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1. วัตถุประสงค์
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานบุคคล ที่จะสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและกระตุน้ ให้พนักงาน
ทุกคนท างานได้อย่างมีประสิทธิ ภ าพ รวมทั้งพัฒ นาตนเองจนเต็มความสามารถและศักยภาพเพื่อ ปฏิบัติงานอย่างได้ผลดีที่ สุด ซึ่ง
พนักงานแต่ละคนจะได้รบั ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระดับของผลงานตลอดระยะเวลาปฏิบตั ิงาน และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทได้ตระหนักดีถึงการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เป็ นธรรม จึงได้มีการวางแผนจัดทานโยบายด้านบริหารงานบุคคลฉบับนีข้ ึน้
ซึ่งประกอบด้วย เรื่องการสรรหา การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การกาหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการ เป็ นต้น เพื่อเป็ น
กรอบแนวทางปฏิ บัติ งานของพนักงานโดยประเมิ นถึงการควบคุม ภายในของการปฏิบัติงาน และระดับความเสี่ยงของงานบริหาร
ทรัพ ยากรบุค คลของบริษั ท เพื่ อ ให้น โยบายดังกล่ า วสามารถใช้ค วบคุม การปฏิ บัติ งานให้เกิ ด ความเป็ น ธรรม และสนับ สนุน การ
เจริญเติบโต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทมากที่สดุ
3. ระเบียบปฏิบัติ
บริษัทจัดให้มีการกาหนดวิธีการปฏิบตั ิงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับบริษัท วิธีการดังกล่าวกาหนดจาก
กระบวนการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย การวางแผนกาลังคน การสรรหา คัดเลือก และการบรรจุเข้าเป็ นพนักงาน การประเมินผลงาน การ
ฝึ กอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ สวัสดิภาพในการทางาน การพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน เพื่อให้หน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็ นหลักเกณฑ์ดงั กล่าวในการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
1. จัดให้มีการทานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือตามความจาเป็ น
ต่อการใช้งาน และนโยบายดังกล่าวได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูม้ ีอานาจที่ได้รบั มอบหมายไว้
2. จัดทานโยบายที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บไว้ในที่ที่ผใู้ ช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย
3. จัดให้มีการสร้างความตระหนักของพนักงานของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและผูท้ ี่เกี่ยวข้องถึงความจาเป็ นของการปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนดไว้ได้
3.1 อานาจการอนุมัติ
บริษัทจัดให้มีอานาจการอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม ได้แก่ อานาจการรับพนักงาน
อ านาจการปรับ ค่าจ้าง อ านาจการให้สวัสดิการ และอ านาจการให้พ้นสภาพการเป็ นพนักงาน เพื่ อ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อ ย่าง
คล่องตัวและมีการควบคุมอย่างเพียงพอ
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ระเบียบปฏิบัติ
บริษัทกาหนดอ านาจการอนุมัติรายการไว้ในคู่มืออ านาจดาเนินการของบริษัท เพื่อ ใช้ในการอนุมัติรายการที่เกี่ ยวข้องกับ
ระบบงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
•
•
•
•

อานาจการอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิการบริหารทรัพยากรบุคคล
อานาจอนุมตั ิการรับพนักงาน
อานาจอนุมตั ิการปรับค่าจ้าง
อานาจอนุมตั ิการจ่ายสวัสดิการ

• อานาจอนุมตั ิให้พน้ สภาพการเป็ นพนักงาน
อานาจการอนุมัติการการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
เมื่อมีการประกาศข้อบังคับ ระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิการบริหารงานบุคคลแล้ว และบริษัทมีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ระเบียบแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว จะต้องมีการอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
• ผูอ้ นุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับระเบียบแนวทางปฏิบัติงานต้องอนุมัติตามอานาจที่ได้กาหนดไว้ในคู่มืออานาจการ
ดาเนินการของบริษัทเท่านัน้
• ก่อนการเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ ต้องมีการตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ว่าสอดคล้อง
ตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิตอ้ งมีการระบุเหตุผลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
อานาจการอนุมัติรับพนักงาน
การอนุมตั ิรบั บุคคลเข้าเป็ นพนักงานของบริษัทจะต้องมีการจัดทาเอกสารการรับพนักงานเข้าเป็ นพนักงานเพื่อให้ผมู้ ีอานาจลง
นาม เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการอนุมตั ิรายการ โดยผูท้ ี่ได้รบั มอบอานาจให้อนุมตั ิมีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้

