ อำนำจกรรมกำรผแ้จัดกำร ตลอดจนกำรมอบอำนำจแก่บุคคลอื่นที่ กรรมกำรผแ้จัดกำรเห็นสมควร จะไม่
รวมถึงอำนำจหรือกำรมอบอำนำจที่ทำให้กรรมกำรผแ้จัดกำรหรือผแ้รับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผแ้จัดกำร สำมำรถอนุมัติ
รำยกำรใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/
หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมกำรผแ้จัดกำรไม่มีอำนำจ
อนุมัติกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผแ้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำและอนุมัติตำมที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กำหนด ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขทำงกำรค้ำปกติซึ่ งเป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด
10.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนำงสำวปวรวรรณ สำยพันธุ์
เป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) ดแแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผแ้บริหำรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องทรำบ
2) ดแแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผแ้ถือ
หุ้นของบริษัท บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผแ้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้ง
ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุมดังกล่ำว
3) จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรสำคัญของบริษัท ได้แก่
3.1) ทะเบียนกรรมกำร
3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนประจำปีของ
บริษัท
3.3) หนังสือนัดประชุมผแ้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผแ้ถือหุ้น
4) กำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผแ้บริหำร (หมำยถึง กรรมกำรและผแ้บริหำรที่มีหน้ำที่
รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตน และผแ้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททรำบ)
เพิ่มเติมข้อมแลของ
5) ดำเนินกำรและรับผิดชอบอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด

เลขำนุกำรบริษัท

ทั้งนี้ นำงสำวปวรวรรณ สำยพันธุ์ ได้ผ่ำนกำรอบรมในหลักสแตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่
50/2013 ปี 2556 และหลักสแตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 25/2013 ปี 2556 แล้ว
บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของเลขำนุกำรบริษัทโดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติหลำยๆด้ำน เช่น อำยุ คุณวุฒิด้ำน
กำรศึกษำ ควำมรแ้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ควำมสำมำรถในกำร
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เป็ น ผแ้ ป ระสำนงำนทั้ ง ภำยในและภำยนอกองค์ กร รวมถึ ง กำรประชำสั ม พั น ธ์ แ ละดแ แ ลภำพพจน์ ข ององค์ กรต่ อ
บุคคลภำยนอก เป็นต้น ในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกตำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรบริษัท
แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทคนใหม่ภำยในเก้ำสิบวัน นับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทคนเดิมพ้นจำกตำแหน่ง หรือไม่อำจ
ปฏิบัติหน้ำที่ และให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทนในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว (ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) กรรมการ
ในปี 2554 - 2555 บริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใดๆให้แก่กรรมกำร
สำหรับปี 2556 ที่ประชุมสำมัญผแ้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2556 อนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี้
ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
25,000
20,000

หมำยเหตุ : เงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร
1. กรรมกำรที่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน ได้แก่ กรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) เท่ำนั้น
2. กรรมกำรของบริษัทแต่ละคนสำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องชุด

ต่ำงๆได้ด้วย และสำมำรถได้รับเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรของแต่ละตำแหน่งตำมที่กำหนด
เว้นแต่ กรรมกำรบริหำร (Executive Committee) คนใดซึ่งหำกดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำร
บริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ อ งชุ ด อื่ น ๆด้ ว ย กรรมกำรบริ ห ำร (Executive
Committee) คนนั้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทและ/หรือค่ำตอบแทน
กรรมกำรเฉพำะเรื่องชุดอื่นๆนั้นด้วย
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิ ท ธิได้ รับ ค่ ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริ ษัท ในรแป ของเงิ นเบี้ ย

ประชุมตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผแ้ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจกำหนดเป็นจำนวนเงินที่
แน่นอนหรืออำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจำกนี้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำว
นั้ น จะต้ อ งไม่ ขั ด แย้ ง กับ กำรด ำรงคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมกำรอิ ส ระ ตำมที่ ก ฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
สำหรับปี 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผแ้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2557 อนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ดังนี้
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ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
15,000
10,000
15,000
10,000

