
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน มีกงานักงานประจำเดือน มีปรุะจำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(�าเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(�com.s�อนักงานประจำเดือน มี ม�นักงานประจำเดือน มีาคม 2556
วนักงานประจำเดือน มีองคารุที่ 19 มีน�� 19 ม�นักงานประจำเดือน มีาคม 2556 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน มี. - 10.00 นักงานประจำเดือน มี.  ณ. ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XI%องว&จำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(ย ชุมพนักงานประจำ(นักงานประจำเดือน มี 3 อาคารุ B

ล�าดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(�com.sบ แผนักงานประจำเดือน มีก ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIวข้อ�%อ ผ/%รุายงานักงานประจำเดือน มีการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIมายเห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIตุ����(�
1 แผนักงานประจำเดือน มีกที่ 19 มีนรุพยากรุบ�คคล  1.1 ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มี%างานักงานประจำเดือน มีข้อ�องแผนักงานประจำเดือน มีกที่ 19 มีนรุพยากรุบ�คคล

 1)  การปร�บเงินเดือนค่าจ้า�นเดือนค่าจ้าง การจ่า�อนค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�างินเดือนค่าจ้า การจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ายโบน�ส ถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไ�อเป�นเร��องินเดือนค่าจ้านโยบายของินเดือนค่าจ้าบร�ษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอ�ท ดือนค่าจ้าง การจ่า�งินเดือนค่าจ้าน��นเงินเดือนค่าจ้า��อนไข 
วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบให#การดือนค่าจ้าง การจ่า$าเน�นการอย%�ท#�การก$าหนดือนค่าจ้าง การจ่าภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�การบร�หารของินเดือนค่าจ้าบร�ษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอ�ท ดือนค่าจ้าง การจ่า�งินเดือนค่าจ้าน��นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะเป�นการ
ประเม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�นผลแบบใหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเงินเดือนค่าจ้า��อนไข หร�อเอกสารแบบประเม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�นต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�างินเดือนค่าจ้าๆ ทางินเดือนค่าจ้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย������������������������������������������ˈ�����Ř�    ดังนั้นการปรับเงินเดือนค่าจ้าง จากเดิมบริษัทเคยปรับในเดือนมีนาคม และย้อนหลั2ายทร�พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������ยากร
บ3ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถล – ธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบให3รการ ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#หน�าท#�น$าเสนอ และร�บนโยบายจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นากผ%�บร�หารเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������อดือนค่าจ้าง การจ่า$าเน�นการ โดือนค่าจ้าง การจ่ายให�เป�นไป
ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนโยบาย
    ดือนค่าจ้าง การจ่า�งินเดือนค่าจ้าน��นการปร�บเงินเดือนค่าจ้า�นเดือนค่าจ้าง การจ่า�อนค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�างินเดือนค่าจ้า จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นากเดือนค่าจ้าง การจ่า�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อบร�ษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอ�ทเค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถยปร�บในเดือนค่าจ้าง การจ่า�อนม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#นาค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ และย�อนหล�งินเดือนค่าจ้าเงินเดือนค่าจ้า�น
เดือนค่าจ้าง การจ่า�อนส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�างินเดือนค่าจ้า 1 เดือนค่าจ้าง การจ่า�อนน��น ในป6น#�ขอเล��อนการปร�บอ�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุราค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�างินเดือนค่าจ้าออกไป เน��องินเดือนค่าจ้าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นากม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#เอกสารการ
ประเม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�นเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ ซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป�������������������������������8�งินเดือนค่าจ้าต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�องินเดือนค่าจ้ารวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบรวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������อสร3ปผล ส$าหร�บพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������น�กงินเดือนค่าจ้าานท#�ไดือนค่าจ้าง การจ่า�ร�บการปร�บอ�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุราค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�างินเดือนค่าจ้า
ในป6น#� บร�ษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอ�ทจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะย�อนหล�งินเดือนค่าจ้าเงินเดือนค่าจ้า�นเดือนค่าจ้าง การจ่า�อนค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�างินเดือนค่าจ้าส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�างินเดือนค่าจ้าให�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ��งินเดือนค่าจ้าแต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�งินเดือนค่าจ้าวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแดือนค่าจ้าง การจ่าเงินเดือนค่าจ้า�นเดือนค่าจ้าง การจ่า�อนก3ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อภาพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย��������������������������������������นธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบให9 เป�นต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�น
ไป
1.2  แนักงานประจำเดือน มีะนักงานประจำเดือน มี�าพนักงานประจำเดือน มีกงานักงานประจำเดือน มีให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIม3  
    1. นายเปรม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อน�ช  เย<นใจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น  (กร)         ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ$าแหน�งินเดือนค่าจ้า  เจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�าหน�าท#�ศูนย์ประสานงาน��������������¨�����H�    2. นายอนุชา  อินตะริน%นย9ประสานงินเดือนค่าจ้าาน
    2. นายอน3ชา  อ�นต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุะร�นทร9   (หน8�งินเดือนค่าจ้า)        ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ$าแหน�งินเดือนค่าจ้า  เจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�าหน�าท#�ธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบให3รการ

ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณล�ดือนค่าจ้าง การจ่าดือนค่าจ้าง การจ่าาวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ลย9  โสณโชต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�

ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณเอกช�ย  รอดือนค่าจ้าง การจ่าซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป�������������������������������3งินเดือนค่าจ้า

2 แผนักงานประจำเดือน มีกธุรกา�รุการุ  ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มี%างานักงานประจำเดือน มีข้อ�องแผนักงานประจำเดือน มีกธุรกา�รุการุ  
1.ส�าห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIรุบงานักงานประจำเดือน มีข้อ�นักงานประจำเดือน มีย%ายส&�งข้อ�องอ�ปกรุณ7แผนักงานประจำเดือน มีกจำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(ดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(�com.sซื้อ ต้องขออภัยแผนกจัดซื้อเรื่องจำนวนคน�(อ ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�องินเดือนค่าจ้าขออภ�ยแผนกจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ดือนค่าจ้าง การจ่าซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป���������������������������������อเร��องินเดือนค่าจ้าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น$านวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถนท#�
ไปช�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแยขนย�ายไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������#ยงินเดือนค่าจ้าพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������อ หร�อค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อผ�ดือนค่าจ้าง การจ่าพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������ลาดือนค่าจ้าง การจ่าท#�เก�ดือนค่าจ้าง การจ่าข8�น
2. ขออภ�ยเร��องินเดือนค่าจ้าสถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไานท#� ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเร#ยบร�อย และเสนอปร�บปร3งินเดือนค่าจ้าในค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถร��งินเดือนค่าจ้าต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�อไป
3.งินเดือนค่าจ้าานค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�อการก$าหนดือนค่าจ้าง การจ่าเปBาหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาย และวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแางินเดือนค่าจ้าเปBาต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนโยบายของินเดือนค่าจ้าผ%�บร�หาร หร�อสอดือนค่าจ้าง การจ่าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถล�องินเดือนค่าจ้าก�บ

ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณอ�ทธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบให�พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������ล  ศูนย์ประสานงาน��������������¨�����H�    2. นายอนุชา  อินตะรินร#เดือนค่าจ้าง การจ่าช
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นโยบายของินเดือนค่าจ้าบร�ษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอ�ท
KPI จำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(ตุ����(พ. 
        วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�นน#�จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#การสอบ ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อร%�ก�อนเข�าท$างินเดือนค่าจ้าานต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนโยบายของินเดือนค่าจ้าผ%�บร�หาร ในเวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแลา 20.00 น.
        จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������.ร��อ ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุรฐานการท$างินเดือนค่าจ้าานข8�นม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาใหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�
SUB . สาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อารถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไปฏิบัติบุคคลท่า�บ�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�บ3ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถลท�าม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�อเปล�า และระเบ#ยบวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�น�ย
           การแต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�งินเดือนค่าจ้าการ อ3ปกรณ9ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�างินเดือนค่าจ้าๆ
           การจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นอดือนค่าจ้าง การจ่ารพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������. ถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไ%กซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป�������������������������������องินเดือนค่าจ้า
           การจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ดือนค่าจ้าง การจ่าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถนในต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุอนเช�าเฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย������������������������������������������ˈ�����Ř�    ดังนั้นการปรับเงินเดือนค่าจ้าง จากเดิมบริษัทเคยปรับในเดือนมีนาคม และย้อนหลัBาบร�เวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแณ TOT
          เจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�าหน�าท#�จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������. ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�องินเดือนค่าจ้าทราบระเบ#ยบ
           ออกก$าล�งินเดือนค่าจ้ากาย ทดือนค่าจ้าง การจ่าสอบค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������ร�อม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อของินเดือนค่าจ้าร�างินเดือนค่าจ้ากาย
           ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อรวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแดือนค่าจ้าง การจ่าเร<วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแในการเข�าชาร9ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ
           ส�งินเดือนค่าจ้าเอกสารใบงินเดือนค่าจ้าานเป�นประจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น$า
           ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�องินเดือนค่าจ้าการให�จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ดือนค่าจ้าง การจ่า รปภ.ช�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแย
KPI ลาดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(�com.sจำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(อดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(�com.s
          รถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นอดือนค่าจ้าง การจ่าดือนค่าจ้าง การจ่า�านล�างินเดือนค่าจ้าการถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไ�ายรถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไ
          รณรงินเดือนค่าจ้าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ9ลานจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นอดือนค่าจ้าง การจ่า 117
          นโยบายจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นากทางินเดือนค่าจ้าผ%�บร�หาร ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�อการเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อยอดือนค่าจ้าง การจ่าลานจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นอดือนค่าจ้าง การจ่ารถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไ
          วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบให#การค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�อพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������ยายาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อผล�กดือนค่าจ้าง การจ่า�นรถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไรายเดือนค่าจ้าง การจ่า�อนท#�จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นอดือนค่าจ้าง การจ่าดือนค่าจ้าง การจ่า�านล�างินเดือนค่าจ้าหร�อจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นอดือนค่าจ้าง การจ่าผ�ดือนค่าจ้าง การจ่าช��น ให�ไปจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นอดือนค่าจ้าง การจ่าในช��น
ท#�ถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไ%กต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�องินเดือนค่าจ้า เน�นเร��องินเดือนค่าจ้าการบร�การจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นราจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นรเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������อค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อโฟลในพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#�
KPI ปฏิบัติ&บตุ����(&การุ
          แม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อลงินเดือนค่าจ้า หน%
          ปBายเสร�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ
           ร�านค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�าเปNดือนค่าจ้าง การจ่าสาย ปNดือนค่าจ้าง การจ่าก�อน 
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           ถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไ�งินเดือนค่าจ้าดือนค่าจ้าง การจ่า�บเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������ล�งินเดือนค่าจ้า
           แนวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแเส�น
           ระเบ#ยบร�านค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�า
           การปฏิบัติบุคคลท่า�บ�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�งินเดือนค่าจ้าานของินเดือนค่าจ้าพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#�
           ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อปลอดือนค่าจ้าง การจ่าภ�ยของินเดือนค่าจ้าผ%�ร�บเหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อา
          เร��องินเดือนค่าจ้าป3Oยต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ� ปกต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�โรยเป�นเม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ<ดือนค่าจ้าง การจ่าๆ ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�นพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������บวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบให#ละลายน�$า ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�ดือนค่าจ้าง การจ่า%ดือนค่าจ้าง การจ่าซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป��������������������������������บไวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแกวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�า
KPI บรุ&การุห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XI%องนักงานประจำเดือน มี(�า
          ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อสะอาดือนค่าจ้าง การจ่า
          ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�ในพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#�
          จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ดือนค่าจ้าง การจ่าห�องินเดือนค่าจ้าประช3ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ เก�าอ#�ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�ไดือนค่าจ้าง การจ่า�เช<ดือนค่าจ้าง การจ่า (แก�ไข)
          ปร8กษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอาผ%�บร�หาร แล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะท$าการส��งินเดือนค่าจ้าซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป���������������������������������อเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไาดือนค่าจ้าง การจ่ากาวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแดือนค่าจ้าง การจ่า�กหน% เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������อเป�นการเซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป�������������������������������อร9วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ส
          ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุอนน#�ใค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถรท#�พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������บการกระท$าผ�ดือนค่าจ้าง การจ่าของินเดือนค่าจ้าเจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�าหน�าท#�ซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป��������������������������������บ ให�แจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�งินเดือนค่าจ้าหร�อสาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อารถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไ�ายร%ปไดือนค่าจ้าง การจ่า�ก<จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะดือนค่าจ้าง การจ่า# 
เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������ราะทางินเดือนค่าจ้าแผนกธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบให3รการดือนค่าจ้าง การจ่า$าเน�นการปร�บ
           NAP ท$าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อสะอาดือนค่าจ้าง การจ่า เฟส 5 ขณะน#� 5 วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�นค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถงินเดือนค่าจ้าเสร<จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น
           พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย��������������������������������������จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นารณาส�ญญา SBI แต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�ย�งินเดือนค่าจ้าไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�ส�งินเดือนค่าจ้าส�ญญาของินเดือนค่าจ้าป6ล�าส3ดือนค่าจ้าง การจ่าม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาส�ญญาจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�อส��นเดือนค่าจ้าง การจ่า�อนน#�
           NAP เร�งินเดือนค่าจ้างินเดือนค่าจ้าานค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อสะอาดือนค่าจ้าง การจ่าในพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#� เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������อเป�นการยกม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุรฐานค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อสะอาดือนค่าจ้าง การจ่าในพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#�
           การต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�อส�ญญาป6ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�อป6 ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�อไปของินเดือนค่าจ้า NAP ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุอนน#�เร#ยกทางินเดือนค่าจ้าบร�ษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอ�ทเข�าม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาหาร�อ แนวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแทางินเดือนค่าจ้าการ
พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย��������������������������������������ฒนางินเดือนค่าจ้าาน
           หล�กการช#�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ดือนค่าจ้าง การจ่า ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�อใบงินเดือนค่าจ้าานค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อสะอาดือนค่าจ้าง การจ่าของินเดือนค่าจ้าทางินเดือนค่าจ้าผ%�บร�หาร และส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนอ��นๆ
ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มี%าส3วนักงานประจำเดือน มีงานักงานประจำเดือน มีรุกษาความปลอดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(�com.sภัย������X����耀"�res/commandimagย
     - งานักงานประจำเดือน มีตุ����(รุวจำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(สอบการุปฏิบัติ&บตุ����(&งานักงานประจำเดือน มี รุปภัย������X����耀"�res/commandimag. (Subcontract) 
1. IAE   ขาดือนค่าจ้าง การจ่า/ท��งินเดือนค่าจ้าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น3ดือนค่าจ้าง การจ่า   3  ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถน  เปล#�ยน 4 ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถน
2. SBI    ขาดือนค่าจ้าง การจ่า/ท��งินเดือนค่าจ้าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น3ดือนค่าจ้าง การจ่า  1   ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถน เปล#�ยน 2  ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถน  ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#บางินเดือนค่าจ้าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถนเม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาหร�อหล�บ ก<ดือนค่าจ้าง การจ่า$าเน�นการปร�บต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุา

ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ร�ช  อม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อศูนย์ประสานงาน��������������¨�����H�    2. นายอนุชา  อินตะริน�ร�
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ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อระเบ#ยบฯ
     - การุตุ����(รุวจำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(สอบการุข้อ�นักงานประจำเดือน มีย%ายส&�งข้อ�องท#�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุรวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������บ  18  ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถร��งินเดือนค่าจ้า ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเส#ยหายในพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#�
    - งานักงานประจำเดือน มีตุ����(รุวจำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(สอบพ�(นักงานประจำเดือน มีที่ 19 มีน��
* แสงินเดือนค่าจ้าสวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�างินเดือนค่าจ้า พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������บป_ญหา 11 ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถร��งินเดือนค่าจ้า แจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�งินเดือนค่าจ้าผ%�ท#�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#ส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนเก#�ยวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแข�องินเดือนค่าจ้าเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������อดือนค่าจ้าง การจ่า$าเน�นการแก�ไขแล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ
* ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเย<น ปกต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�ดือนค่าจ้าง การจ่า#
* ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อสะอาดือนค่าจ้าง การจ่าส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนใหญ�ถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไ�าพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������บจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะแจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�งินเดือนค่าจ้าให� NAP ดือนค่าจ้าง การจ่า$าเน�นการท�นท#
* ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อปลอดือนค่าจ้าง การจ่าภ�ย พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������บแกaงินเดือนค่าจ้าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ9ล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแงินเดือนค่าจ้ากระเปOาชาวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแเวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ#ยดือนค่าจ้าง การจ่านาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ และในท#�ประช3ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ ศูนย์ประสานงาน��������������¨�����H�    2. นายอนุชา  อินตะรินศูนย์ประสานงาน��������������¨�����H�    2. นายอนุชา  อินตะรินป. ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#แกaงินเดือนค่าจ้าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ9เกย9หลอก
ไอโฟน 5 
* น�$าร��วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุรวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������บ 13 ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถร��งินเดือนค่าจ้า ไดือนค่าจ้าง การจ่า�ท$าการแจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�งินเดือนค่าจ้าให�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ศูนย์ประสานงาน��������������¨�����H�    2. นายอนุชา  อินตะรินวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแกรรม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเข�าดือนค่าจ้าง การจ่า$าเน�นการแล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ
* ส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนลานจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นอดือนค่าจ้าง การจ่าลาดือนค่าจ้าง การจ่าพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������ร�าวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ 117 วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�นธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหรรม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดือนค่าจ้าง การจ่าาจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นอดือนค่าจ้าง การจ่าประม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาณ 9-11 ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�น
                                                วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�นหย3ดือนค่าจ้าง การจ่าเสาร9 - อาท�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุย9 ประม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาณ 4-6 ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�น
* รถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไท#�จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นอดือนค่าจ้าง การจ่าประต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ%อ3ดือนค่าจ้าง การจ่าร 2-3 ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#รถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไน�$าแข<งินเดือนค่าจ้า และรถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาส�งินเดือนค่าจ้าของินเดือนค่าจ้าแล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแกล�บเลย
* ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุรวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นสอบร�านค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�ากระท$าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อผ�ดือนค่าจ้าง การจ่า ส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนใหญ�เส#ยงินเดือนค่าจ้าดือนค่าจ้าง การจ่า�งินเดือนค่าจ้าและร�บประทานอาหารท#�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#กล��นแรงินเดือนค่าจ้า 
จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะแจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�งินเดือนค่าจ้าเต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�อนซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป�������������������������������ะส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนใหญ� และช�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแงินเดือนค่าจ้าน#�พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������บน�อยลงินเดือนค่าจ้ากวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�าเดือนค่าจ้าง การจ่า�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ
* ช�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแงินเดือนค่าจ้าน#�เฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย������������������������������������������ˈ�����Ř�    ดังนั้นการปรับเงินเดือนค่าจ้าง จากเดิมบริษัทเคยปรับในเดือนมีนาคม และย้อนหลัBาระวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�งินเดือนค่าจ้า กล3�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อน�กเร#ยนท#�ก$าล�งินเดือนค่าจ้าสอบเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������อปBองินเดือนค่าจ้าก�นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�ให�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาก�อเหต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ3
*ทางินเดือนค่าจ้าส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนงินเดือนค่าจ้าานร�กษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอาค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อปลอดือนค่าจ้าง การจ่าภ�ยก<ขอขอบค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณท3กท�านท#�ช�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแยก�นปBองินเดือนค่าจ้าก�นและแก�ไข และขอ
ขอบค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณท#ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบให3รการปฏิบัติบุคคลท่า�บ�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�การช�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแยดือนค่าจ้าง การจ่า%แล รปภ. SBI กลางินเดือนค่าจ้าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�น ไดือนค่าจ้าง การจ่า�เป�นอย�างินเดือนค่าจ้าดือนค่าจ้าง การจ่า# 