• ผูอ้ นุมตั ิการรับบุคคลเข้าเป็ นพนักงานของบริษัทต้องอนุมตั ิตามอานาจที่ได้กาหนดไว้ในคู่มืออานาจการดาเนินการของบริษัท
เท่านัน้

• ตรวจสอบว่าการเสนออนุมตั ิการรับบุคคลเข้าเป็ นพนักงานของบริษัทได้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการที่กาหนดไว้ใน
เรื่องการการสรรหา คัดเลือก และการบรรจุเข้าเป็ นพนักงาน

• ตรวจสอบจากข้อมูลและหลักฐานประกอบการรับบุคคลเข้าเป็ นพนักงานว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่
ได้ทาการอนุมตั ิ

ประกาศใช้ครั้งที่ 01
วันที่ 07/08/63

บริ ษทั ชริ้ งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรบริ หำรงำนบุคคล

5/17

อานาจอนุมัติการปรับค่าจ้าง
การอนุมตั ิการปรับค่าจ้างถือเป็ นเรื่องที่สาคัญ เนื่องจากต้องตระหนักถึงความเป็ นธรรม ความโปร่งใส และความเหมาะสมของ
การอนุมตั ิรายการดังกล่าว โดยมีขอบเขตการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ้
• ผูอ้ นุมตั ิการปรับค่าจ้างจะต้องอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบุคคลของบริษัทหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบอานาจตามที่กาหนดไว้
• ค่าจ้างที่ปรับขึน้ ต้องเป็ นไปตามงบประมาณการปรับค่าจ้างประจาปี ตามที่ได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ผูท้ ี่ได้รบั
มอบอานาจตามที่กาหนดไว้
• การปรับค่าจ้างของพนักงานรายบุคคลต้องเป็ นไปตามระเบียบการปรับค่าจ้างของบริษัท
• การอนุมัติการปรับค่าจ้างระหว่างปี เช่น ภายหลังการพ้นระยะเวลาทดลองงานต้องเป็ นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้เรื่องการ
ประเมินผลการทดลองงาน
อานาจอนุมัติการจ่ายสวัสดิการ
การอนุมตั ิการจ่ายสวัสดิการถือเป็ นเรื่องที่สาคัญ เนื่องจากจากต้องตระหนักถึงความเป็ นธรรม ความโปร่งใส และสอดคล้อง
กับนโยบายการจ่ายสวัสดิการที่บริษัทกาหนดได้ โดยมีขอบเขตการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ้
• ผูอ้ นุมตั ิการจ่ายสวัสดิการต้องเป็ นผูม้ ีอานาจตามที่ได้กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการของบริษัทเท่านัน้
• การอนุมตั ินโยบายการจ่ายสวัสดิการต้องตรวจสอบว่านโยบายดังกล่าวมีความเป็ นธรรม ไม่เอนเอียงไปเอือ้ ประโยชน์ต่อบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
• ตรวจสอบว่าการจ่ายสวัสดิการนัน้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายสวัสดิการของบริษัท
อานาจอนุมัติให้พ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
การอนุมัติให้พ นักงานพ้นสภาพการเป็ น พนักงานถื อ เป็ น เรื่อ งที่สาคัญ เนื่อ งจากจะต้อ งตระหนัก ถึงความเป็ นธรรม และ
ข้อกาหนดของกฎหมาย ซึ่งมีขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี ้
• ผูอ้ นุมัติการให้พนักงานพ้นสภาพการเป็ นพนักงานต้องอนุมัติตามอานาจที่ได้กาหนดไว้ในคู่มืออานาจการดาเนินการของ
บริษัทเท่านัน้
• ตรวจสอบสาเหตุของการให้พนักงานพ้นสภาพการทางาน ว่าเป็ นไปตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้ โดยต้องตระหนักถึงความเป็ น
ธรรมต่อพนักงาน
• ตรวจสอบว่าการอนุมตั ิให้พนักงานพ้นสภาพการเป็ นพนักงานต้องไม่ขดั ต่อข้อกฎหมายที่กาหนดไว้ และมีการจ่ายเงินชดเชย
การพ้นสภาพพนักงานตามที่ได้กาหนดไว้
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน
บริษัทมีการกาหนดวิ ธีการปฏิบัติงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับบริษัท วิธีการดังกล่าวกาหนดจาก
กระบวนการปฏิบตั ิงาน โดยอ้างอิงจากความเป็ นธรรม ความโปร่งใส ประกอบด้วย การวางแผนกาลังคน การสรรหา คัดเลือก และการ
บรรจุเข้าเป็ นพนักงาน การประเมินผลงาน การฝึ กอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ สวัสดิภาพในการทางาน การ
พ้นสภาพการเป็ นพนักงาน เพื่อให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็ นหลักเกณฑ์ดงั กล่าวในการปฏิบตั ิงาน
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3.2.1 การวางแผนกาลังคน
การวางแผนกาลังคน ถือเป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การ
เติบโตหรือลดขนาดขององค์กร การขยายตัวหรือหดตัวของภาวะเศรษฐกิจ การปรับตาแหน่ง การโยกย้าย การเกษี ยน และการลาออก
การกาหนดกาลังคนที่เหมาะสมกับธุรกิจจึงเป็ นนโยบายหลักที่ตอ้ งมีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด โดยมีวิธีปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี ้
3.2.1.1 บริษั ทมีก ารวางแผนกาลัง คนทั้งทางด้านคุณ ภาพและปริมาณเพื่ อ รองรับกับ แผนธุรกิ จของบริษั ท การ
