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บทที่ 1
บทนาเกีย่ วกับบริษทั
1.1

ประวัติ
ประวัติความเป็ นมาของการก่อตั้งและพัฒนาบริ ษทั จิวเวล จากัด (มหาชน) สามารถสรุ ปได้

ดังนี้
บริ ษทั จิวเวล จากัด (มหาชน) (“JEWEL”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ในนามของบริ ษทั จิว
เวล ดีไซน์ จากัด ต่อมาได้จดั ตั้งบริ ษทั จิวเวล จากัด ขึ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2526
และได้นาหุ ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2533
ซึ่ งได้แ ปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจากัด เมื่ อ วัน ที่ 3 กัน ยายน 2537 ปั จจุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ มี ทุ น จด
ทะเบี ยน 520 ล้านบาท เป็ นทุ นที่ ออกและชาระแล้ว 455.75 ล้านบาท โดยมี ที่ ต้ งั ส านักงานใหญ่
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องประดับอัญมณี เป็ นหลัก ปั จจุบนั เป็ น
ผูน้ าด้านการส่ งออกเครื่ องประดับอัญมณี ของประเทศไทย ซึ่ งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาค
ที่สาคัญของโลก อันได้แก่ อเมริ กาเหนือ ยุโรป และ ญี่ปุ่น
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 วิสัยทัศน์ / ปณิธาน / ปรั ชญา นโยบาย (อาจเขี ยนทั้งหมด บางข้อหรื ออย่างใดอย่างหนึ่ ง
ตามแต่ละบริ ษทั )
วิสัยทัศน์
บริ ษทั ฯ กาหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็ น “ผูผ้ ลิตสิ นค้าจานวนมาชิ้นระดับโลกให้กบั แบรนด์ช้ นั
นา (World Class Mass Brand Producer)” ซึ่ งได้วางรากฐานที่มนั่ คงไว้รองรับกับวิสัยทัศน์ดงั กล่าว
โดยพิจารณาได้จากบริ ษทั ฯได้วางโครงสร้างการบริ หารที่สมดุล ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. ฐานการผลิต (Production bases) เครื่ องประดับอัญมณี ที่ มีประสิ ทธิ ภาพในด้าน
การประหยัดขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิ ตสิ นค้าเหมาะสมกับ
คุณภาพของสิ นค้า และได้กระจายความเสี่ ยงทางด้านการผลิตเพื่อให้ครอบคลุมแทบทุกระดับราคา
สิ นค้า โดยกลุ่มบริ ษทั ฯมี 5 โรงงานใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนี เซี ย เวียดนาม และ จีนทาให้มี
กาลังการผลิตรวม 8.15 ล้านชิ้นต่อปี

2. ฐานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design and Product Development Base)
ประกอบด้วยที ม งานการออกแบบที่ มี ความสามารถในการสร้ างสรรค์ผลงาน และที มงานผลิ ต
ต้นแบบที่ มีทกั ษะในระดับ โลก เพื่ อการพัฒ นาแบบสิ นค้าให้กบั แบรนด์ช้ นั นา และแบรนด์ของ
ตนเอง
3. ฐานการจั ด จ าหน่ าย (Distribution base) โดยบริ ษ ัทฯมี บ ริ ษ ัท จัดจาหน่ ายที่ เป็ น
ของตนเอง และตัว แทนจ าหน่ า ย ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ กระจายความเสี่ ย งทาง
การตลาดและการขยายตลาดในเวลาเดียวกัน ฐานจัดจาหน่ายเหล่านี้กระจายตามภูมิภาคที่สาคัญของ
โลก ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ เยอรมันนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ ปุ่น จีน อินเดีย และไทย โดย
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายมี ท้ งั การขายส่ งให้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายรายใหญ่ รายย่อย การเปิ ดร้ านค้าของ
ตัวเองและระบบแฟรนซ์ไชส์
4. ฐานพัฒนาแบรนด์ สินค้ า (Brands development Base) พัฒนาแบรนด์ของบริ ษทั ฯ
และแบรนด์ที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ในการจัดจาหน่าย โดยวางแผนการตลาด การจัดการแบรนด์ รวม
ไปถึงการวางกลยุทธ์รวมด้านแบรนด์เพื่อพัฒนาและสร้างคุณค่าแบรนด์ให้กบั แบรนด์ในกลุ่มบริ ษทั
1.3

