บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
10. โครงสร้างการจัดการ
10.1. โครงสร้างการจัดการของบริษท
ั

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โครงสร้างองค์กรของบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

นักลงทุนสัมพันธ์และ
สานักเลขานุ การ

คณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

แผนกตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน)

แผนกทรัพยากรบุคคล

ผูอ้ านวยการ
สายงานบัญชีและการเงิน
(นายเอกชัย สุขมุ วิทยา)

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
สายงานการตลาดและการขาย
(นายสุปรีชา อังธีระนุ วงศ์)

แผนกพัฒนาธุรกิจ
(นายสุปรีชา อังธีระนุวงศ์)

แผนกธุรกิจ IT Junction
(น.ส.วิลาสิณี ศรีใจวงศ์)

แผนกธุรกิจ The JAS
(นายจิรายุ วงศ์วฒ
ุ อิ นันต์)

แผนกธุรกิจ J Market
(น.ส.ชวนฝนั สัตย์สงวน)

แผนกการตลาด
(นายจรงค์ กาลาสี)

แผนกบัญชี
(น.ส.กนกาญจน์
สามะพุทธิ)

แผนกการเงิน
(น.ส.วันดี พิบูลย์)

หมายเหตุ - บริษทั ได้แต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั โดยมีสญ
ั ญาว่าจ้างปี ต่อปี หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ได้แก่ นางสาวสุกลั ยา มโนเลิศ (รายละเอียดตามหัวข้อ 2.3.13 การควบคุมภายใน และเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั )
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

10.2. คณะกรรมการบริษท
ั

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสุคนธ์
2. นายอดิศกั ดิ ์
3. นางสาวยุวดี
4. นางนงลักษณ์
5. นายสุพจน์
6. นายปรียม์ น
7. นายอนุชา
8. นางสาวพรรณี

ตาแหน่ง

กาญจนหัตถกิจ
สุขมุ วิทยา
พงษ์อชั ฌา
ลักษณะโภคิน
วรรณา
ปิ่ นสกุล
วิรยิ ะชัย
เชิดราไพ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
นายอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยา หรือนางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
หรือนายสุพจน์ วรรณา รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
รายชื่อ
1. นายสุคนธ์
2. นายอดิศกั ดิ ์
3. นางสาวยุวดี
4. นางมณี
5. นางสาวลัดดา
6. นายสุพจน์
7. นางนงลักษณ์
8. นางสาวพิมพ์พศิ า
9. นายปรียม์ น
10. นางสาวพรรณี
11. นายอนุชา
หมายเหตุ

/1

กาญจนหัตถกิจ/5
สุขมุ วิทยา
พงษ์อชั ฌา
สุนทรวาทิน/2
วรุณธารากุล/2
วรรณา/2,4
ลักษณะโภคิน/1
คนมีสตั ย์/1,3
ปิ่ นสกุล/1
เชิดราไพ/1
วิรยิ ะชัย/1

จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด
ปี 2556
ปี 2557
ม.ค – มิ.ย. 2558
0/1
6/6
7/7
3/3
6/6
7/7
2/3
5/5
5/5
5/5
2/2
3/3
1/1
7/7
3/3
1/1
4/4
1/1
7/7
3/3
1/1
7/7
3/3
1/1
6/7
3/3

นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน, นางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์, นายปรียม์ น ปิ่นสกุล, นางสาวพรรณี เชิดราไพ
และนายอนุชา วิรยิ ะชัย ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 4/2556 เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2556
/2
นางมณี สุนทรวาทิน, นางสาวลัดดา วรุณธารากุล และนายสุพจน์ วรรณา ได้ลาออกจากตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2556
/3
นางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์ ได้ลาออกจากตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2557
/4
นายสุพจน์ วรรณา ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 แทนนางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์
/5
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ได้รบั แต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2558 เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2558
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10.3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ร ับ การแต่ ง ตัง้ จากที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบได้ทาการ
แต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายปรียม์ น
ปิ่ นสกุล
2. นายอนุชา
วิรยิ ะชัย
3. นางสาวพรรณี
เชิดราไพ
บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายปรียม์ น ปิ่นสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน เพียงพอทีจ่ ะทา
หน้าที่สอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยนายปรีย์มณ ปิ่ นสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิส ระ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ งเป็ น
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ
1. นายปรียม์ น
ปิ่ นสกุล
2. นายอนุชา
วิรยิ ะชัย
3. นางสาวพรรณี เชิดราไพ

จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม/ การประชุมทัง้ หมด
ม.ค – มิ.ย. 2558
ปี 2556
ปี 2557
4/4
2/2
3/4
2/2
4/4
2/2

10.4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นางสาวพรรณี
2. นางสาวยุวดี
3. นางนงลักษณ์

เชิดราไพ
พงษ์อชั ฌา
ลักษณะโภคิน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รายชื่อ
1. นางสาวพรรณี เชิดราไพ
2. นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
3. นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิณ

จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม/ การประชุมทัง้ หมด
ม.ค – มิ.ย. 2558
ปี 2556
ปี 2557
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1

10.5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นางสาวยุวดี
พงษ์อชั ฌา
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางนงลักษณ์
ลักษณะโภคิน
กรรมการบริหาร
/1
3. นายเอกชัย
สุขมุ วิทยา
กรรมการบริหาร
4. นายสุปรีชา
อังธีระนุวงศ์
กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
/1
หมายเหตุ: นายเอกชัย สุขมุ วิทยา ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
แทนนางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์ ซึง่ ขอลาออก
10.6. ผูบ
้ ริหาร

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตัง้ นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
ให้ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีผบู้ ริหารรวม 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นางนงลักษณ์
ลักษณะโภคิน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
/1
2. นายเอกชัย
สุขมุ วิทยา
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายสุปรีชา
อังธีระนุวงศ์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายงานการตลาดและการขาย
4. นางสาววันดี
พิบลู ย์
ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส แผนกการเงิน
5. นางสาวกนกกาญจน์
สามะพุทธิ
ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส แผนกบัญชี
6. นางสาววิลาสิณี
ศรีใจวงศ์
ผูจ้ ดั การแผนก แผนกธุรกิจ IT Junction
7. นายจิรายุ
วงศ์วฒ
ุ อิ นันต์
ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส แผนกธุรกิจ The JAS
8. นางสาวชวนฝนั
สัตย์สงวน
ผูจ้ ดั การแผนก แผนกธุรกิจ J Market
9. นายจรงค์
กาลาสี
ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส แผนกการตลาด
/1
หมายเหตุ: นายเอกชัย สุขมุ วิทยา ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
แทนนางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์ ซึง่ ขอลาออก
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10.7. เลขานุการบริษท
ั

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตัง้ นายเอกชัย สุขุมวิทยา
เพื่อดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษัท เพื่อ ให้เป็ น ไปตามข้อ ก าหนดของพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเลขานุการบริษทั มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดูแลและให้คาแนะนาแก่กรรมการและผู้บริหารเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษทั และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบเป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
- รายงานประจาปี ของบริษทั
- รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
10.8. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร

บริษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในการกากับการทางานของบริษัท และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั
ก). ค่าตอบแทนกรรมการ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พจิ ารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทน
กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในรูปแบบเบี้ยประชุมสาหรับการประชุม โดยจะจ่ายเฉพาะ
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเท่านัน้
ตาแหน่ ง
เบี้ยประชุม (บาท/ครัง)้
ประธานกรรมการบริษทั
30,000
กรรมการบริษทั
20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000
กรรมการตรวจสอบ
20,000
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มกี ารจ่ายเบีย้ ประชุมสาหรับการประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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โดยในปี 2556 ปี 2557 และในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม ดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)

ตาแหน่ ง

รายชื่อ
1. นายสุคนธ์

กาญจนหัตถกิจ/5

2. นายอดิศกั ดิ ์
3. นางสาวยุวดี
4. นางมณี
5. นางสาวลัดดา
6. นายสุพจน์
7. นางนงลักษณ์
8. นางสาวพิมพ์พศิ า
9. นายปรียม์ น

สุขมุ วิทยา
พงษ์อชั ฌา
สุนทรวาทิน/2
วรุณธารากุล/2
วรรณา/2,4
ลักษณะโภคิน/1
คนมีสตั ย์/1,3
ปิ่ นสกุล/1