กาหนดจานวนคนและคุณสมบัตินนั้ ให้พิจารณาจากแผนธุรกิจรายปี และแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัท
3.2.1.2 การวางแผนกาลังคนเพื่อป้องกันภาวะที่ไม่สมดุลของการใช้กาลังคน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งภาวะไม่สมดุล
นัน้ คือภาวะที่มีคนเกินความต้องการ หรือภาวะขาดคน ซึ่งความไม่สมดุลนัน้ จะส่งผลกระทบต่อบริษัท
3.2.1.3 การวางแผนอัตรากาลังคนต้องทาการวิเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อให้ทราบถึงจานวนพนักงานที่ตอ้ งการในอนาคต
รวมทั้งคาดคะเนเพิ่มหรือลดกาลังคนที่มีเหตุจาเป็ นโดยต้องระบุสาเหตุไว้ดว้ ย นอกจากนี ้ การพิจารณาถึงผลกระทบด้าน
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ถือเป็ นสิ่งสาคัญที่ตอ้ งพิจารณาให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของบริษัท
3.2.1.4 สายงานต่าง ๆ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบเบือ้ งต้นว่าจะต้องใช้คนเท่าใดจึงจะเหมาะสม คือตระหนักอยู่เสมอว่าคน
เป็ นต้นทุนของการบริการ จึงควรต้องใช้คนเท่าที่จาเป็ น และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการใช้คนที่มากไปจะเป็ นภาระต่อ
บริษัทที่ตอ้ งรับผิดชอบไปเป็ นระยะเวลายาวนาน และอาจทาให้การแข่งขันของบริษัทในด้านต้นทุนราคาไม่สามารถแข่งขัน
ต่อคู่แข่งขันได้
3.2.1.5 ในการกาหนดกาลังคน ทัง้ เพิ่มและลดของหน่วยงานต่าง ๆ ในขัน้ สุ ดท้าย ให้เสนอขออนุมติจากผูม้ ีอานาจ
ตามที่ได้กาหนดไว้ในคู่มืออานาจการดาเนินการ โดยมีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลให้ความเห็นร่วม
3.2.1.6 การดาเนินงานเรื่องกาลังคนของบริษัทมีแนวทาง 2 วิธีในการใช้กาลังคนคือ
• การจ้างพนักงานเข้ามาเป็ นพนักงานประจา โดยพัฒนาและฝึ กอบรมให้มี คามเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อปฏิบตั ิภารกิจและช่วยส่งเสริมการพัฒนาบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
• การจ้างหรือซือ้ บริการจากตลาดภายนอกบริษัท เช่นการจ้างทาของ การจ้างเหมา ซึ่งอาจจะ
สะดวกและเร็วกว่าการจ้างพนักงานเข้ามาเป็ นพนักงานประจา อย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องคานึงถึง คุณ ภาพที่ได้รบั และ
ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ น้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การจ้า งพนั ก งานเข้า มาเป็ น พนั ก งานประจ า รวมถึ ง ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ น้
ประกอบการพิจารณาทุกครัง้ ที่จะใช้ทรัพยากรภายนอก
3.2.1.7 การกาหนดอัตรากาลังคนให้กาหนดไว้ในรายงานอัตรากาลัง คนของบริษัท ซึ่งต้องจัดทารายงานไตรมาส
และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผบู้ ริหารระดับสูง
3.2.1.8 การขอเพิ่มอัตรากาลังคนให้หน่วยงานที่ตอ้ งการขอเพิ่มอัตรากาลัง คนโดยกรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มอัตรา
กาลังคน โดยระบุเหตุผลและความจาเป็ นเพื่อเสนอหน่วยงานทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณา โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้ขอ้ มูลและเสนอต่อผูม้ ีอานาจเพื่ออนุมตั ิตามคู่มืออานาจการดาเนินการที่กาหนดไว้
3.2.1.9 กรณี พนักงานลาออก หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รบั พนักงานใหม่ได้ทันที เพื่อทดแทนคนที่ลาออก
โดยไม่ตอ้ งมีใบขออัตรากาลังคนเพิ่ม บางตาแหน่งงานอาจรับพนักงานเข้ามาก่อนเพื่อเรียนรูง้ านก่อนคนเก่าลาออก
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3.2.1.10 การขอลดอัตรากาลังคน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสทางานอย่างเต็มความสามารถ ให้ทกุ หน่วยงานถือ
หลักปฏิบตั ิที่จะหาหนทางลดอัตรากาลังคนที่ไม่จาเป็ น ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน กล่าวคือ ได้ผลงานเท่า
เดิมหรือมากขึน้ โดยใช้คนน้อยกว่าเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทาประโยชน์ให้แก่บริษัท เพื่อนามาประกอบการประเมินผล
งานของหน่วยงานนัน้
3.2.1.11 การเพิ่มอัตรากาลังคนเกินจากอัตราที่กาหนดไว้เป็ นครัง้ คราวจะต้องได้รบั การอนุมติจากผูม้ ีอานาจตามที่
ได้กาหนดไว้ในคู่มืออานาจการดาเนินการ โดยมีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลให้ความเห็นร่วม
3.2.1.12 การสรรหาบุคคลเข้าอัตรากาลังให้ใช้วิธีการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ในเรื่องการสรรหา คัดเลือก และการ
บรรจุเข้าเป็ นพนักงาน
3.2.2

