บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)

10. โครงสร้ างการจัดการ
10.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมกำร 2 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรของบริ ษัท ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ ไข) และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551
เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ทุก
ประกำร ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรบริ ษัทมีจำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้ วย
1.

ชื่อ – สกุล
นำยธันวำ เลำหศิริวงศ์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.

นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

3.

นำยวังสันต์ ภำณุดลุ กิตติ

กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

4.

นำยธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

กรรมกำร

5.

นำยธวัชชัย ชีวำนนท์

กรรมกำร

6.

นำงสำววรรณชนก วำรุณประภำ

กรรมกำร

โดยมี นำงสำววำสนำ ศิลปคัมภีรภำพ เป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมกำรซึง่ ลงลำยมือชื่อผูกพันบริ ษัท คือ นำยธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง หรื อ นำงสำววรรณชนก วำรุณประภำ หรื อ นำยธวัชชัย
ชีวำนนท์ โดยกรรมกำรสองในสำมคนนี ้ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
รำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกปี 2558 มีดงั นี ้

ชื่อ – สกุล

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมการประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2557
งวด 9 เดือนแรก ปี 2558
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด

1. นำยธันวำ เลำหศิริวงศ์ 1/

-

-

4/4

2. นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์ 1/

-

-

4/4

3. นำยวังสันต์ ภำณุดลุ กิตติ 1/

-

-

4/4

4. นำยธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

2/2

5/5

4/4

5. นำยธวัชชัย ชีวำนนท์ 1/

-

-

4/4

6. นำงสำววรรณชนก วำรุณประภำ

2/2

5/5

4/4

7. นำงสำวเสำวนีย์ มัน่ คุณธรรม 2/

2/2

5/5

-
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หมำยเหตุ: 1/ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 ได้ มีมติแต่งตังนำยธั
้
นวำ เลำหศิริวงศ์ นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์
นำยวังสันต์ ภำณุดลุ กิตติ และนำยธวัชชัย ชีวำนนท์ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
2/ นำงสำวเสำวนีย์ มัน่ คุณธรรม ได้ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2558

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรปฎิบัติหน้ ำที่
รั บ ผิ ด ชอบในกำรสอบทำนคุณ ภำพและควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของระบบบัญ ชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุม ภำยใน ตลอดจน
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2558 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
้
บริ ษัท โดย ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทมีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

1.

นำยธันวำ เลำหศิริวงศ์ 1/

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.

นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์ 2/

กรรมกำรตรวจสอบ

3.

นำยวังสันต์ ภำณุดลุ กิตติ

กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ: 1/ ที่ป ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวัน ที่ 30 มิถุนำยน 2558 ได้ มีมติ แต่งตัง้ นำยธัน วำ เลำหศิริวงศ์ เป็ น
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2/ บุคคลลำดับที่ 2 เป็ นผู้ที่มีควำมรู้ทำงด้ ำนบัญชีและกำรเงิน

โดยมี นำงสำววำสนำ ศิลปคัมภีรภำพ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมี นำยสุธี ตำณวำณิชกุล แห่งบริ ษัท
ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เป็ นหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัท (โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ 3)
รำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในงวด 9 เดือนแรกปี 2558 มีดงั นี ้
ชื่อ – สกุล
1. นำยธันวำ เลำหศิริวงศ์

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมการประชุม / จานวนการประชุมทัง้ หมด
งวด 9 เดือนแรก ปี 2558
3/3

2. นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์

3/3

3. นำยวังสันต์ ภำณุดลุ กิตติ

3/3

10.3 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมส่วนที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) เป็ นจำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1.

นำยธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

2.

นำยธวัชชัย ชีวำนนท์ 1/

กรรมกำรผู้จดั กำร
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3.

นำงสำววรรณชนก วำรุณประภำ 2/

ผู้จดั กำรทัว่ ไป และรักษำกำรผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์

4.

นำงสำวจุไรพร เลีย่ มตระกูลพำนิช 3/

ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และรักษำกำรหัวหน้ ำแผนกบัญชี

5.

นำยจิรัฐติพงศ์ ทะวิลำ

ผู้จดั กำรฝ่ ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

6.

นำงสำวศรัญญำ บัวบำน 4/

ผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 1

7.

นำงสำวสุรกำนต์ แสงนำค 5/

ผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 2

8.

