นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริ หารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ
ดังนี้
• นโยบายวิเคราะห์อตั รากาลัง
เพื่อสนับสนุ นให้สายธุ รกิ จและองค์กรดาเนิ นการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ได้มีการใช้เครื่ องมื อทางสถิติและ
ตัว ชี้ วดั ต่ างๆ ในการวางแผนอัต ราก าลังคน (Manpower Planning) อย่างเหมาะสม โดยเปรี ยบเที ยบภารกิ จ การ
ปฏิ บตั ิงาน (Workload) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารและพัฒนาบุ คลากร และการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่าง
คุม้ ค่า รวมทั้งมี การออกแบบโครงสร้างองค์กรและตาแหน่ งอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รองรั บธุ รกิ จ ปั จจุ บัน และการ
ขยายตัวของธุ รกิ จใหม่ เพื่อบริ หารจัดการทรัพยากรบุ คคลให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด นาไปสู่ การบรรลุพนั ธกิ จของ
บริ ษทั ต่อไป
• นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมในทุกสายอาชีพ ทุกระดับและทุกตาแหน่ง การสรรหาบุคลากรเชิงรุ กจึงเป็ น
สิ่ งที่บริ ษทั ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั จึงมีนโยบายเข้าร่ วมกิจกรรมและมหกรรมการรับสมัครงานกับสถาบันและ
องค์กรต่างๆ สร้างสื่ อประชาสัมพันธ์ในหลายรู ปแบบเพื่อดึ งดูดผูส้ มัครที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมมาสมัครงานกับบริ ษทั
รวมทั้งเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ ดีของบริ ษทั ต่อสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นน าต่างๆ สาหรั บนโยบายการคัดเลื อก
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการคัดเลื อกบุ คลากรโดยยึดหลักความรู ้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่ เหมาะสมกับงาน
ควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และจรรยาบรรณ จริ ยธรรม การดาเนิ นการจึ งใช้เทคโนโลยีดิจิ ตอลและเครื่ องมื อที่
ทันสมัยมาสนับสนุ น และผ่านการพิจารณาร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานต้นสังกัด ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาวิชาชี พนั้นๆ และ
หน่วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน และรองรับ
ธุ รกิ จของบริ ษ ัท โดยจะมุ่งส่ งเสริ มให้บุ คลากรนั้นๆ ประสบความสาเร็ จในสายวิชาชี พที่ กลุ่มบริ ษ ัทสามารถ และจะ
นาไปสู่ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ต่อไป
• นโยบายด้านบริ หารผลการปฏิ บัติงาน
บริ ษ ทั มี น โยบายการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านพนัก งานอย่า งเป็ นธรรม รวมทั้ง เป็ นไปตามนโยบายและ
กลยุท ธ์ข องทุ ก สายธุ ร กิ จ โดยนาระบบตัว ชี้ ว ดั ผลการปฏิ บ ัติ ง าน(KPIs) จากเป้ า หมายขององค์ก รลงสู่ ร ะดับ
หน่ ว ยงานและบุ ค คลที ่ ส อดคล้อ งกับ แผนธุ ร กิ จ ควบคู ่ก ับ การประเมิ น ผลขี ด ความสามารถในทุ ก ระดับ
Corporate Competency เพื ่อ สามารถควบคุ ม ตรวจสอบ และบริ ห ารผลการปฏิ บ ัติ ง านของผู บ้ ริ ห ารและ
พนักงานในทุ กระดับ โดยนาผลลัพ ธ์ไปใช้ในการพัฒ นาบุ คลากรอย่างต่อ เนื่ อง เพื่อนาไปสู่ ก ารบรรลุพ นั ธกิ จ
ของบริ ษทั อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างยัง่ ยืนต่อไป
• นโยบายบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษ ัท น าเทคโนโลยีดิ จิ ตอลที่ ทัน สมัยมาประยุกต์ ใช้ในการบริ ห ารและพัฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล เพื่ อสนั บสนุ น
กระบวนการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิ ดความรวดเร็ ว ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และลดต้นทุน ในทุก
ขั้นตอนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น ในการสมัครงานออนไลน์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อการวางแผนพัฒนาบุ คลากร ระบบการบริ หารสวัสดิ การและ
ค่าตอบแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Payslip) นอกจากนั้น รวมทั้งบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลต่างๆ เหล่านี้ ไปใช้สนับสนุ น
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การตัดสิ นใจและการกาหนดนโยบายการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป
• นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
บริ ษ ัทมี การก าหนดผลตอบแทน สิ ทธิ ประโยชน์ และสวัสดิ การต่ างๆ ตามตาแหน่ ง ความรั บผิดชอบ สอดคล้องกับ
ความสามารถของพนักงานในทุ กระดับภายในองค์กร โดยมี การประเมิ นและวิเคราะห์ ค่ างานให้มี ความเป็ นปั จจุ บัน
ตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และ
สภาวะเศรษฐกิจ เพื่อกาหนดผลตอบแทน สิ ทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับธุรกิจทั้งใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม เพื่อพนักงานจะได้รับผลตอบแทน สิ ทธิ ประโยนชน์ และสวัสดิการที่เป็ นไป
ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม เป็ นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริ ษทั ชั้นนาอื่นๆ ได้
บริ ษทั มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อพนักงานซึ่งสอดคล้องกับผลการดาเนินงานทั้งในระยะสั้นคือ โบนัส
ซึ่งเป็ นไปตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลตอบแทนระยะยาวคือ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นสวัสดิการที่
เป็ นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน
• นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
บริ ษทั ให้ความสาคัญ อย่างมากกับการสร้างระหว่างบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู งและพนักงานทุ กระดับ รวมทั้งการ
สื่ อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง บริ ษทั ได้จดั กิจกรรม MD for You เป็ นการพบปะระหว่างกรรมการผูจ้ ดั การ และ
พนักงานเพื่ อรับฟั งความคิ ดเห็ นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิ ดมุมมอง นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในเชิ งสร้างสรรค์ของ
พนักงาน และนาผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุ งแนวทางการดาเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้บริ ษทั ยังจัดชมรมกีฬา และกิจกรรม outing เพื่อส่งเสริ มการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายใน
องค์ก รระหว่างผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน รวมทั้งได้ส่ ง เสริ ม การท างานเป็ นที ม โดยมุ่ งเน้น การสร้ างค่ านิ ย มและ
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทางานร่ วมกันอย่างมืออาชีพ
• นโยบายส่งเสริ มนวัตกรรมสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร บริ ษทั ให้ความสาคัญกับ
การส่ งเสริ มนวัตกรรมในองค์ก รจึ งจัดตั้งบริ ษ ัท ย่อยที่ ให้บริ การนวัตกรรมดิ จิทัล เพื่ อพัฒ นาสิ น ค้า บริ การ และ
กระบวนการทางธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้าและสังคมต่อไป
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