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10.

โครงสร้างการจัดการ

10.1

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท
นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธานิน สัจจะบริบูรณ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ
นายธีรวัต อมรธาตรี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
นายธีรวัต อมรธาตรี (รักษาการ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวละอองดาว งามการะ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อานวยการฝ่ายผลิตและโรงงาน
นายสุชาติ มหัทธนาวงศ์ (รักษาการ)
ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด
นายวินัย วงศ์สว่างรัศมี

ผู้อานวยการฝ่ายวิศวกรรมและการพัฒนา
นายสุชาติ มหัทธนาวงศ์
ฝ่ายงานวิจัยพัฒนาและงานออกแบบ

แผนกบัญชี

ฝ่ายผลิตงานชิ้นส่วน

แผนกงานวิจัยและพัฒนา

แผนกการเงิน

ฝ่ายผลิตงานประกอบ

แผนกงานเขียนแบบเครื่องกล

ฝ่ายคลังพัสดุและจัดส่ง

แผนกงานเขียนแบบไฟฟ้า

แผนกทรัพยากรมนุษย์และประชาสัมพันธ์
แผนกงานทรัพยากรมนุษย์

แผนกงานคลังพัสดุ

แผนกงานประชาสัมพันธ์

แผนกงานจัดส่ง

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายงานจัดซื้อและจัดหา

ฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารงานคุณภาพ
แผนกงาน QA&QC
บริหารงานคุณภาพและฝึกอบรม
ฝ่ายงานวิศวกรรมการผลิต

หมายเหตุ - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา
- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด ทาหน้าที่ดังกล่าว
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ผู้อานวยการฝ่ายขายและการตลาด
นายพิพัฒน์ ภูวศิริกุลวัฒน์
ฝ่ายขายและตลาด ภาคส่วนผู้รับเหมา
แผนกขาย ภาคส่วนผู้รับเหมา
ฝ่ายขายและตลาด ภาคส่วนธุรกิจ
แผนกขาย ภาคส่วนธุรกิจ
ฝ่ายบริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจ
งานบริการลูกค้าและศูนย์ข้อมูล
พัฒนาธุรกิจและแผนสนับสนุน

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

10.2

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายดาเนิน แก้วทวี/1
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา/1
กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท
นายธานิน
สัจจะบริบูรณ์
กรรมการบริษัท
นายธีรวัต
อมรธาตรี
กรรมการบริษัท
นายธเนศ
สัจจะบริบูรณ์
กรรมการบริษัท
นายวินยั
วงศ์สว่างรัศมี
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางสาวน้าทิพยช์ กิจศักดิ์สกุล/1

หมายเหตุ : /1 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 3 ท่าน ได้แก่ นาย
ดาเนิน แก้วทวี รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา และ นางสาวน้าทิพยช์ กิจศักดิ์สกุล ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ และที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายด าเนิน แก้วทวี
เป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้ง รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

โดยมีนายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ นายธีรวัต อมรธาตรี นายวินยั
วงศ์สว่างรัศมี และ นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหน้าที่อื่นใดของกรรมการ
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ข้อกาหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กากับดูแลบริษัท
2. พิจารณาอนุมั ติน โยบายและกลยุ ทธ์ที่ สาคัญ วัต ถุป ระสงค์ท างการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ และ
ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน
4. ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามดูแลให้มกี าร
จัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการให้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และ
การกระทาที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท และอาจมอบหมายอานาจหน้าที่
บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของบริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
และบาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัท ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
บริษัท
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กาหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
พิ จ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายว่ าด้ ว ยหลั กทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบี ยบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทาหน้าที่จัดทาและเก็บ
รัก ษาเอกสาร และการอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการตลาดทุ น ก าหนด และช่ ว ยด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
คณะกรรมการและบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการ
และบริษัท ในการปฏิบัติตนและการดาเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทใน
เครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
11.1 มีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท จัดทาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
11.2 ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือ
เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1
ห ลั ก สู ต ร เ ช่ น DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) ห รื อ ห ลั ก สู ต ร DIRECTOR
CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรื อ หลั ก สู ต รที่ เที ย บเท่ า เพื่ อ การเพิ่ ม ทั ก ษะความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้
กรรมการผู้ มี อานาจลงลายมื อชื่ อผูก พั นบริษั ท มีอ านาจดาเนิน การเรื่องต่ าง ๆ ของกิจการได้ เอง เว้นแต่อานาจในการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
1. เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การโอนหรือขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบรวม
บริษัท เป็นต้น
2. การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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นอกจากนั้น ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถื อหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับการโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การท า แก้ ไข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรือ บางส่ ว นที่ ส าคั ญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
5. การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเลิกบริษัท
7. การออกหุ้นกู้ของบริษัท
8. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
9. การอื่นใดที่ได้กาหนดไว้ภายใต้บทบัญ ญั ติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
อาทิ รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยระยะเวลา 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือ กบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน (มติของคณะกรรมการกรณีดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู่) โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2555 – ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย : จานวนครั้ง
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
งวด 9 เดือนแรกของปี 2558
รายชือ่ คณะกรรมการ
กรรมการบริษทั กรรมการบริษทั กรรมการบริษทั กรรมการบริษทั /2 กรรมการตรวจสอบ /3
3/3
2/2
1. นายดาเนิน
แก้วทวี/1
3/3
2/2
2. รศ.ประภาษ
ไพรสุวรรณา/1
2/2
1/1
3/3
3/3
3. นายธานิน
สัจจะบริบูรณ์
2/2
1/1
3/3
3/3
4. นายธีรวัต
อมรธาตรี
2/2
1/1
3/3
3/3
5. นายธเนศ
สัจจะบริบูรณ์
2/2
1/1
3/3
2/3
6. นายวินัย
วงศ์สว่างรัศมี
3/3
2/2
7. นางสาวน้าทิพยช์ กิจศักดิ์สกุล/1
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ - ตัวเลขแสดงจานวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจานวนครั้งการประชุม
/1
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 3 ท่าน ได้แก่ นายดาเนิน
แก้วทวี รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา และ นางสาวน้าทิพยช์ กิจศักดิ์สกุล ในฐานะกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ โดยบริษัทไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557
/2
- ภายหลังงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 2 ครั้ง
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
4/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยการประชุมดังกล่าว มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน
/3
- ภายหลังงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 2 ครั้ง
คือ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยการประชุมดังกล่าว มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน

10.3

ผู้บริหาร

10.3.1 คณะผู้บริหาร (Management Team)
รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีจานวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายธานิน
สัจจะบริบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธีรวัต
อมรธาตรี
กรรมการผู้จดั การ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)
3. นายธเนศ
สัจจะบริบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
4. นายวินัย
วงศ์สว่างรัศมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด
5. นางสาวละอองดาว งามการะ
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ:– รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1. ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริหารงานประจาวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สาคัญของบริษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุม
การบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็ น ผู้ มี อานาจในการบั งคั บ บั ญ ชา ติด ต่ อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิ ติ กรรมสัญ ญา เอกสารค าสั่ ง
หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
4. มี อ านาจจ้ า ง แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย บุ ค คลตามที่ เห็ น สมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับ ต่าง ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
5. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการ
บริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
8. ดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุ มัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมาย
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
นอกจากนี้ การมอบอานาจดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ เป็นการมอบอานาจโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณามอบอานาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย มอบอานาจต่อให้พนักงานตามที่ คณะกรรมการบริษัทหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นเหมาะสมได้ โดยมีตารางการอานาจอนุมัติที่สาคัญ มีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ตารางอานาจการอนุมัติ
ประเภทธุรกรรม
1. การทบทวนงบประมาณประจาปี
2. การขอใช้งบประมาณลงทุนประจาปี
- วงเงินที่ขอใช้งบประมาณ
3. การขอใช้ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ
- งบประมาณแต่ละประเภท
- ประเภทที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
4. ด้านการเงินและบัญชี
- การขอวงเงินสินเชื่อ
- การเบิกค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
- การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อครั้ง
5. ด้านบริหารงานบุคคล
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาต่อครัง้
6. ด้านธุรการ
- การขายสินทรัพย์
(ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์และสินค้า)
- การขายสินทรัพย์
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
7. การจัดซื้อจัดหา
- การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรประเภท
อสังหาริมทรัพย์
- การจ้างที่ปรึกษา งานบริการ ต่อสัญญา

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

-

เกิน ±10% ของงบประมาณ

ไม่เกิน ±10%ของงบประมาณ

เกิน 30.00 ล้านบาท/ครั้ง

ไม่เกิน 30.00 ล้านบาท/ครั้ง

ไม่เกิน 15.00 ล้านบาท/ครั้ง

-เกิน 10.00 ล้านบาทต่อ
รายการ

-เกิน 20% ของงบประมาณ
แต่ละประเภท
-ไม่เกิน 10.00 ล้านบาทต่อ
รายการ

-ไม่เกิน 20% ของงบประมาณ
แต่ละประเภท
-ไม่เกิน 3.00 ล้านบาทต่อ
รายการ

-ไม่เกิน 0.10 ล้านบาทต่อ
รายการ

-

-วงเงินเกิน 40.00 ล้านบาท
-

-วงเงินไม่เกิน 40.00 ล้านบาท
-วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
-วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

-วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
-วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

-วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
-วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท

-วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท

-วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

-

-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน
2.00 ล้านบาท
-

-

-

-

กรรมการผู้จัดการ
(MD)
-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านต่างๆ
(CFO,COO,CMO)/1
-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO)

ไม่เกิน 1.00 ล้านบาท/ครั้ง
-

-

-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีเกิน
20.00 ล้านบาท
-มูลค่าตามบัญชีเกิน 20.00
ล้านบาท

-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่
เกิน 20.00 ล้านบาท
-มูลค่าตามบัญชีไม่เกิน
20.00 ล้านบาท

-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน
5.00 ล้านบาท
-มูลค่าตามบัญชีไม่เกิน 10.00
ล้านบาท