นำงสำวไพลิน กรนุม่

หัวหน้ ำแผนกกำรเงิน

หมำยเหตุ: 1/ เดิม บริ ษั ทไม่มี ต ำแหน่ งกรรมกำรผู้จัดกำร ต่อมำ บริ ษั ท ได้ แ ต่งตัง้ นำยธวัชชัย ชีวำนนท์ เป็ น กรรมกำรผู้จัด กำร เมื่อวัน ที่ 25
มิถนุ ำยน 2558
2/ นำงสำวเชอร์ รี่ รับพร ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 25 มีนำคม 2556 ต่อมำนำงสำวเชอร์ รี่
รับพร ได้ ลำออกในเดือนตุลำคม 2558 ดังนัน้ บริษัทจึงได้ แต่งตังนำงสำววรรณชนก
้
วำรุณประภำ ผู้จดั กำรทัว่ ไป ให้ ดำรงตำแหน่ง
รักษำกำรผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558
3/ เดิม บริษัทไม่มีตำแหน่งผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน ต่อมำ บริษัทได้ แต่งตังนำงสำวจุ
้
ไรพร เลี่ยมตระกูลพำนิช เป็ นผู้จดั กำรฝ่ ำย
บัญชีและกำรเงิน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 และรักษำกำรหัวหน้ ำแผนกบัญชี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2557
4/ นำงสำวจิรัฐติกำล ติณณภพวรำนนท์ ได้ รับกำรเลื่อนตำแหน่งเป็ นผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 1 ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มิถนุ ำยน 2558 ต่อมำ
นำงสำวจิรัฐติกำล ติณณภพวรำนนท์ ได้ ลำออกในเดือนตุลำคม 2558 ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ เลื่อนตำแหน่งนำงสำวศรัญญำ บัวบำน
เป็ นผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558
5/ นำงสำวอัญชลี คำพูน ได้ รับกำรเลื่อนตำแหน่งเป็ นผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 2 ตังแต่
้ วนั ที่ 25 มิถนุ ำยน 2558 ต่อมำ นำงสำวอัญชลี
คำพูน ได้ ลำออกในเดือนตุลำคม 2558 ดังนัน้ บริษัทจึงได้ เลื่อนตำแหน่งนำงสำวสุรกำนต์ แสงนำค เป็ นผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 2
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558

ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษัทมีโครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรภำยในบริ ษัท ดังนี ้

หมำยเหตุ :* หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะทำงำนขึ ้นตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษัทได้ วำ่ จ้ ำงผู้ประเมินระบบควบคุมภำยในอิสระทำ
หน้ ำที่เป็ นหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท
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10.4 เลขานุการบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2558 ได้ มีมติแต่งตังนำงสำววำสนำ
้
ศิลปคัมภีร์
ภำพ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษัท (โปรดดูคณ
ุ สมบัติในเอกสำรแนบ 1) โดยมีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี ้:- จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
1. ทะเบียนกรรมกำร
2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
- ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคล หรื อคณะบุคคลที่ได้ รับมอบหมำยจำกหน่วยงำน
รำชกำรดังกล่ำวประกำศกำหนด
10.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10.5.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
กรรมกำร
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ของบริ ษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 ได้ มีมติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2558 ซึง่ ได้ แก่ กรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้ :1) ค่ำตอบแทนรำยเดือนของคณะกรรมกำรบริ ษัท
- ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
จำนวน 30,000 บำทต่อเดือน
- กรรมกำรบริษัท
จำนวน 20,000 บำทต่อเดือน
2) ค่ำตอบแทนรำยเดือนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
จำนวน 24,000 บำทต่อเดือน
- กรรมกำรตรวจสอบ
จำนวน 20,000 บำทต่อคนต่อเดือน
ทังนี
้ ้ กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรจะไม่ได้ รับค่ำตอบแทนรำยเดือน เนื่องจำกได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะพนักงำนแล้ ว และ
กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรจะได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนในทุกคณะที่ดำรงตำแหน่ง ในส่วนขอ ง
กรรมกำรนัน้ จะได้ รับค่ำตอบแทนเฉพำะในฐำนะกรรมกำรบริ ษัทเท่ำนัน้
ในปี 2557 บริ ษัทไม่ได้ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท สำหรับในงวด 9 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทได้ มี
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่กรรมกำรดังนี ้ :หน่วย : บำท
งวด 9 เดือนแรก ปี 25581/
ชื่อ – สกุล
1. นำยธันวำ เลำหศิริวงศ์

กรรมการ
120,000

กรรมการตรวจสอบ
96,000

2. นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์

80,000

-

3. นำยวังสันต์ ภำณุดลุ กิตติ

80.000

-
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
หน่วย : บำท
งวด 9 เดือนแรก ปี 25581/
ชื่อ – สกุล
4. นำยธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

กรรมการ

5. นำยธวัชชัย ชีวำนนท์
6. นำงสำววรรณชนก วำรุณประภำ
7. นำงสำวเสำวนีย์ มัน่ คุณธรรม

2/

กรรมการตรวจสอบ
-

-

-

-

-

-

-

-

หมำยเหตุ: 1/ บริษัทได้ เริ่มจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบภำยหลังจำกบริษัทได้ แปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชน
จำกัด โดยจ่ำยเป็ น ค่ำตอบแทนรำยเดือนให้ แ ก่กรรมกำรบริ ษั ท และกรรมกำรตรวจสอบตำมอัตรำที่กำหนดจำกที่ ประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2558
2/ ได้ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2558

