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10. โครงสรางการจัดการ 

10.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 10 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชัยศักด์ิ อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. น.พ. ไพโรจน บุญคงช่ืน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  กรรมการ 
6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  กรรมการ 
7. นายธนานันท วิไลลักษณ  กรรมการ 
8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร  กรรมการ 
10.นายประชา พัทธยากร  กรรมการ 

โดยมี นางสาวชฎาภร ไพฑูรยกุสุมา เกิดผล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกําหนดการประชุมประจําไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยหนวยงาน
เลขานุการบริษัทฯ ไดจัดสงกําหนดการประชุมเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละทานทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อให
กรรมการสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุมได   ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกําหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณา
ติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา หนวยงานเลขานุการบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนา เพื่อใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ กอนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม  โดยขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดให
จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน  นอกจากนั้น หาก
กรรมการทานใดประสงคที่จะเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุมก็สามารถกระทําได โดยการแจงลวงหนากอนวันประชุมเพื่อ
พิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเร่ืองอื่นๆ  

นอกจากนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ  กําหนดใหคณะกรรมการมีจํานวนองคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการวา ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

รายละเอียดการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ในป 2555 และ ไตรมาส 1 ป 2556 มีดังนี้ 
 

ชื่อ จํานวนครัง้ที่เขาประชุม / การประชุมทั้งหมด 
 ป 2555 ไตรมาส 1 ป 2556 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ /1 - -5/5 
2. นายชัยศักด์ิ อังคสุวรรณ /1 - -5/5 
3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล /1 - -5/5 
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4. น.พ. ไพโรจน บุญคงช่ืน /1 - -4/5 
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ 6/6 2/27/7 
6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ   6/6 2/27/7 
7. นายธนานันท วิไลลักษณ /1 - -5/5 
8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 6/6 2/27/7 
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร 6/6 2/27/7 
10.นายประชา พัทธยากร /1 - -5/5 
11. นายไพโรจน วโรภาษ /2 -/6 - 

หมายเหตุ:  /1 กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 และไมมีการประชุมในไตรมาสหนึ่งภายหลังการแตงต้ัง 
 /2 นายไพโรจน วโรภาษ พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 
 

10.2 คณะเจาหนาที่บริหาร 

นักลงทุนสัมพันธ

ฝายการตลาดและ
การขาย

นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ

ฝายบริหารการบริการ
ลูกคาสัมพันธ

นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน

ฝายการเงินและบัญชี
นางสาวดวงกมล 
ตันตระบัณฑิตย

ฝายทรัพยากรบุคคล

นายวุฒินันท ชุมภู

กรรมการผูจัดการ

ฝายธุรการ

นางรัชดา นิวาศะบุตร
 

ณ วันที่ 17 มีนาคม9 พฤษภาคม 25576 บริษัทฯ มีผูบริหารทั้งหมด 5 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการผูจัดการ และรักษาการผูอํานวยการฝายการตลาดและการขาย 
2. นางสาวกุสุมา เกิดผลดวงกมล ตันตระบัณฑิตย ผูจัดการอาวุโสสวนบัญชี และรักษาการผูจัดการฝายการเงินและบัญชี 
3. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน/1 ผูอํานวยการฝายบริหารการบริการลูกคาสัมพันธและรักษาการ

ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. รอยเอกพยุงศักด์ิ ศิลากุล รักษาการผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
45. นางรัชดา นิวาศะบุตร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
56. นายวุฒินันท ชุมภู ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

หมายเหตุ /1คุณรุงจีรา ไกรวิวัฒน ไดรับการแตงต้ังในตําแหนงผูอํานวยการฝายบริหารการบริการลูกคาสัมพันธจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เปนที่เรียบรอยแลว สวนตําแหนงรักษาการผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูระหวางรอการแตงต้ังอยางเปนทางการในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังถัดไป 

10.210.3 เลขานุการบริษัทฯ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 31/25576 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ9 พฤษภาคม 25576 ไดอนุมัติแตงต้ัง นางสาวชฎาภร 
ไพฑูรยกุสุมา เกิดผล เปนเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)  