3 ฝNายว&ศวกรุรุม  ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มี%าข้อ�องงานักงานประจำเดือน มีฝNายว&ศวกรุรุม 
1 โครุงการุอนักงานประจำเดือน มี�รุกษ7พลงงานักงานประจำเดือน มีฯ
1   โค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถรงินเดือนค่าจ้าการอน3ร�กษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอ9พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������ล�งินเดือนค่าจ้างินเดือนค่าจ้าานฯ   
-การใช�ไฟฟBาเดือนค่าจ้าง การจ่า�อนก3ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อภาพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย��������������������������������������นธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบให9 2556 ท#�ผ�านม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อา
                      -กลางินเดือนค่าจ้าวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�น  198,000   (219,000) หน�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแย
                                -กลางินเดือนค่าจ้าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�น  130,000   (129,000) หน�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแย

ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณแสงินเดือนค่าจ้าเท#ยน  อดือนค่าจ้าง การจ่า3ลวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ทย9
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                -สร3ปลดือนค่าจ้าง การจ่าลงินเดือนค่าจ้าข8�น   20,000   หน�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแย  
                
2 ปร�บปร3งินเดือนค่าจ้าพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#�ส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนกลางินเดือนค่าจ้า
                -พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#� B3 

                                -เดือนค่าจ้าง การจ่า�นท�อน�$าเย<นจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ายในพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#�ส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนกลางินเดือนค่าจ้า
                                -ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อช�ดือนค่าจ้าง การจ่าเจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นนเร��องินเดือนค่าจ้าแปลนพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#�ใหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�แล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ
                -งินเดือนค่าจ้าานห3�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อฉนวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนท�อน�$าเย<นหล�กของินเดือนค่าจ้าอาค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถารในแนวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ��งินเดือนค่าจ้า
                                -ท�อน�$าเย<นหล�กของินเดือนค่าจ้าอาค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถารในแนวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ��งินเดือนค่าจ้า

- ย�นย�นเร��องินเดือนค่าจ้าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อยาวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแท�อท#�ช�ดือนค่าจ้าง การจ่าเจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นนแล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ
-อน3ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ� ดือนค่าจ้าง การจ่า$าเน�นการแล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ เร��ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่องินเดือนค่าจ้าานในเดือนค่าจ้าง การจ่า�อนเม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอายน

                -งินเดือนค่าจ้าานย�ายท�อน�$าเย<นและรางินเดือนค่าจ้าไฟ พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#� B1

                                -งินเดือนค่าจ้าานท�อน�$าเย<น ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#ผ%�ร�บเหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาเข�าดือนค่าจ้าง การจ่า%พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#�แล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ 2 ราย
                                -รอสร3ปรายละเอ#ยดือนค่าจ้าง การจ่าปร�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาณงินเดือนค่าจ้าาน เปร#ยบเท#ยบ
                -ย�ายต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ%�เม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนไฟ ใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�บ�นไดือนค่าจ้าง การจ่าใหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ� B1

                                -ผ%�ร�บเหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาดือนค่าจ้าง การจ่า$าเน�นการเสร<จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นแล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ
                -บ3ษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอราค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ เฟสห�า
                                -เร��ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่องินเดือนค่าจ้าานต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�ดือนค่าจ้าง การจ่าต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ��งินเดือนค่าจ้าโดือนค่าจ้าง การจ่ายผ%�ร�บเหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อา
                                           -ปBายไฟ , เต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�าร�บไฟฟBา , เม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนไฟ , ไฟแสงินเดือนค่าจ้าสวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�างินเดือนค่าจ้าในร�าน
                                -โซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป�������������������������������นซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป�������������������������������#ดือนค่าจ้าง การจ่า#ใหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ� วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแอยดือนค่าจ้าง การจ่า9 B3 ปร�บปร3งินเดือนค่าจ้าแอร9และไฟฟBาแสงินเดือนค่าจ้าสวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�างินเดือนค่าจ้า
                                -อย%�ระหวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�างินเดือนค่าจ้าก$าหนดือนค่าจ้าง การจ่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น3ดือนค่าจ้าง การจ่าต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�ดือนค่าจ้าง การจ่าต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ��งินเดือนค่าจ้าท#�เหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาะสม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ
3 งินเดือนค่าจ้าานร�านค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�าใหม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�
                -ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถล�น�กท�นต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุกรรม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป������������������������������� B3 (ท�อน�$าท��งินเดือนค่าจ้าไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�สวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแย)
                                -ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุรวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นประเม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�ณร�านแล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ 
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4 โค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถรงินเดือนค่าจ้าการเค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถร��องินเดือนค่าจ้าก$าเน�ดือนค่าจ้าง การจ่าไฟฟBา ส$ารองินเดือนค่าจ้าไฟอาค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถาร A
                             -อย%�ระหวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�างินเดือนค่าจ้าดือนค่าจ้าง การจ่า$าเน�นการต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อแผน 