หมำยเหตุ : เงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร
1. คณะกรรมกำรบริ ษั ท ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนกรรมกำร ได้ แ ก่ กรรมกำรที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
พนักงำนของบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
2. เนื่องจำกกรรมกำรหลำยท่ำนได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ องในชุดต่ำงๆ หลำย
ตำแหน่ งด้ วยกัน ด้วยเหตุ นี้ จึง กำหนดให้ ไม่ มีค่ ำตอบแทนสำหรั บ คณะกรรมกำรบริ หำร
(Executive Committee) และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee)
3. คณะกรรมกำรของบริษัทและคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำก
บริษัทในรแปของเงินรำงวัลเบี้ยประชุมบำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นๆตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผแ้ถือหุ้นจะพิจำรณำซึ่งอำจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน
หรือวำงเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นครำวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจำกนั้นให้ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิกำรต่ำงๆตำมระเบียบของ
บริษัท โดยจะต้องไม่กระทบกระเทื อนสิท ธิของพนักงำนและลแกจ้ ำงของบริษั ท ซึ่ง ได้รั บ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรในอันที่จะได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็น
พนักงำนหรือลแกจ้ำงของบริษัท นอกจำกนี้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวนั้นจะต้องไม่
ขัดหรือแย้งกับกำรดำรงคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์จะกำหนด
4. ให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผแ้พิจำรณำว่ำเห็นควรจะให้มีกำรจ่ำยผลตอบแทนประจำปี ให้
กรรมกำรเมื่อใด รวมทั้งให้พิจำรณำรำยละเอียดและเงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนประจำปี
อำทิเช่น กำรจ่ำยผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ำยให้กรรมกำรทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยแ่
กรณีที่กรรมกำรคนใดเพิ่งเข้ำดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี กำรจ่ำยผลตอบแทนประจำปี
อำจจะจ่ำยตำมสัดส่วนของระยะเวลำของกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรคนนั้น
นอกจำกนี้ ที่ประชุมวิสำมัญผแ้ถือหุ้นได้อนุมัติกำรจ่ำยโบนัสกรรมกำรประจำปี 2557 ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร ดังนี้
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Update ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผแ้บริหำร
รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ง

1. นำยภำคภแมิ ว่องไพฑแรย์
2. นำยวิรัฐ สุขชัย
3. นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์
4. นำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
5. นำยถกล นันธิรำภำกร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
6. นำยโสตถิธร มัลลิกะมำส
กรรมกำรตรวจสอบ
7. นำงสำววรนุช สุไพบแลย์พิพัฒน์ กรรมกำรตรวจสอบ
รวม

ค่ำตอบแทน (บำท)
ปี 2556
1 ม.ค. - 24 มิ.ย.31 ส.ค. 2557
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
บริษัท
ตรวจสอบ
บริษัท*
ตรวจสอบ
55,00070,000
40,00050,000
100,000
40,00050,000 40,00055,000
-

80,000
80,000
260,000

40,00050,000 30,00040,000
40,00050,000 30,00040,000
215,000270,000 100,000135,000

หมำยเหตุ : * กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นพนักงำนของบริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนตั้งแต่กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 28 เมษำยน 2557

(ข) ผู้บริหาร
ในปี 2556 และไตรมำสที่ 1 2 ปี 2557 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผแ้บริหำร ดังนี้
ปี 2556
ค่าตอบแทน

เงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำน

จานวนราย

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

21/

6.406.352/3/

ตรมาสที่ 1 2 ปี 2557
(ม.ค. - มี.ค. มิ.ย. 2557)
จานวนราย
ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
5

3.195.933/4/

หมำยเหตุ : 1/ ไม่รวมนำงวรินกำญจน์ ธีระอัมรำนนท์ นำยประชำ พร้อมพรชัย และนำยรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนำนนท์ เนื่ อ งจำก
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผแ้บริหำรเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2557
2/

