บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

10.

โครงสร้ างการจัดการ

10.1

โครงสร้ างองค์ กร

ณ วันที่ 2 มิถนุ ำยน 2559 โครงสร้ ำงองค์กรของบริ ษัทฯ ซึง่ ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริ หำร รวมทังผู
้ ้ บริ หำร ดังนี ้

คณะกรรมกำรบริ ษัท

คณะกรรมกำรบริ หำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยปฎิบตั กิ ำร

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยเทคนิค

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

ผู้จดั กำรอำวุโสแผนกบัญชี

ส่วนที่ 2.3.10 หน้ ำที่ 1

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

10.1.1 คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 2 มิถนุ ำยน 2559 คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นำยมีชยั วีระไวทยะ
2. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นำยสมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์
นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์
นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์
นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์
นำยศิลป์ชัย รักษำพล
นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชยั

9. นำยศรำยุทธ เรื องสุวรรณ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร
อิสระ
รองประธำนกรรมกำรบริษัท/ ประธำนกรรมกำรบริ หำร/ ประธำน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน/ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ: นำงกัณฐ์ ณณัฐ ปรุงเจริญ ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท

(1) กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์ นำย
สมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์ นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์ โดยกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัทฯ สองในสี่ลงลำยมือชื่อ
ร่วมกันพร้ อมประทับตรำสำคัญของบริ ษัทฯ
(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รำยละเอียดกำรเข้ ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นดังนี ้
จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
ชื่อกรรมการ
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31
สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558
มีนาคม 2559
1. นำยมีชยั วีระไวทยะ
1/3
2.นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์
5/5
3/3
3. นำยสมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์
5/5
3/3

ส่วนที่ 2.3.10 หน้ ำที่ 2

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อกรรมการ
4. นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์
5. นำงสำวศิรินน
ั ท์ ดำรำรัตนโรจน์
6. นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์
7. นำยศิลป์ชัย รักษำพล
8. นำยสุวิทย์ อรุ ณำนนท์ชยั
9. นำยศรำยุทธ เรื องสุวรรณ
10. นำงจุ๋ยม่วย แซ่สอื 1

จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31
สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558
มีนาคม 2559
5/5
3/3
5/5
3/3
1/3
1/3
1/3
1/3
5/5
-

หมำยเหตุ: 1 นำงจุย๋ ม่วย แซ่สือ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2559
2
นำยมีชยั วีระไวทยะ นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์ นำยศิลป์ชัย รักษำพล นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชยั และนำยศรำยุทธ เรืองสุวรรณ เข้ ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2559

10.1.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 2 มิถนุ ำยน 2559 คณะผู้บริ หำร ประกอบด้ วยผู้บริ หำรจำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์
นำงเกศณี วรรณเกษม
นำยปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์
นำยทศพร นิลกำแหง
นำยสุวฒ
ั น์ สุขลำภวณิชย์
นำงสำวศุภลักษณ์ อำจสำคร
นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร/ ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร/ ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด
กรรมกำรบริ หำร/ ผู้อำนำยกำรฝ่ ำยปฎิบตั ิกำร
กรรมกำรบริ หำร/ ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยเทคนิค
กรรมกำรบริ หำร/ ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ผู้บริ หำร/ ผู้จดั กำรอำวุโสแผนกบัญชี
รองประธำนกรรมกำรบริ หำร

10.1.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 มีมติแต่งตังนำยสุ
้
วฒ
ั น์ สุขลำภวณิชย์ ให้
ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริ ษัทเพื่อให้ เป็ นไปข้ อกำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่ ได้ มี กำรแก้ ไขเพิ่ม เติม ) โดยนำยสุวัฒน์ สุข ลำภวณิ ชย์ มี คุณ สมบัติข องผู้ดำรงตำแหน่งเลขำนุก ำรบริ ษัท ตำม
รำยละเอียดในเอกสำรแนบ 1 ทังนี
้ ้ เลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี ้
(1) จัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท รำยงำนประจำปี ของบริ ษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(2)

เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
ส่วนที่ 2.3.10 หน้ ำที่ 3
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(3) ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมี
ส่วนได้ เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมกำรและผู้บริ หำรให้ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรำยงำนนัน้
(4) ให้ คำแนะนำเบื ้องต้ นเกี่ยวกับข้ อกฎหมำย และระเบียบข้ อบังคับต่ำง ๆ ของบริ ษัท ฯ ที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทต้ องทรำบและติดตำมให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้ องสม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนด และ/หรื อ
กฎหมำยที่มีนยั สำคัญให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ
(5) จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับของบริษัทฯ
และข้ อพึงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
(6) บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตำมให้ มีกำร
ปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
(7) ดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ตำม
ระเบียบและข้ อกำหนดของหน่วยงำนดังกล่ำว
(8) ดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษัท และกำรดำเนิ นกำรอื่นใดให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย และ/หรื อ
ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และ/หรื อตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
10.1.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 มีมติกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
รายชื่อ
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรบริษัท

ค่ าตอบแทนรายไตรมาส
90,000 บำท/ไตรมำส
80,000 บำท/คน/ไตรมำส

เบีย้ ประชุมที่เข้ าประชุม
25,000 บำท/ครัง้
20,000 บำท/คน/ครัง้

นอกจำกค่ำตอบแทนดังกล่ำวข้ ำงต้ น กรรมกำรจะมีสิทธิ ได้ รับโบนัสประจำปี เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนพิเศษ
ให้ แก่กรรมกำรบริ ษัท ซึ่งจะกำหนดนโยบำยโดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน แต่ทงนี
ั ้ ้ ค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริ ษัท ประจำปี 2559 จะเป็ นเงินจำนวนไม่เกิน 4,500,000 บำท
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 มีมติกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรแก่คณะกรรมกำรชุดย่อย โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
รายชื่อ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนรายไตรมาส
25,000 บำท/ไตรมำส

เบีย้ ประชุมที่เข้ าประชุม
12,000 บำทครัง้
ส่วนที่ 2.3.10 หน้ ำที่ 4
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รายชื่อ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

ค่ าตอบแทนรายไตรมาส
20,000 บำท/คน/ไตรมำส
16,000 บำท/คน/ไตรมำส

เบีย้ ประชุมที่เข้ าประชุม
10,000 บำท/คน/ครัง้
6,000 บำท/คน/ครัง้

15,000 บำท/คน/ไตรมำส

5,000 บำท/คน/ครัง้

สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ดังนี ้
รายชื่อ
1. นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์
2. นำยสมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์
3. นำงจุย๋ ม่วย แซ่สอื
4. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์
5. นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ค่ าตอบแทน (บาท)
คณะกรรมการบริษัท
-

ส่วนที่ 2.3.10 หน้ ำที่ 5

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ดังนี ้
ค่ าตอบแทน (บาท)
คณะกรรมการ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
กาหนด
ค่ าตอบแทน
1. นำยมีชยั วีระไวทยะ1
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท/ ประธำน
115,000
37,000
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร
อิสระ
2. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์
รองประธำนกรรมกำรบริ ษั ท /
100,000
ป ร ะ ธ ำ น ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ห ำ ร /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
3. นำยสมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์
กรรมกำร
100,000
4. นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์
กรรมกำร
100,000
5. นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์ ก ร ร ม ก ำ ร / ร อ ง ป ร ะ ธ ำ น
100,000
กรรมกำรบริ หำร
6. นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์
กรรมกำร
100,000
7. นำยศิลป์ชัย รักษำพล
กรรมกำร
100,000
8. นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชยั
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร
100,000
30,000
อิ ส ระ/ กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน

รวม
152,000

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
130,000

ส่วนที่ 2.3.10 หน้ ำที่ 6

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ค่ าตอบแทน (บาท)
รายชื่อ

9. นำยศรำยุทธ เรื องสุวรรณ

คณะกรรมการ
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
กาหนด
ค่ าตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร
100,000
30,000
อิ ส ระ/ กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน

รวม
130,000

หมำยเหตุ: 1 บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ แก่นำยมีชยั วีระไวทยะ ในรูปเงินบริจำคแก่มลู นิธิ มีชยั วีระไวทยะ

(ข) ค่ าตอบแทนที่ไม่ ใช่ ตัวเงิน
- ไม่มี -
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(2) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่ รวมค่ าตอบแทนที่ผ้ บู ริหารได้ รับจากการดารงตาแหน่ งกรรมการ)
(ก) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
2558
มีนาคม 2559
จานวนผู้บริหาร ค่ าตอบแทน (บาท) จานวนผู้บริหาร ค่ าตอบแทน (บาท)
3
13,611,347.0
5
7,635,000.0
3
990,600.0
5
656,250.0

ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสนับสนุนก่อนทุนสำรอง
เลี ้ยงชีพ และกองทุน
ประกันสังคม
รวม

3

14,601,947.0

5

8,291,250.0

(ข) ค่ าตอบแทนที่ไม่ ใช่ ตัวเงิน
- ไม่มี 10.2

โครงสร้ างองค์ กร

10.2.1 บุคลากร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีพนักงำนทังสิ
้ ้น (ไม่รวมผู้บริ หำร) เท่ำกับ 1,077 คน โดยมีรำยละเอียดจำนวน
บุคลำกรตำมฝ่ ำยงำน ดังนี ้
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ำยกำรตลำด
ฝ่ ำยปฎิบตั ิกำร
ฝ่ ำยเทคนิค
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
17
961
56
43
1,077