โดยเลขานุการบริษัทฯ  มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่
เก่ียวของ 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมทั้งใหคําแนะนําแกกรรมการเก่ียวกับขอบังคับของบริษัทฯ และ
กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่เก่ียวของ 

3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการบริษัทฯ  และการประชุมผูถือหุน รวมท้ังดูแลและ
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ/ที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจน
ขอกําหนดทางดานกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เก่ียวของ 

4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ  และผูถือหุน รายงานประจําปของบริษัทฯ เปนตน 

5. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจดัสงสําเนารายงาน
ดังกลาวใหประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับ
รายงานน้ัน 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทฯ พนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะสรรหา
และคัดเลือกผูที่จะดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ คนใหม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงต้ังภายใน 90 วัน 
นับแตวันที่เลขานุการบริษัทฯ คนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให
กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว 

10.310.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

10.3.110.4.1 คาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียง
ไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการตางๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนําขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปดเผยหลักเกณฑและ
คาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป (Annual Report)  และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
ของบริษัทฯ โดยคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสําหรับป 2556 ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2556 เปนวงเงินรวมไมเกิน 4 ลานบาท โดยกําหนดคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมตาม
รายละเอียดดังนี้ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ จํานวน 20,000 บาทตอคร้ัง 

กรรมการ จํานวน 10,000 บาทตอคร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ประธานกรรมการ จํานวน 15,000 บาทตอคร้ัง 

กรรมการ จํานวน 10,000 บาทตอคร้ัง 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  

ในป 2555 และในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกกรรมการ อยางไรก็ตาม ในไตรมาส 2
แรกของ ป 2556 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินใหแกกรรมการดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ 

วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและกําหนด
คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ 100,000 40,000 15,000 - 
2. นายชัยศักด์ิ อังคสุวรรณ 50,000 40,000 - 15,000 
3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล  50,000 80,000 10,000 10,000 
4. น.พ. ไพโรจน บุญคงช่ืน 40,000 40,000 - - 
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ 50,000 - - - 
6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ   50,000 - - - 
7. นายธนานันท วิไลลักษณ 50,000 - - - 
8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 50,000 - - - 
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร 50,000 - - 10,000 
10.นายประชา พัทธยากร 50,000 - - - 
รวม 540,000 200,000 25,000 35,000 

 

คาตอบแทนอ่ืน  

-ไมมี- 

10.3.210.4.2 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผล
การดําเนินงานของบริษัทฯและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
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ในป 25565 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกผูบริหารดังนี้  

คาตอบแทน จํานวนราย จํานวนเงนิ (บาท) 
เงินเดือน 5 9,790,600.00 
โบนัส 4 1,277,775.00 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5 746,960.00 
รวม 5 11,815,335.00 

คาตอบแทนอ่ืน 

-ไมมี- 

10.410.5 บุคลากร 

จํานวนพนักงาน 

บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดยแบงตามสายงานไดดังนี้ 

สายงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 
ฝายการตลาดและการขาย 35 45 48 52 
ฝายบริหารการบริการลูกคาสัมพันธ 1,187 2,573 1,652 1,191 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 34 40 55 68 
ฝายการเงินและบัญชี 14 11 11 14 
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 35 57 43 45 
รวม 1,305 2,730 1,809 1,370 

 

ในป 2554 พนักงานของบริษัทฯ ลดลงจาก 2,730 คน ในป 2554 เปน 1,809 คน และ 1,370 คน ในป 2555 และป 2556 
ตามลําดับ เนื่องจากในป 2555 และ ป 2556 บริษัทฯ ไมประสงคจะตอสัญญาการใหบริการลูกคาจํานวน 2 โครงการ และ 3 