การสรรหา คัดเลือก และการบรรจุเข้าเป็ นพนักงาน
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็ นเรื่องที่สาคัญที่สดุ เรื่องหนึ่งในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะจะเป็ น
กระบวนการที่จะได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาทางาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกจึงต้องกระทาอย่างรัดกุม โดยมีนโยบายที่
กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี ้
3.2.2.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลต้อ งเป็ นไปตามแผนกาลังคน ซึ่งได้มาจากการวางแผนกาลังคนดังกล่าวตาม
ข้อ 3.2.1 โดยหน่วยงานเป็ นผูพ้ ิจารณาขอบรรจุบคุ คลและมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งที่
ต้องการ
3.2.2.2 เมื่อมีตาแหน่งว่างลงให้มีการสรรหาบุคคลที่จะบรรจุเข้าเป็ นพนักงาน ให้สรรหาจากผูเ้ หมาะสมกับตาแหน่ง
งานจากภายในบริษั ทก่อ น โดยให้ย้ายพนักงานของบริษั ทผู้มีความเหมาะสมเข้าต าแหน่งว่างเสียก่อ น จนกระทั่งไม่ มี
พนักงานผูเ้ หมาะสมที่จะย้ายแล้ว จึงจะให้สรรหาบุคคลจากภายนอก
3.2.2.3 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลทุกตาแหน่งงานต้องมีความโปร่งใส รวมทัง้ มีความเสมอภาคภายในระบบการ
คัดเลือกผูส้ มัครงาน โดยต้องยึดหลักคุณ ธรรมและความสามารถอย่างเคร่งครัดทุกขัน้ ตอน และคานึงถึงความสามารถที่
กาหนดไว้สาหรับแต่ละตาแหน่งงานด้วย
3.2.2.4 บริษั ทต้อ งการผู้มี ความรู ค้ วามสามารถเข้าทางาน ดังนั้นจึงต้อ งมีการทดสอบก่อ นการรับพนักงานเข้ า
ทางาน และผ่านการสัมภาษณ์จากหน่วยงานบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการพนักงาน นอกจากนัน้ แล้วควรพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีทศั นคติและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมรวมของบริษัท
3.2.2.5 บุคคลที่จะได้รบั การบรรจุเข้าเป็ นพนักงานต้องผ่านการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ (ในกรณี ที่จาเป็ น)
รวมทัง้ ผ่านการทดลองงาน เป็ นระยะเวลา 119 วันก่อน จึงจะได้รบั การบรรจุเป็ นพนักงาน และเมื่อเริ่มปฏิบตั ิงานในฐานะ
พนักงานทดลองงาน จะได้รบั การชีแ้ จงเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิตน หน้าที่และสิทธิประโยชน์ ของการเป็ นพนักงาน
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การสรรหาพนักงาน
การสรรหาพนักงานจะทาเมื่อมีอตั รากาลังว่างอยู่ โดยวิธีการสรรหาพนักงานกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี ้
• การสรรหาภายในบริษัท
เมื่อมีอตั รากาลังคนว่างลงและมีความจาเป็ นในการรับบุคคลเข้ามาเป็ นพนักงานโดยให้พิจารณาจากบุคลากรภายในบริษัท โดย
มีขอ้ กาหนดดังต่อไปนี ้
▪
ให้หน่วยงานที่ต้องการกาลังคนจัดทาใบขออัตรากาลังคนและเสนอผูม้ ีผูอ้ านวยการสายงานอนุมัติและส่งใบขอ