-เกิน 20.00 ล้านบาท

-ไม่เกิน 20.00 ล้านบาท

-ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท

-

-

-เกิน 5.00 ล้านบาท

-ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท

-ไม่เกิน 3.00 ล้านบาท

-

-
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-

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : - อานาจอนุมัติดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) และทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 โดยอานาจอนุมัตินี้ มีผลบังคับใช้ฉบับแรกตั้งแต่วนั ที่ 28 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
- /1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ ประกอบด้วย
CFO (Chief Financial and Accounting Officer) = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
COO (Chief Operating Officer) = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
CMO (Chief Marketing and Sales Officer) = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

10.4

เลขานุการบริษัท

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2558 (ครั้ งแรกหลั ง แปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ) เมื่ อ วั น ที่ 18
พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ดูแ ลการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท เป็นดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทาระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการ
เก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท หรือ รายงานอื่น
ใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทาคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจั ดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือ
ประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
4. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่
กระทาการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทา
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
(1) การตัดสินใจได้กระทาไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นสาคัญ
(2) การตัดสินใจได้กระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคน
ใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
10.5

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

10.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้ มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1) เบี้ยประชุมกรรมการ
ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /1
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2558
20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง

หมายเหตุ : * ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น
/1
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดาเนินธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมได้กาหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจาปี 2558 เป็นจานวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท
1.2) เงินโบนัสกรรมการ
เงินโบนัสกรรมการจานวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ทั้งนี้ ให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2558 ข้างต้น ในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการ
เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่า
คณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2555 – ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายดาเนิน
รศ.ประภาษ
นายธานิน
นายธีรวัต
นายธเนศ
นายวินยั
นางสาวน้าทิพยช์

แก้วทวี
ไพรสุวรรณา
สัจจะบริบูรณ์
อมรธาตรี
สัจจะบริบูรณ์
วงศ์สว่างรัศมี
กิจศักดิ์สกุล

ปี 2555
กรรมการ
บริษัท
-

ปี 2556
กรรมการ
บริษัท
-

ปี 2557
กรรมการ
บริษัท
-

งวด 9 เดือนแรก ปี 2558
กรรมการ
กรรมการ
/1
บริษัท
ตรวจสอบ/2
60,000
30,000
45,000
40,000
45,000
45,000
45,000
30,000
45,000
30,000

หมายเหตุ : - * ในอดีตบริษัทไม่เคยกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อ
วัน ที่ 28 เมษายน 2558 ได้ มี มติ อนุ มัติ ค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 ในรูป เบี้ยประชุม วงเงิน รวมไม่เกิน
2,000,000 บาท และ เงินโบนัสกรรมการจานวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2558 ข้างต้น ในรูป
เบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2558 เป็ น ต้ น ไป จนกว่ า คณะกรรมการบริษั ท จะได้ เสนอและขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
/1
- บริษัทเริ่มมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ครั้งแรก ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ก่อน
การแปรสภาพเป็นบริษัทบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
/2
- บริษัทเริ่มมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบครั้งแรก ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558
(ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
- ที่ ป ระชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวัน ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้ มีมติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น
งวด 9 เดือนแรก
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ของปี 2558
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
(คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
4
7.97
4
8.50
4
13.87 4
12.55
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ที่มา : - ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ : นอกจากเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงานแล้ว บริษัทยังจัดสวัสดิการให้กับผู้บริหารของบริษัท คือ
รถประจาตาแหน่งของผู้บริหาร จานวน 4 คัน
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10.5.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี –
10.6

บุคลากร

10.6.1 จานวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีจานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทั้งหมด 486 คน โดยสามารถ
แสดงจานวนพนักงาน แยกตามแต่ละฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 31 ธันวาคม 2556 , 31 ธันวาคม 2557 และ 30
กันยายน 2558 ได้ ดังนี้
แผนก
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา
ฝ่ายคลังพัสดุและจัดส่ง
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายซ่อมบารุง
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ฝ่ายขายและการตลาด
รวม

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556
จานวน (คน)
จานวน (คน)
11
12
7
7
1
2
197
286
2
2
61
65
6
6
1
1
10
8
5
4
21
22
322
415

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
จานวน (คน)
13
7
2
286
2
73
6
1
9
7
24
430

ณ วันที่
30 กันยายน 2558
จานวน (คน)
13
8
4
332
2
72
5
1
10
11
28
486

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

10.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และลักษณะผลตอบแทน
ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน
โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
สวัสดิการต่าง ๆ

ปี 2555

ปี 2556

59.80

83.08

ปี 2557
87.47

(หน่วย : ล้านบาท)
งวด 9 เดือนแรก
ของปี 2558
74.89

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ : - บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ซึ่งบริษัทดาเนินการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมกับ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
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10.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี 10.6.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทางานรวมถึงการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยได้กาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็น
แผนการฝึกอบรมประจาปีสาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน มีการจัดตั้งอาคารศูนย์การอบรมสัมมนาเพื่อให้
ความรู้กับพนักงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการจัด ให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานในระยะยาว
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