บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

10. โครงสร้ างการจัดการ
10.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ โดย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
1. นายอนันต์
วรธิติพงศ์
2. พลเอกสิทธิศกั ดิ์
เทภาสิต
3. นายสุชาติ
เหล่าปรี ดา
4. นายพนิต
ภู่จินดา
5. นางปรี ญาภรณ์
ตังเผ่
้ าศักดิ์
6. นางสาวปรี ยาพรรณ ภูวกุล
7. นายปยุต
ภูวกุลวงศ์
8. นายบัญชา
กานตานนท์

ตําแหน่ ง
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการ/รองกรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการ/รองกรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการ

โดยมีนางสาวธัญญพร มะลิลา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท และ เป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
นางปรี ญาภรณ์ ตังเผ่
้ าศักดิ์ หรื อ นายปยุต ภูวกุลวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวปรี ยาพรรณ ภูวกุล หรื อ นาย
บัญชา กานตานนท์ และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ส่วนที่ 2.10 หน้ าที่ 1

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 และ9 เดือนแรกปี 2558 มีดงั นี ้
ชื่อ-สกุล
ปี 2557
ปี 2558 (ม.ค. ถึง ก.ย.)
จํานวนครั ง้ จํานวนครั ง้ ที่เข้ า จํานวนครั ง้
จํานวนครั ง้ ที่เข้ า
การประชุม ร่ วมการประชุม การประชุม ร่ วมการประชุม
1. นายอนันต์
วรธิติพงศ์1/
16
7
6
2. พลเอกสิทธิศกั ดิ์
เทภาสิต2/
16
7
5
3. นายสุชาติ
เหล่าปรี ดา3/
16
7
5
4. นายพนิต
ภู่จินดา4/
16
7
6
5. นางปรี ญาภรณ์
ตังเผ่
้ าศักดิ์
16
16
7
7
6. นางสาวปรี ยาพรรณ
ภูวกุล
16
16
7
7
7. นายปยุต
ภูวกุลวงศ์
16
16
7
7
8. นายบัญชา
กานตานนท์
16
16
7
7
หมายเหตุ :
1/ นายอนันต์ วรธิติพงศ์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2557 และขาดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2 /2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2/ พลเอกสิทธิศกั ดิ์ เทภาสิต ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 16 /2557
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 / 2558 เมื่อ 20 มกราคม 2558 และ การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
3/ นายสุชาติ เหล่าปรี ดา ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558 และเริ่ มเข้ าประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3 /2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
4/ นายพนิต ภู่จินดา ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2557 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อช่วยงานของคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
ตําแหน่ ง
ชื่อ – สกุล1/
1. พลเอกสิทธิศกั ดิ์
เทภาสิต
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาติ
เหล่าปรี ดา2/
กรรมการตรวจสอบ
3. นายพนิต
ภู่จินดา
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางรมิดา ชูพทุ ธพงษ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :
1/ พลเอกสิทธิศกั ดิ์ เทภาสิต และนายพนิต ภู่จินดา ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทครัง้ ที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และนายสุชาติ เหล่าปรี ดา ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบใน
การประชุมกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2558

ส่วนที่ 2.10 หน้ าที่ 2

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
เมื่ อ วัน ที่ 10 พฤศจิ กายน 2558 ได้ มี ม ติ แปรสภาพจากบริ ษั ท จํ ากัดเป็ นบริ ษั ท มหาชนจํ ากัด และแต่ง ตัง้ ให้ เป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นไป
2/ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

10.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร
ความเสี่ยงของบริ ษัทจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย
ตําแหน่ ง
ชื่อ – สกุล1/
1. นายปยุต ภูวกุลวงศ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุชาติ เหล่าปรี ดา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพนิต ภู่จินดา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางปรี ญาภรณ์ ตังเผ่
้ าศักดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวปรี ยาพรรณ ภูวกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายบัญชา กานตานนท์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางสาวรสลิน ศรประทุม เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
และกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
ตําแหน่ ง
ชื่อ – สกุล1/
1. นายสุชาติ เหล่าปรี ดา 1/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายปยุต ภูวกุลวงศ์
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นายศิลป์ชัย สุขขา
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
โดยมีนางสาวรสลิน ศรประทุม เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
10.5 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล1/
ตําแหน่ ง
1. นางปรี ญาภรณ์
ตังเผ่
้ าศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปยุต
ภูวกุลวงศ์
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวปรี ยาพรรณ ภูวกุล
กรรมการบริ หาร
4. นายบัญชา
กานตานนท์ กรรมการบริ หาร
5. นายรณรงค์
เดชบูรณะ2/
กรรมการบริหาร
6. นายฉัตรดนัย
เสน่ห์มิตร2/
กรรมการบริหาร