โครงการ ซึ่งเปนการใหบริการประเภทบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) 
เนื่องจากผลตอบแทนจากโครงการต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของบริษัทฯ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมีการหาลูกคาประเภทการ
บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) เขามา
ทดแทน เนื่องจากใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตใชจํานวนบุคลากรท่ีนอยกวา  
ทั้งนี้ จํานวนบุคลากรในโครงการท่ียกเลิก รวมทั้งในโครงการใหมขนาดเล็กบางโครงการที่ตองการพนักงานในการใหบริการ
จํานวนไมมาก บริษัทฯ ไดจางลวงเวลาพนักงานที่ทํางานอยูในปจจุบันเพิ่มเติม แทนการจัดหาและวาจางพนักงานใหม เพื่อลด
ตนทุนทางดานการฝกอบรม ดังนั้นเปนผลทําใหจํานวนพนักงานในฝายบริหารการบริการลูกคาสัมพันธลดลงจํานวน 921 คน 
และ 461 คน ตามลําดับ ทั้งนี้พนักงานในโครงการที่ถูกยกเลิกสวนใหญกลุมดังกลาวมีลักษณะการจางงานแบบตามสัญญา 
(Contract) 
 
ทั้งนี้บริษัทยอยไมมีพนักงาน 

คาตอบแทนของพนักงาน 
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ในป 25565 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกพนักงานดังนี้  

คาตอบแทน จํานวนราย จํานวนเงนิ (บาท) 
เงินเดือน 1,370 239,404,571.00 
โบนัส 1,007 24,980,586.67 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 170 2,390,127.13 
รวม 1,370 297,511,103.28 

 

10.510.6 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพโดย ไดมอบหมายให ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดการกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทยอยมิไดมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพเนื่องจากไมมีพนักงาน 

10.610.7 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ มีนโยบายมุงสูการสงมอบการบริการที่เปนเลิศ และเกินความคาดหวังของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
โดยมุงเนนการสรางความแตกตางในการบริการจากคุณภาพของ “คน” ซึ่งเปนทรัพยากรหลักในการใหบริการลูกคา บริษัทฯ 
เล็งเห็นความสําคัญวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาย่ิงที่จะตองรักษา และ พัฒนาขีดความสามารถใหสูงขึ้น เพื่อเปนพลังในการ
ขับเคล่ือนที่สําคัญขององคกร จงึใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานทุกระดับอยางเปนระบบและตอเนื่อง เปนการสรางทุน
ทางปญญาใหเกิดขึ้นในองคกร ดังนั้น เปาหมายของการพัฒนาพนักงาน คือ เพื่อพัฒนาพนักงานในทุกระดับใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และ มีศักยภาพสูง เพื่อสรางความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่บริษัทฯ ต้ังไว
อยางมีประสิทธิภาพ และ สรางผลตอบแทนทางธุรกิจในระยะยาวอยางย่ังยืน 

บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้  

นโยบายวางแผนพัฒนาอาชีพ เปนการวางแผนพัฒนาอาชีพเปนรายบุคคลทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ เพื่อใหพนักงาน
รับทราบเสนทางความกาวหนาในอาชีพของตนเอง โดยมีการประเมินขีดความสามารถของพนักงานเพ่ือเปรียบเทียบขีด
ความสามารถที่พนักงานมีกับขีดความสามารถที่บริษัทฯ คาดหวัง โดยมุงเนนเร่ืองความสามารถหลักที่ทุกคนตองมี (Generic 
Competency) ความสามารถดานการบริหาร (Managerial Competency) และความรูความชํานาญในสาขาวิชาชีพ 
(Functional Competency) เพื่อนําไปวิเคราะหวางแผนและดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเปนรายบุคคล  
ดวยรูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลายแนวทางใหแกพนักงานทุกระดับ 

นโยบายพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนจะไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามทิศทางท่ี
บริษัทฯ วางไวเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน รวมถึงทัศนคติของ
พนักงาน มีการจัดเตรียมใหผูบริหารหรือพนักงานมีความพรอมกับตําแหนงที่สูงขึ้นหรือเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน  ซึ่ง
การเรียนรูและพัฒนาน้ันมีทั้งจัดอบรมภายในและภายนอกองคกร รวมไปถึงเคร่ืองมือในการพัฒนาอื่นๆ เชน การเรียนรูจากผูมี
ประสบการณ (Coaching) การเรียนรูจากการทํางาน (On the Job Training) การเรียนรูจากการแลกเปล่ียน (Knowledge 
Management) ฯลฯ 

