บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

10. โครงสร้างการจัดการ
10.1 คณะกรรมการบริษทั
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นายกนกศักดิ ์ ปิ่ นแสง
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข
นายพงษ์นมิ ติ ดุสติ นิตย์สกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางวัชรี อัตถากร ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั
กรรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือ นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางวัชรี อัตถากร หรือ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายกนกศักดิ ์ ปิ่ นแสง1)
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์2)
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร2)
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ2)์
นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข2)
นายพงษ์นมิ ติ ดุสติ นิตย์สกุล2)

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม/จานวนประชุมทัง้ หมด
รอบปี บัญชี 2557
0/6
6/6
2/6
6/6
2/6
2/6
2/6
2/6

หมายเหตุ: 1) ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
2) ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
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10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2557 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข
3. นายพงษ์นมิ ติ ดุสติ นิตย์สกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายโรจน์ บุรษุ รัตนพันธุ์ และนายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุขเป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรือการเงิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม/จานวนประชุมทัง้ หมด
รอบปี บัญชี 2557
1/1
1/1
1/1

ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข
3. นายพงษ์นมิ ติ ดุสติ นิตย์สกุล
10.3 คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายนพฤทธิ ์ ภูมติ ระกูล
นายโกศล สมบัตศิ ริ ิ
นายวราวุฒิ ไวสาลี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

10.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข
3. นายพงษ์นมิ ติ ดุสติ นิตย์สกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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10.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายนพฤทธิ ์ ภูมติ ระกูล
นายโกศล สมบัตศิ ริ ิ
นายวราวุฒิ ไวสาลี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

10.6 ผูบ้ ริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตัง้ นายเกียรติ วิมลเฉลา ให้ดารง
ตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหาร
จานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายนพฤทธิ ์ ภูมติ ระกูล

6. นายโกศล สมบัตศิ ริ ิ
7. นายวราวุฒิ ไวสาลี

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีจ่ ดั ซือ้
ผูจ้ ดั การทัวไป
่
ผูจ้ ดั การฝา่ ยอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยอาวุโสกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
ั ๊ ตสาหกรรม
ผูจ้ ดั การฝา่ ยกลุม่ ธุรกิจระบบปมอุ
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โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
นายเกียรติ วิมลเฉลา

กรรมการผูจ้ ดั การ
นายเกียรติ วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้ าที่บญ
ั ชี
และการเงิ น
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

ประธานเจ้าหน้ าที่จดั ซื้อ

ผูจ้ ดั การทัวไป
่

นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา

นางวัชรี อัตถากร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส
ธุรกิ จ MPT

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส
ธุรกิ จ NGV

นายนพฤทธิ ์ ภูมติ ระกูล

นายโกศล สมบัตศิ ริ ิ

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ธุรกิ จ EPC
นายวราวุฒ ิ ไวสาลี

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายการเงิ น

ฝ่ ายจัดซื้อ

ฝ่ ายบริหาร
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ฝ่ ายระบบสารสนเทศ

ฝ่ ายบุคคล

ฝ่ ายสิ นทรัพย์
และยานพาหนะ

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

10.7 เลขานุการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติแต่งตัง้ นางวัชรี อัตถากร ให้ดารง
ตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริษทั ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน พ.ศ.2535
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย ทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร
3. จัด ส่ง สาเนารายงานการมีส่ว นได้เ สีย ตามมาตรา 89/14 ให้ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษัทฯ ได้รบั รายงานนัน้ และบริษทั ฯ ต้องจัดให้มรี ะบบ
การเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มกี ารเก็บรักษาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารจัดทาเอกสารหรือ
ข้อมูลดังกล่าว
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
5. เลขานุ การบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผถู้ อื หุน้
โดย
(1) การตัดสินใจต้องกระทาบนพืน้ ฐานข้อมูลทีเ่ ชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
(2) การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มสี ว่ นได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องทีต่ ดั สินใจนัน้
(3) กระทาการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
(4) กระท าการที่มีจุ ด มุ่ ง หมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่ ก ระท าการอัน เป็ น การขัด หรือ แย้ง กับ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
(5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ทีล่ ่วงรูม้ า เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
หรือใช้ทรัพย์สนิ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรือหลัก
ปฏิบตั ทิ วไปตามที
ั่
ค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(6) ไม่เ ข้าท าข้อ ตกลงหรือสัญ ญาใดๆ ซึ่งอาจก่ อให้เกิด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) กับบริษทั ฯ หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษทั ฯ ทัง้ ยังเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ิต่องานใน
หน้าทีข่ องตน
10.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ ได้กาหนดค่ าตอบแทนกรรมการไว้อย่ างชัดเจนและโปร่ งใส สอดคล้อ งกับบทบาทหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบในการกากับการทางานของบริษทั ฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ มีรายละเอียดดังนี้
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