ประเภทของบริษัท
เมื่อนักศึกษาทราบถึ งประวัติความเป็ นมาของบริ ษทั และทราบถึ งข้อมูลเกี่ ยวกับฐานการ
ผลิ ตสิ นค้า ฐานการออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ ฐานการจัดจาหน่ าย หรื อฐานพัฒนาแบรนด์
สิ น ค้าว่าบริ ษ ัท นั้น ๆ มี แบรนด์ข องตนเองหรื อไม่ นัก ศึ ก ษาก็ จะสามารถวิเคราะห์ ป ระเภทของ
อุตสาหกรรมของบริ ษทั ที่ ฝึกงานนั้นได้ว่าเป็ นประเภทของอุ ตสาหกรรมแบบใดในอุตสาหกรรม
ใหญ่ 3 ประเภท คือ
1. OEM (Original Equipment Manufacturer) ผูร้ ับจ้างผลิ ตสิ น ค้า ผลิ ตวัตถุ ดิบ ต้นน้ า
ประเภท อะไหล่ ชิ้นส่ วนของผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย
2. ODM (Original Design Manufacturer) ผูร้ ับจ้างผลิ ตสิ นค้าหรื อผูผ้ ลิ ตสิ นค้า ที่เน้น
การพัฒนารู ปแบบ – ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตสิ นค้าจาหน่ายในลักษณะซัพพลายเออร์ (คนหรื อ
องค์กรที่จดั หาสิ นค้าและบริ การให้กบั ธุ รกิจอื่น)
3. OBM (Original Brand Manufacturer) ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าและให้บ ริ ก าร ซึ่ งมี ก ารพัฒ นา
ตราผลิตภัณฑ์สาหรับสิ นค้าและบริ การของตนเอง
(ในหัวข้อ 1.1.3 นักศึกษาต้องแจกแจงเหตุผลที่วเิ คราะห์วา่ เป็ นประเภทอุตสาหกรรมนั้นได้อย่างไร)

1.4

โครงสร้ างบริษัท จิวเวล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จิวเวล จากัด (มหาชน) มีโครงสร้าง ดังรู ปที่ 1.1

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ
บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ

รองกรรมการ
ผู้จดั การ

ฝ่ ายบริหารและ
ธุรการ
งานบริหาร
บุคคลรการ
งานธุ
ทัว่ ไป
งานกฎหมาย
งานขายและ
ประมูลงาน

ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
งานบัญชี
งานการเงิน
งานบริหาร
การเงิน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การ

ฝ่ ายจัดซื ้อและ
จัดจ้ าง
งานจัดซื ้อ
งานจัดจ้ าง

ส่วนตรวจสอบกิจการ
ภายใน

ฝ่ ายก่อสร้ าง
งานโยธา
งานอาคาร
งานระบบ

ฝ่ ายวิศวกรรม
วิศวกร
งานสารวจ
โครงการ
และ
ออกแบบ
ประมาณการ
ราคาและควบคุม
งานวางแผน
ต้ นทุน
ก่อสร้ าง

ภาพที่ 1.1 แสดงผังโครงสร้ างบริษัท จิวเวล จากัด (มหาชน)
บุคลากรในแผนกที่ฝึกงาน
1. นายใจดี มากมาก
2. นาย…………………
3. นางสาว…………….

หัวหน้าฝ่ าย

ฝ่ ายเครื่องจักร
และพัสดุ
การบริหารเครื่องจักร
ซ่อม
บารุงงรักษา
ขนส่
จัดเก็บพัสดุ