ปั จจุบนั พนักงำนของบริ ษัทฯ ไม่ได้ มีกำรจัดตังสหภำพพนั
้
กงำน และมีควำมสัมพันธ์ ที่ดีกบั บริ ษัทฯ มำโดยตลอด ซึ่ง
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนทุกคนอย่ำงเป็ นธรรม และถูกต้ องตำมกฎหมำยด้ ำนแรงงำน
10.2.2 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่ำตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมผู้บริ หำร) สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และสำหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 276.8 ล้ ำนบำท และ 70.4 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ ค่ำตอบแทนพนักงำนประกอบด้ วย เงินเดือน ค่ำแรง
โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำอำหำร ค่ำเบี ้ยขยัน เงินประกันสังคม เงินสำรองเลี ้ยงชีพ ค่ำสวัสดิกำรพนักงำนเป็ นต้ น
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10.2.3 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังกำรทุ
้
นสำรองสำรองเลี ้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทังที
้ ่มีกำร
แก้ ไข) ตังแต่
้ วนั ที่ 20 พฤษภำคม 2545
10.2.4 นโยบายการพัฒนาบุคคลากร
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรบุคคลที่ถือเป็ นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สดุ ในกำรดำเนินธุรกิจ และเป็ นส่วน
สำคัญที่จะทำให้ บริ ษัทฯ บรรลุเป้ำหมำยที่ตงไว้
ั ้ บริ ษัทฯ จึงกำหนดนโยบำยเพื่อมุ่งเน้ นกำรพัฒนำทักษะ และควำมคิดของ
พนักงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนในทุกด้ ำนของพนักงำนในทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง อันส่งผลให้ เกิดแนวควำมคิดเชิง
สร้ ำงสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่ำเชิงนวัตกรรมให้ แก่บริ ษัท ฯ ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ ที่สำคัญของบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ กำหนด
นโยบำยและแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ บคุ ลำกรสำมำรถพัฒนำควำมรู้ควำมชำนำญจำกกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง โดยจะจัดให้ มีผ้ คู วบคุม
กำรดำเนินงำน (supervisor) ในแต่ละสำยงำนทำหน้ ำที่ฝึกสอนในสำยงำนนันๆ
้
(2) บริ ษัทฯ ส่งเสริ ม และดำเนินกำรให้ มีกำรสัมมนำ และกำรฝึ กอบรมจำกทังภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัท ฯ อย่ำง
ต่อเนื่องให้ แก่บคุ ลำกรของบริ ษัทฯ ในทุกระดับตังแต่
้ ระดับผู้บริ หำร ไปจนถึงระดับปฏิบตั ิกำร เพื่อพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำรทำงำน พร้ อมทัง้ ให้ นำควำมรู้ ที่ได้ รับจำกกำรฝึ กอบรมมำปรั บปรุ ง กำร
ดำเนินงำนในบริ ษัทฯ ให้ ดียิ่งขึ ้น
(3) บริ ษัทฯ จัดให้ มีกำรประเมินควำมต้ องกำรและจำเป็ นในกำรพัฒนำบุคลำกรของบริ ษัทฯ ในทุกระดับตังแต่
้ ระดับ
ผู้บริ หำร ไปจนถึงระดับปฏิบตั ิกำร และกำหนดขึ ้นเป็ นแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับแผนกำรพัฒนำบริ ษัท ฯ และเป็ นกำรเตรี ยมพร้ อมให้ แก่บุคลำกรของบริ ษัทฯ เพื่อรับกับควำมรับผิดชอบที่
เพิ่มขึ ้น ควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชีพ และควำมสำมำรถที่จะเข้ ำรับตำแหน่งงำนที่วำ่ งได้
(4) บริ ษัทฯ จะจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ ำงควำมใกล้ ชิดสนิทสนม ควำมคุ้นเคย ควำมสัมพันธ์ อนั ดีระหว่ำงผู้บริ หำร
และพนักงำนในทุกตำแหน่งให้ สำมำรถเพิ่มคุณภำพกำรทำงำน
10.2.5 ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯ เชื่อว่ำบริ ษัทฯ ได้ ปฎิบตั ิตำมกฎหมำยแรงงำนในสำระสำคัญอย่ำงครบถ้ วน
และไม่เคยมีข้อพิพำทด้ ำนแรงงำนที่บริ ษัทฯ เป็ นคูก่ รณี และอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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