ส่วนที่ 2.10 หน้ าที่ 3

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
1/ คณะกรรมการบริ หารได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นคณะกรรมการบริ หารในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2558
2/ นายรณรงค์ เดชบูรณะ และนายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ หารในที่ประชุมกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่
8/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

10.6 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็ นจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. นางปรี ญาภรณ์
ตังเผ่
้ าศักดิ์
กรรมการผู้อํานวยการ
2. นางสาวปรี ยาพรรณ ภูวกุล
รองกรรมการผู้อํานวยการ สายงานจัดซื ้อและโลจิสติกส์
3. นายปยุต
ภูวกุลวงศ์
รองกรรมการผู้อํานวยการ สายงานบริหารงานกลาง
4. นายรณรงค์
เดชบูรณะ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
5. นายฉัตรดนัย
เสน่ห์มิตร
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน

ส่วนที่ 2.10 หน้ าที่ 4

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีโครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัทดังนี ้

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง

กรรมการผู้ อํา นวยการ
คุณปรีญาภรณ์ ตั ้งเผ่ าศักดิ์

รองกรรมการผู้อํานวยการ
สายงานขายและการตลาด
คุณปรีญาภรณ์ ตั ้งเผ่าศักดิ์
(รั กษาการ)

รองกรรมการผู้อํานวยการ
สายงานจัดซื ้อและโลจิสติกส์
คุณปรี ยาพรรณ ภูวกุล

รองกรรมการผู้อํานวยการ
สายงานบริ หารโครงการ
คุณปรี ยาพรรณ ภูวกุล
(รั กษาการ)

ฝ่ าย Telecom

ฝ่ ายจัดซื ้อและโลจิสติกส์

ฝ่ ายบริหารโครงการ

ฝ่ ายบัญชี
คุณรณรงค์ เดชบูรณะ

ฝ่ าย Non - Telecom

ฝ่ ายออกแบบและพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์

ฝ่ ายการเงิ น
คุณฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร

ฝ่ ายขายต่างประเทศ

ฝ่ ายผลิ ต

ฝ่ ายทรัพ ยากรบุคคล

ฝ่ ายเครื อข่า ยให้ เช่า

ส่วนที่ 2.10 หน้ าที่ 5

รองกรรมการผู้อํานวยการ
สายงานบริ หารงานกลาง
คุณปยุต ภูวกุลวงศ์

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

10.7 เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2558 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติ
แต่งตังนางสาวธั
้
ญญพร มะลิลา ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท โดยคุณสมบัติผ้ ดู ํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการ
บริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
10.8 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
• กรรมการ
ในที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 กํ าหนดค่าตอบแทน
ให้ แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ เป็ นการจ่ายเบี ้ยประชุมกรรมการต่อครัง้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ตําแหน่ง
ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ครัง้ )
ประธานกรรมการ
40,000
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000
กรรมการตรวจสอบ
25,000
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการที่มาจากกรรมการบริ หาร , ผู้บริ หาร , พนักงานของ
บริ ษัท หากกรรมการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการในวันเดียวกัน จะได้ รับเบีย้
ประชุมในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว
สําหรับงวดปี 2557 และงวด 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการดังนี ้
ปี 2557
2558 (ม.ค.-ก.ย.)
ชื่อ-สกุล
1/
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ1/
1/
(บาท)
ตรวจสอบ
(บาท)
ตรวจสอบ1/
(บาท)
(บาท)
2/
1. นายอนันต์
วรธิติพงศ์
240,000
2. พลเอกสิทธิศกั ดิ์
เทภาสิต3/
150,000
3. นายสุชาติ
เหล่าปรี ดา4/
150,000
4. นายพนิต
ภู่จินดา5/
180,000
5. นางปรี ญาภรณ์
ตังเผ่
้ าศักดิ์
6. นางสาวปรี ยาพรรณ
ภูวกุล
7. นายปยุต
ภูวกุลวงศ์
8. นายบัญชา
กานตานนท์
รวม
240,000
480,000
หมายเหตุ :
1/ กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบได้ รับการกําหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่1/2558 เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2558 และเริ่ มได้ รับค่าตอบแทนตังแต่
้ เดือนมกราคม 2558 เป็ นต้ นไป
2/