บทที่ 2
รายละเอียดการฝึ กงาน
ในการฝึ กปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า …………………………………………ได้ฝึกปฏิบตั ิงาน
ในสถานประกอบการ…………………………………………………..ซึ่ งได้ปฏิ บตั ิงานตั้งแต่วนั ที่
..................ถึงวันที่................... ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 หน้ าทีท่ ไี่ ด้ รับมอบหมาย
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.1.1 หน้ าทีป่ ระจา
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.1.2 ลักษณะรู ปแบบงานในบริษัท (ส่ วนทีต่ นเองฝึ กงาน)
2.1.2.1 ตลาดที่รับผิดชอบ เช่น อธิ บายว่าใครเป็ นกลุ่มลู กค้า วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าอย่าง
ละเอี ยด………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.1.2.2 รู ปแบบงาน เช่ น อธิ บายรู ปแบบงานของกลุ่มตลาด-ลู กค้านั้น ว่าเป็ นอย่างไร
อย่างละเอียด…………………………………(จาเป็ นต้องมีตวั อย่างรู ปภาพประกอบ)
2.1.2.3 วัสดุและเทคนิคการผลิต
- อธิ บ ายวัส ดุ ที่ ใช้ก ับ กลุ่ ม ตลาด-ลู ก ค้านั้น ได้แก่ Gems (Shape, Size, Type), Metal
(White Gold, Yellow Gold, Pink Gold และเปอร์ เซ็ น ต์ค วามบริ สุ ท ธิ์ กี่ K) ............(สรุ ป เป็ น
ตาราง)
- อธิ บายเทคนิคการผลิต ได้แก่ Setting, เทคนิคอื่นๆ เป็ นต้น
2.1.3 ผลงานขณะฝึ กงาน
อธิ บายลักษณะงาน กระบวนการวิธีการทาและวิเคราะห์ รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้อย่างละเอียด
ผลงาน (ภาพตัวอย่างผลงาน)
..............................................................................................................................................

2.2 ตารางสรุ ปการฝึ กงาน
หัวข้ อ

มี.ค.
1

2

3

4

1

เม.ย.
2 3

1. เรี ยนรู ้งาน
2. ...............
3. ...............

10. .............
2.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการฝึ กปฏิบัติงาน
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................

4

บทที่ 3
สรุปผลการฝึ กงาน
ในการฝึ กปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า …………………………………………ได้ฝึกปฏิบตั ิงาน
ในสถานประกอบการ…………………………………………………..ซึ่ งได้ปฏิ บตั ิงานตั้งแต่วนั ที่
..................ถึงวันที่................... ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ผลการฝึ กปฏิบตั ิงาน
3.2 การบันทึกงานในแต่ละสัปดาห์
3.3 ผลการฝึ กงานในแต่ละสัปดาห์
3.1 ให้ นักศึกษาแจกแจงประเด็น ออกมาเป็ นหัวข้ อพร้ อมอธิบาย สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากการฝึ กงาน

3.2 การบันทึกงานในแต่ ละสั ปดาห์
3.2.1 การปฏิบตั ิงานในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่..................................ถึงวันที่.....................
มีรายการปฏิ บตั ิดงั นี้ (นักศึ กษาต้องเขียนรายละเอี ยด ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานตั้งแต่ตน้ จนจบ โดย
สรุ ป 1 สัปดาห์ ตลอดจนครบการฝึ กงาน)
3.2.2 การปฏิบตั ิงานในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่..................................ถึงวันที่.....................
3.3 ผลการฝึ กงานในแต่ ละสั ปดาห์
3.3.1 ผลการปฏิบตั ิงานในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่.............................ถึงวันที่.....................
มีผลปฏิ บตั ิดงั นี้ (นักศึกษาต้องเขี ยนรายละเอียดของผลการปฏิ บตั ิงานตั้งแต่ตน้ จนจบ โดยสรุ ป 1
สัปดาห์ ตลอดจนครบการฝึ กงาน)
3.3.2 ผลการปฏิบตั ิงานในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่.............................ถึงวันที่.....................

บทที่ 4
ปัญหา อุปสรรค การแก้ปัญหา และข้ อเสนอแนะ
จากการฝึ กงานตลอดหลักสู ตรเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่
30 กรกฎาคม 2558 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานและทาการแก้ปัญหาดังนี้
4.1 ปัญหาและอุปสรรค
4.1.1………………………………………..
4.1.2………………………………………..
4.2 การแก้ปัญหา
4.2.1…………………………………………
4.2.2…………………………………………
4.3 ข้ อเสนอแนะ