10.8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ


ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุ มตั คิ ่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้อนุมตั คิ ่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเบีย้ ประชุม (กรณีทเ่ี ข้าร่วมประชุม)
ตาแหน่ ง

จานวนเงิ น (บาท) ต่อครัง้
5,000
5,000
5,000

 กรรมการบริษทั
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ตาแหน่ ง
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ

จานวนเงิ น (บาท) ต่อเดือน
20,000
16,000

ตารางแสดงค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ในปี 2557 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
ปี 2557
รายชื่อ

กรรมการ
บริษทั

1. นายกนกศักดิ ์ ปิ่ นแสง1)
2. นายเกียรติ วิมลเฉลา
3. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์2)
4. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
5. นางวัชรี อัตถากร2)
6. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ2)์
7. นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข2)
8. นายพงษ์นมิ ติ ดุสติ นิตย์สกุล2)
รวม

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
35,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
25,000
21,000
21,000
67,000

กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน
-

หมายเหตุ 1) ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
2) ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
3) ในอดีตบริษทั ฯ ไม่เคยกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการและ
ให้มผี ลเริม่ ใช้ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็ นต้นมา
4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ยังไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

 ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
10.8.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน
โบนัส และอื่นๆ ให้แก่ผบู้ ริหาร มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหาร
เงินเดือน
โบนัส1)
อื่นๆ2)

ปี 2556
จานวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
7
13,458,020
7
4,452,530
7
1,297,923

ปี 2557
จานวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
7
14,530,500
7
12,367,313
7
2,414,592

หมายเหตุ: 1) เงินโบนัสทีเ่ ป็ นค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในแต่ละปี มาจากผลการดาเนินงานของปี ทผ่ี า่ นมา โดยบริษทั ฯ จะจ่ายเงิน
โบนัสในเดือนมกราคมของทุกปี
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

 ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
10.9 บุคลากร
10.9.1 จานวนพนักงานทัง้ หมด
ในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีจานวนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) มี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
สายงาน
1. ฝา่ ยบัญชี
2. ฝา่ ยการเงิน
3. ฝา่ ยจัดซือ้
4. ฝา่ ยบริหาร
5. ฝา่ ยระบบสารสนเทศ
6. ฝา่ ยสินทรัพย์และยานพาหนะ
7. ฝา่ ยบุคคล
8. ฝา่ ยธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
9. ฝา่ ยธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
ั ๊ ตสาหกรรม
10. ฝา่ ยธุรกิจระบบปมอุ
รวม
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ปี 2556
42
5
6
8
4
5
6
44
160
39
319

ปี 2557
47
6
8
9
4
5
6
42
165
66
358

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

10.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน
โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และอื่นๆ ในปี 2556 – 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ1)
อื่นๆ
รวม

ปี 2556
ค่าตอบแทน (บาท)
16,957,325
129,548
1,419,878
18,506,751

ปี 2557
ค่าตอบแทน (บาท)
21,439,234
150,902
1,790,462
23,380,598

หมายเหตุ: 1) บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 กับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต
จากัด เพื่อเป็ นหลักประกันทีม่ นคงของพนั
ั่
กงานและจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษทั ฯ ในระยะยาว

10.9.3 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
-ไม่ม-ี
10.9.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั ฯ
บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ฯ เพื่อที่จะ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานให้ก้าวทันการ
เปลีย่ นแปลงและเป็ นไปตามกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทาเป็ นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงาน
ธุรกิจของบริษทั ฯ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะทาร่วมกันดังนี้
(1) บริษัท ฯ มีเป้าหมายมุ่งมันที
่ ่จะฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่ วยงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็ นผูด้ าเนินการ และกาหนดเป็ นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รบั
การฝึกอบรมจานวนเท่าใดต่อปี
(2) ผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่าง
สม่าเสมอโดยพิจารณาจากแผนการฝึกอบรม
(3) พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทนั กับภารกิจที่
เปลีย่ นแปลง
3. การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วยสองส่วน คือ การฝึ กอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่
และการฝึ กอบรมเกีย่ วกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่น ๆ โดยให้กาหนดแปรผันไป
ตามสถานการณ์และความจาเป็ น
4. บริษั ท ฯ ได้ จ ัด ให้ มีก ารฝึ ก อบรมเพื่อ เป็ น การสนั บ สนุ น การพัฒ นาความสามารถและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานโดยหน่ วยงานดาเนินการเองและโดยสถาบันภายนอก
องค์กร
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