ไม่รวมผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของผแ้บริหำรที่รับโอนมำจำกบริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (“หำญ”) ในส่วนที่
บริษัทสำมำรถเรียกเก็บ ได้จำกหำญ ท ำให้ ค่ำตอบแทนที่เปิดเผยในตำรำงข้ำงต้น มีควำมแตกต่ำงกับค่ำตอบแทน
ผแ้บริหำรที่เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในปี 2556 ที่เท่ำกับ 7.31 ล้ำนบำท

3/

รวมเงินโบนั สที่จ่ำยให้กรรมกำรผแ้จัดกำรในอัตรำคงที่ทุกๆไตรมำส ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่
3/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2556 และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557

4/

รวมผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของผแ้บริหำรในตำแหน่งรักษำกำรทำให้ค่ำตอบแทนที่เปิดเผยในตำรำงข้ำงต้นมี
ควำมแตกต่ำงกับค่ำตอบแทนผแ้บริหำรที่เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินงวดไตรมำสที่ 2/2557 ที่เท่ำกับ 5.83
ล้ำนบำท
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(2) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 10.5 บุคลากร
Update จำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทน

ก. จำนวนบุคลำกร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ วันที่ 31 มีนำคม30 มิถุนำยน 2557 บริษทั มีพนักงำน (ไม่รวมผแบ้ ริหำร)
จำนวนทั้งสิ้น 69 คน และ 85 คน ตำมลำดับ โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนได้ดังนี้
สายงาน
ฝ่ำยงำนโครงกำร
ฝ่ำยงำนขำย
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
แผนกจัดซื้อ
แผนกคลังสินค้ำและจัดส่ง
แผนกบริหำรคุณภำพ
แผนกสำรสนเทศและเทคโนโลยี
แผนกทรัพยำกรบุคคล
แผนกธุรกำรสำนักงำน
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 มีนำคม30 มิถุนำยน
ณ 31 ธันวำคม 2556
2557
18
1416
26
2726
13
1211
3
4
9
98
65
45
34
6
69
85

หมำยเหตุ : บริษัทใช้บริกำรงำนด้ำนสนับสนุนจำกบริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมำโดยตลอด
ต่อ มำเมื่อ วัน ที่ 1 มกรำคม 2557 บริษัท รับ โอนพนั กงำนส่วนที่เกี่ยวข้อ งกับ กำรให้บ ริกำรดังกล่ำวมำเป็น
พนักงำนของบริษัท และทำหน้ำที่ให้บริกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนส่วนกลำงแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
บริษัท คิวทแเอส จำกัด และบริษัท ชิลแมทช์ จำกัด แทน

ข. ค่ำตอบแทนพนักงำน
ในปี 2556 และไตรมำสที่ 1 2 ปี 2557 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำน รวมเป็นเงินจำนวน 33.88 ล้ำนบำท
และ 10.9618.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเป็นค่ำตอบแทนในรแปเงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
ค. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยแโอบี (ไทย)
จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงำน และเพื่อจแงใจให้พนักงำนทำงำนกับบริษัทในระยะ
ยำว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงำนตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2545
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ง. ค่ำตอบแทนอื่น
ไม่มี
จ. นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร
บริษัทมีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ ควำมรแ้ควำมสำมำรถ อันจะ
สำมำรถสร้ำงผลงำน ควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ โดยให้
โอกำสแก่พนักงำนในกำรพัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพที่ มีให้เกิดประโยชน์สแงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนได้มี
โอกำสในกำรเรียนรแ้ กำรฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพแนควำมรแ้ ควำมสำมำรถ ศักยภำพ และประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรเติบโตขององค์กำร โดยจัดให้มีกำรอบรมประจำปีทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อเสริมทักษะงำนตำมควำม
รับผิดชอบของพนักงำนแต่ละระดับ นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ให้ควำมสำคัญกับกำรติดตำมและวัดผลในด้ำนควำมรแ้ ที่
ได้รับ และควำมสำมำรถในกำรนำควำมรแ้ นั้นมำประยุกต์ใช้ในกำรทำงำน ตลอดจนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรแ้ที่มีให้กับ
ทีมงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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