ผู้บริ หำร
ในปี 2557 บริ ษัทได้ จ่ำยค่ำตอบแทนที่ เป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ บู ริ หำร (ไม่รวมหัวหน้ ำแผนกกำรเงิน) จำนวน 7 คน อันได้ แก่
เงินเดือน ค่ำตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 8.54 ล้ ำนบำท โดยไม่มีคำ่ ตอบแทนอื่นๆ
สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2558 บริ ษั ทได้ จ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ูบริ หำร (ไม่รวมหัวหน้ ำ แผนกกำรเงิน )
จำนวน 7 คน (ไม่รวมค่ำตอบแทนของนำงสำวศรัญญำ บัวบำน และนำงสำวสุรกำนต์ แสงนำค เนื่ องจำกได้ รับกำรเลื่อนตำแหน่ง
เป็ นผู้บริ หำรในเดือนพฤศจิกำยน 2558) อันได้ แก่ เงินเดือน ค่ำตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 7.71 ล้ ำนบำท และค่ำตอบแทนอื่นๆ
เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น จำนวนรวม 0.06 ล้ ำนบำท
10.5.2 ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 10.6 บุคลากร
จำนวนพนักงำนทังหมดของบริ
้
ษัท (ไม่รวมผู้บริ หำร) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และวันที่ 30 กันยำยน 2558 มีจำนวน
ทังสิ
้ ้น 190 คน และ 252 คน โดยบริ ษัทได้ จ่ำยผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 73.67 ล้ ำนบำท และ 62.82 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และอื่นๆ เป็ นต้ น โดยสำมำรถแบ่งรำยละเอียดตำมสำย
งำนได้ ดงั นี ้ :-
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
สายงาน
เลขำนุกำร

จานวนพนักงาน (คน)
ปี 2557
งวด 9 เดือนแรก ปี 2558
1
1

แผนกทรัพยำกรมนุษย์ (รวมประชำสัมพันธ์ จัดซื ้อ)

13

9

ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

4

6

ฝ่ ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

5

6

ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 1

110

163

ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 2

18

31

5

4

34
190

32
252

แผนกอบรม
แผนกบริ หำรจัดกำร
รวม

จำนวนพนักงำนทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และวันที่ 30 กันยำยน 2558 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 59 คน
และ 38 คน โดยบริ ษัทย่อยได้ จ่ำยผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 20.81 ล้ ำนบำท และ 10.89 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ซึง่ ผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และอื่นๆ เป็ นต้ น โดยสำมำรถแบ่งรำยละเอียดตำมสำยงำนได้ ดงั นี ้ :สายงาน
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร ASNL
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
ปี 2557
งวด 9 เดือนแรก ปี 2558
59
38
59
38

ค่ำตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริ หำร)
- ไม่มี กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพตังแต่
้ วนั ที่ 7 กันยำยน 2558 กับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงขวัญและกำลังใจให้ แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้ พนักงำนทำงำนกับบริ ษัทในระยะยำว โดย ณ สิ ้น
เดือนกันยำยน 2558 มีพนักงำนบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเข้ ำร่วมสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพจำนวน 115 คน จำกพนักงำนทังหมด
้
297 คน (รวมผู้บริ หำร 7 คนด้ วย)
ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
- ไม่มี -
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรของบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนันบริ
้ ษัทจึง
มีนโยบำยกำรฝึ กอบรมและพัฒนำบุคลำกรของบริ ษัทในทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษัทได้ จดั ทำระบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
โดยมีตวั ชี ้วัดประสิทธิภำพทังในระดั
้
บองค์กรและระดับหน่วยงำน และทบทวนลักษณะงำนให้ สอดคล้ องกับแผนงำนทำงธุรกิจ เพื่อ
นำไปสู่กำรสร้ ำงระบบกำรพัฒ นำศักยภำพของบุคลำกร ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ วำงแนวทำงโดยกำหนดแผนกำรฝึ กอบรมและพัฒ นำ
พนักงำนในส่วนต่ำงๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ เหมำะสมกับแผนกำรพัฒนำองค์กร และกำหนดแผนกำรฝึ กอบรมและพัฒนำโดยกำร
สำรวจควำมต้ องกำรและควำมจำเป็ น ของฝ่ ำยต่ำงๆ ของบริ ษัท เพื่อควำมเหมำะสมและเพิ่ มประสิทธิ ภำพในกำรทำงำนของ
หน่วยงำนนัน้ โดยบริ ษัทได้ กำหนดงบประมำณไว้ สำหรับพัฒนำพนักงำนจำนวน 72 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2558
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