                                -วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแางินเดือนค่าจ้าเหล<กบ#ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อฐานเค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถร��องินเดือนค่าจ้า
                           -งินเดือนค่าจ้าานต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�ดือนค่าจ้าง การจ่าต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ��งินเดือนค่าจ้าต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ%� ATS/งินเดือนค่าจ้าานดือนค่าจ้าง การจ่า�บไฟฟBา
5 ซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป��������������������������������อม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อบ$าร3งินเดือนค่าจ้า ระบบช�ลเลอร9
                              -โค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถรงินเดือนค่าจ้าการเต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อโอโซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป�������������������������������น ระบบน�$าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ%ลล��งินเดือนค่าจ้าฯ
                                - เปNดือนค่าจ้าง การจ่าใช�งินเดือนค่าจ้าานแล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ ระบบท$างินเดือนค่าจ้าานปกต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�ดือนค่าจ้าง การจ่า#

4 แผนักงานประจำเดือน มีกจำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(ดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(�com.sซื้อ ต้องขออภัยแผนกจัดซื้อเรื่องจำนวนคน�(อ รุายงานักงานประจำเดือน มีความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มี%างานักงานประจำเดือน มีแผนักงานประจำเดือน มีกจำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(ดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(�com.sซื้อ ต้องขออภัยแผนกจัดซื้อเรื่องจำนวนคน�(อ
1. ขอบค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณท3กแผนกเร��องินเดือนค่าจ้าการย�ายแผนกจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ดือนค่าจ้าง การจ่าซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป���������������������������������อ
2. เค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถร��องินเดือนค่าจ้าป_pนไฟ เปล#�ยนเบรกเกอร9ช��น 1 ในค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�นวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�นท#� 19 ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#นาค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ 2556
เจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นนไปม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อาแล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ สาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อารถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไข�บเค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถล��อนไดือนค่าจ้าง การจ่า� 2 เม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอายน 2556
-ส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแนท#�เหล�อจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะเป�นงินเดือนค่าจ้าานกระจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นกดือนค่าจ้าง การจ่า�านหล�งินเดือนค่าจ้า เปNดือนค่าจ้าง การจ่าไซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป�������������������������������ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ9งินเดือนค่าจ้าานบางินเดือนค่าจ้าส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแน อ#กดือนค่าจ้าง การจ่า�านค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถาดือนค่าจ้าง การจ่าวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะเปNดือนค่าจ้าง การจ่าในค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�นน#� 
3.การส�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนาบร�ษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอ�ทประจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น$าป6 2556 จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ��งินเดือนค่าจ้าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถณะกรรม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อการและจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ดือนค่าจ้าง การจ่าประช3ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่ออ#กค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถร��งินเดือนค่าจ้า 
4. เปล#�ยนเค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถร��องินเดือนค่าจ้าระบบลานจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นอดือนค่าจ้าง การจ่า

ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ฒนา  แซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป��������������������������������เต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ#ยวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ

5 แผนักงานประจำเดือน มีกโฆษณา   ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มี%าข้อ�องงานักงานประจำเดือน มีแผนักงานประจำเดือน มีกโฆษณา และงานักงานประจำเดือน มีก&จำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(กรุรุม
      1. ก&จำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(กรุรุมปรุะกวดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(�com.sเตุ����(%นักงานประจำเดือน มี (Cover Dance) ท#�ศูนย์ประสานงาน��������������¨�����H�    2. นายอนุชา  อินตะริน%นย9การค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ�าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ดือนค่าจ้าง การจ่าในป6 2556 น#�  จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ดือนค่าจ้าง การจ่าข8�นในวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�น
ท#� 28 -29 ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#นาค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ 2556
      2. ก&จำเดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(กรุรุมปรุะกวดือน มีนาคม 2556�瑳p�潦瑮��(�com.sเพ%นักงานประจำเดือน มีที่ 19 มีน7เลUบ จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นะจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ดือนค่าจ้าง การจ่าข8�นในวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�นท#� 8-9 เม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อษัท ดังนั้นเงื่อนไข วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารขอายน 2556
เพ&�มเตุ����(&ม  เช<ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถเรดือนค่าจ้าง การจ่าต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ��งินเดือนค่าจ้างินเดือนค่าจ้าานก�จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นกรรม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นากการกดือนค่าจ้าง การจ่าไลค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ9 จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นาก Fack book ของินเดือนค่าจ้าห�างินเดือนค่าจ้า จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นาก 200 เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อข8�นม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อา
เป�น 600 แล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป�������������������������������8�งินเดือนค่าจ้าเป�นผลจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นากงินเดือนค่าจ้าานก�จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นกรรม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อท#�จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ดือนค่าจ้าง การจ่าข8�น

ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณอน3วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�ฒน9  ถือเป็นเรื่องนโยบายของบริษัท ดังนั้นเงื่อนไ%กธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหรรม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ

ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณศูนย์ประสานงาน��������������¨�����H�    2. นายอนุชา  อินตะริน�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแร�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุน9  พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������3�ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อไสวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ
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ผ/%บรุ&ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIารุ ผ%�บร�หารไดือนค่าจ้าง การจ่า� Update และแชร9ประสบการณ9 และฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย������������������������������������������ˈ�����Ř�    ดังนั้นการปรับเงินเดือนค่าจ้าง จากเดิมบริษัทเคยปรับในเดือนมีนาคม และย้อนหลัากพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������น�กงินเดือนค่าจ้าานในเร��องินเดือนค่าจ้าของินเดือนค่าจ้าแกaงินเดือนค่าจ้าค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ9ม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นฉาช#พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������ชาวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ
เวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ#ยดือนค่าจ้าง การจ่านาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ ซึ่งต้องรวบรวมเพื่อสรุปผล สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในปีนี้ บริษัทจะย้อนหลังเงินเดือนค่าจ้างส่วนต่างให้ตั้งแต่งวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป�������������������������������8�งินเดือนค่าจ้าต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุอนน#�ไดือนค่าจ้าง การจ่า�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุระเวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแณก�อเหต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ3แล�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแหลายพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������นท#� หากพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������บเห<นบ3ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถลต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�องินเดือนค่าจ้าสงินเดือนค่าจ้าส�ยหร�อม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#
พิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������ฤต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�กรรม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อผ�ดือนค่าจ้าง การจ่าปกต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ� ให�แจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�งินเดือนค่าจ้าจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������. หร�อ ธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบให3รการ เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย���������������������������������������อเฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย������������������������������������������ˈ�����Ř�    ดังนั้นการปรับเงินเดือนค่าจ้าง จากเดิมบริษัทเคยปรับในเดือนมีนาคม และย้อนหลัBาระวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแ�งินเดือนค่าจ้าดือนค่าจ้าง การจ่า�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแย 
- และขอขอบค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย�������������������������������������น�กงินเดือนค่าจ้าานท3กค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถนท#�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ��งินเดือนค่าจ้าใจ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็นท$างินเดือนค่าจ้าาน และให�ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถวิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแาม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อร�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ�อก�นปฏิบัติบุคคลท่า�บ�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ�งินเดือนค่าจ้าานท3กๆ ส�วิธีการดำเนินการอยู่ที่การกำหนดภายใต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแน
งินเดือนค่าจ้าาน
 

ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส ถ3ณอน�นต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุ9  จ้าง การจ่ายโบนัส ถือเป็น�ต้การบริหารของบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุรม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบใหม่และเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือเอกสารแบบประเมินต่างๆ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ธุรการ มีหน้าที่นำเสนอ และรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ#ศูนย์ประสานงาน��������������¨�����H�    2. นายอนุชา  อินตะริน�ลป�
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