10. นางสาวพรรณี

เชิดราไพ/1

11. นายอนุชา

วิรยิ ะชัย/1

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

รวม
หมายเหตุ

ม.ค – มิ.ย.
2558
-

ปี 2556

ปี 2557

-

-

60,000

120,000
80,000
20,000
80,000
40,000
120,000

80,000
40,000

40,000

80,000

60,000

40,000

60,000

60,000

140,000

600,000

450,000

60,000
60,000
90,000

/1

นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน, นางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์, นายปรียม์ น ปิ่นสกุล, นางสาวพรรณี เชิดราไพ
และนายอนุชา วิรยิ ะชัย ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 4/2556 เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2556
/2
นางมณี สุนทรวาทิน นางสาวลัดดา วรุณธารากุล และนายสุพจน์ วรรณา ได้ลาออกจากตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่
13 สิงหาคม 2556
/3
นางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์ ได้ลาออกจากตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2557
/4
นายสุพจน์ วรรณา ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2557
แทนนางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์
/5
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ได้รบั แต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2558 เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2558

ข). ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี
10.9. ค่าตอบแทนผูบ
้ ริหาร

ในปี 2556 ปี 2557 และในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส
และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผบู้ ริหารของบริษทั จานวน 9 ราย ตามรายชื่อข้างต้น ดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน
เงินโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ*
รวม

ปี 2556
4.80
0.63
1.25
6.68

ปี 2557
6.59
0.43
1.60
8.62

ม.ค - มิ .ย. 2558
3.90
0.64
4.53

* ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าคอมมิชชัน่ , ค่าตาแหน่ง, ค่ายานพาหนะ, กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และเงินประกันสังคม
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10.10. บุคคลากร

ในปี 2556 และ 2557 บริษทั มีพนักงานทัง้ สิน้ (ไม่รวมกรรมการและผูบ้ ริหาร) จานวน 35 และ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2558 บริษทั มีพนักงานทัง้ สิ้น (ไม่รวมกรรมการและผูบ้ ริหาร) 42 คน โดยเป็ นพนักงานประจา
ทัง้ หมด
แผนก/ฝา่ ย
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
30 มิ.ย. 2558
แผนกบัญชีและการเงิน
11
10
14
แผนกธุรกิจ IT Junction
18
13
11
แผนกธุรกิจ J Market
6
6
4
แผนกพัฒนาธุรกิจ
0
0
7
แผนกธุรกิจ The JAS
0
5
5
แผนกการตลาด
0
1
1
รวม
35
35
42
10.11. ผลตอบแทนพนักงาน

บริษทั มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ
โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าทีร่ ะดับผูบ้ ริหาร) ในปี 2556 ปี 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2558 สรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน
เงินโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ*
รวม

ปี 2556
6.67
1.26
7.93

ปี 2557
8.19
0.30
2.12
10.61

ม.ค. – มิ .ย. 2558
4.92
1.31
6.23

* ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าคอมมิชชัน,่ ค่าตาแหน่ง, ค่ายานพาหนะ, กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และเงินประกันสังคม

ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพตัง้ แต่วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2555 กับบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ทิสโก้ จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงาน
ทางานกับบริษทั ในระยะยาว
10.12. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท มีน โยบายส่ ง เสริม พัฒ นาพนั ก งานให้มีค วามรู้ ทัก ษะ และทัศ นคติเ กี่ย วกับ งาน ให้เ ป็ น ไปตาม
ความสามารถที่ตาแหน่ งงานนัน้ ๆ ต้อ งการ โดยมีแ นวทางในการพัฒนาที่ห ลากหลาย ได้แก่ ส่ง เสริมให้
พนักงานเพิม่ พูนความรูใ้ ห้ตวั เองโดยผ่านสือ่ อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรทีม่ คี วามรู้
ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผูม้ ปี ระสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน
(Coaching) การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
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ตามแนวทาง Learning Organization นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทางานของแต่ละส่วน
งาน เพื่อให้การทางานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมพนักงานให้มโี อกาสปฏิบตั งิ านในส่วนงาน
ทีพ่ นักงานมีความรู้ ความชานาญในงานเป็ นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน
10.13. ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา

ไม่มี
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