นายอนัน ต์ วรธิ ติพ งศ์ ได้ รับ การแต่ง ตัง้ เป็ นประธานคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท
ครัง้ ที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และเริ่ มได้ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริ ษัทตังแต่
้ เดือนมกราคม
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2558 เป็ นต้ นไป และขาดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 / 2558 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทําให้ ไม่ได้ รับเบีย้
ประชุม 1 ครัง้
3/ พลเอกสิทธิศกั ดิ์ เทภาสิต ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และเริ่ มได้ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบตังแต่
้ เดือน
กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป และขาดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 / 2558 เมื่อ 20 มกราคม 2558 และ บริ ษัท
ครัง้ ที่ 2 / 2558 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทําให้ ไม่ได้ รับเบี ้ยประชุม 2 ครัง้
4/ นายสุชาติ เหล่าปรี ดา ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2558 และเริ่ มได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป
5/

นายพนิ ต ภู่ จิ น ดา ได้ รั บ การแต่ ง ตั ง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ครัง้ ที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และเริ่ มได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบตังแต่
้ เดือนมกราคม2558
เป็ นต้ นไป และขาดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 / 2558 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทําให้ ไม่ได้ รับเบี ้ยประชุม 1
ครัง้

• ผู้บริหาร
ในปี 2557 และงวด 9 เดือน(ม.ค.- ก.ย.) ของปี 2558 บริ ษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ บู ริหารดังนี ้
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าประกันสังคม
ค่าคอมมิชชัน่ เป็ นต้ น
รวม

ปี 2557
จํานวนราย ค่ าตอบแทน
(คน)
(ล้ านบาท)
4
9.88
4
0.78
4

10.66

งวด 9 เดือน ปี 2558
จํานวนราย ค่ าตอบแทน
(คน)
(ล้ านบาท)
10.17
4
1.97
4
4

12.14

ข. ค่ าตอบแทนอื่น
ในปี 2557 และงวด 9 เดื อ น(ม.ค.- ก.ย.) ของปี 2558 บริ ษั ท ฯ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนอื่ น
ประกอบด้ วย ผลประโยชน์พนักงาน และกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ เป็ นจํานวน 0.19 ล้ านบาท , 0.31 ล้ าน
บาท ตามลําดับ
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10.9 บุคลากร
ในปี 2557 และ งวด 9 เดือน ( ม.ค.- ก.ย. ) ของปี 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีพนักงาน (ไม่รวม
ผู้บริ หาร) จํานวนทังสิ
้ ้น 263 คน และ 274 คน ตามลําดับ บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจํานวน
ทัง้ สิ น้ 98.86 ล้ า นบาท และ 85.68 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ ซึ่ง ผลตอบแทนได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น โบนัส และค่า
คอมมิชชัน่ เป็ นต้ น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ ายดังนี ้
สายงาน

จํานวนพนักงาน

ค่ าตอบแทน

ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายขายและการตลาด
ฝ่ ายจัดซื ้อและโลจิสติกส์
ฝ่ ายบริหารโครงการ
ฝ่ ายบริหารงานกลาง
บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชนั่ จํากัด
บริษัท ไอ ทเวนตี ้ วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
รวม

(คน)
ปี 2557 9 เดือนแรก
ปี 2558
7
8
7
10
10
9
34
39
20
19
105
112
26
25
54
52
263
274

(ล้ านบาท)
ปี 2557 9 เดือนแรก
ปี 2558
2.25
3.70
5.69
4.25
3.14
3.30
11.14
9.03
7.94
7.32
45.45
40.50
9.33
7.08
13.92
10.50
98.86
85.68

• กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษั ท ได้ จัดตัง้ กองทุน สํา รองเลี ย้ งชี พ ตัง้ แต่วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2558 กับ บริ ษั ท หลักทรั พ ย์
จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อ
จูงใจให้ พนักงานทํางานกับบริ ษัทในระยะยาว
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