นโยบายรักษาผูมีศักยภาพสูงในองคกร มีจัดทําหลักสูตรหรือเคร่ืองมือในการพัฒนาพิเศษและเตรียมวางแผนความกาวหนา
ในอาชีพ เชน การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  การมอบหมายงานพิเศษ (Job Assignment) และ Talent Monitor ฯลฯ เพื่อ
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รองรับการเติบโตแบบกาวกระโดด  โดยเฉพาะพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High 
Potential) ใหดึงความรู ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยูมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ รวมถึงมีความรูสึกผูกพันพรอม
ที่จะอุทิศตนในการทํางานเพื่อตอบสนองตอเปาหมายขององคกร  

นโยบายพัฒนาผูบริหาร บริษัทฯ ไดดําเนินการพัฒนาผูบริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อใหระดับผูบริหารได
พัฒนาทักษะความเปนผูนํา ควบคูไปกับการเพ่ิมองคความรูใหมๆ ในการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการปรับระดับตําแหนงตางๆ ใหสอดคลองกับความกาวหนา
และสงเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทฯ ใหสามารถแขงขันและพรอมกาวสูความเปนผูนําในกลุมธุรกิจที่ดําเนินไดทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต ซึ่งไดออกแบบหลักสูตรการพัฒนาโดยเฉพาะสําหรับผูบริหารของบริษัทฯ อาทิ Executive Development 
Program, Young Executive Development Program, Modern Manager ฯลฯ 

นโยบายการพัฒนาเพื่อการเลื่อนขั้น และ ตําแหนง บริษัทฯ มีการออกแบบโปรแกรม การพัฒนาพนักงาน และ ผูบริหารที่
จะไดรับการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับผูบริหารและพนักงานใหมีความรูความสามารถในการทํางาน
ในตําแหนงที่สูงขึ้น และ ความรับผิดชอบที่มากขึ้น โปรแกรมการพัฒนาเพื่อการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง เปนการออกแบบ
โปรแกรมใหสอดคลองกับความสามารถ (Competency)  ของพนักงานโดยเฉพาะ (Individual Competency) อาทิ โครงการ 
“Go To : Leader, Supervisor Program”, “Go To : Trainer, QA Program”, ซ่ึงโครงการ “Go To : Program” นี้จะใชกับ
พนักงานในระดับปฏิบัติการ สําหรับผูบริหารจะมีโครงการ “Butterfly Program” เปนโปรแกรมที่พัฒนาสมรรถนะทางดานการ
บริหารจัดการใหกับผูบริหารใหมที่จะเล่ือนตําแหนงของบริษัทฯ ใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารจัดการ กอนที่จะเร่ิม
ทํางานจริง 

ตัวอยางหลักสูตรการอบรม   

หลักสูตรการอบรมสําหรับ เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ  อาทิ 

- การบริการที่เปนเลิศ  

- เทคนิคการรับโทรศัพท และ เทคนิคการบริการลูกคา 

- เทคนิคการรับคํารองเรียนของลูกคา 

- การฝกใชระบบ (Contact Center System and CRM) ในการใหบริการลูกคา 

หลักสูตรสําหรับหัวหนางาน อาทิ 

- การ Coaching พนักงานอยางมีประสิทธิภาพ 

- การควบคุมและพัฒนาคุณภาพการบริการ 

- การบริหารทีมงาน การทํางานเปนทีม 

- Modern Supervisory Skill 

หลักสูตรสําหรับผูจัดการ อาทิ 
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- Modern Manager 

- การบริหารความเส่ียง 

- การบริหารโครงการ 

- การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 

- การจัดทําแผนกลยุทธ และ การวางแผนงาน 

หลักสูตรอื่น ๆ อาทิ 

- การส่ือสารภาษาอังกฤษในธุรกิจ 

- Lean Management 

- พลังแหงการสรางความสัมพันธ 

- การคิดอยางมีระบบ 

- กฎหมายระหวางประเทศ การทําธุรกิจในประเทศ CLMV 

- Happy Money สําหรับมนุษยเงินเดือน 

- การจัดทําระบบคุณภาพ ISO 9001 

- มาตรฐานระบบ ISO 20000 

- มาตรฐานระบบ ISO 27001 

- การบริหารภาษี การคํานวณ ภาษี หัก ณ ที่จาย 

10.710.8 ขอพิพาทดานแรงงาน 

บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา 

 