อัตรากาลังคนดังกล่าวไปยังหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
▪
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบกับแผนอัตรากาลังคนของบริษัทในกรณีที่มีตาแหน่งว่างให้เสนอผูม้ ีอานาจเพื่อ
ดาเนินการสรรหาพนักงาน
▪
พนักงานต้องเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถและมีคณ
ุ สมบัติที่สอดคล้องกับตาแหน่งงานใหม่
▪
มีอายุการทางานในตาแหน่งงานปั จจุบันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ถ้ามีอายุงานต่ ากว่าที่กาหนด จะต้องชีแ้ จงเหตุผลและ
ความจาเป็ น
▪
ให้มีการอนุมตั ิการย้ายพนักงานดังกล่าวโดยผูม้ ีอานาจตามคู่มืออานาจดาเนินการที่กาหนดไว้
▪
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลประวัติของพนักงานให้ถกู ต้องตามตาแหน่งงานใหม่ภายใน 15 วัน
▪
ให้กาหนดอัตราเงินเดือนเป็ นไปตามโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานในตาแหน่งงานใหม่
• การสรรหาจากภายนอกบริษัท
▪
ให้หน่วยงานที่ต้องการกาลังคนจัดทาใบขออัตรากาลังคนและเสนอผูม้ ีผูอ้ านวยการสายงานอนุมัติและส่งใบขอ
อัตรากาลังคนดังกล่าวไปยังหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
▪
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบกับแผนอัตรากาลังคนของบริษัทในกรณีที่มีตาแหน่งว่างให้เสนอผูม้ ีอานาจเพื่อ
ดาเนินการสรรหาพนักงาน
▪
ก่อนการสรรหาบุคลากรจากภายนอกบริษัทต้องมีการสรรหาจากบุคลกรภายในบริษัทก่อน
▪
หากหน่วยงานที่จะทาการสรรหายังไม่มีการกาหนดคุณ สมบัติมาตรฐานของตาแหน่งงาน โดยจัดทาใบกาหนด
หน้าที่งานที่ระบุคุณสมบัติของตาแหน่งงานที่ตอ้ งการและขออนุมตั ิจากผูอ้ านวยการของสายงานต้นสังกัด และส่ง
ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลสอบทาน ก่อนดาเนินการสรรหา
▪
ให้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทหนังสือพิมพ์ เว็ปไซต์ประกาศรับสมัครงาน
โดยการประกาศต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยดังนี ้
➢ ตาแหน่งงาน
➢ คุณสมบัติของผูส้ มัคร
➢ เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการสมัครงาน (ตามที่กาหนดในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน)
➢ วิธีการสมัครงาน
➢ วันและเวลาที่รบั สมัคร
▪
ดาเนินการคัดเลือกพนักงานตามวิธีการคัดเลือกพนักงานที่กาหนดไว้
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การคัดเลือกพนักงาน
การคัดเลื อ กพนักงานประกอบด้วยการสอบข้อ เขียน (ถ้า มี) การสอบสัม ภาษณ์ โดยแต่ ล ะต าแหน่ งงานต้อ งมี ก ารก าหนดร่วมกับ
หน่วยงานต้นสังกัดว่าจะดาเนินการสอบข้อเขียนหรือไม่ ซึ่งมีวิธีการกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี ้
• การสอบข้อเขียน
▪
บริษัทจะต้องมีการจัดทาข้อสอบที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานเพื่อสามารถวัดความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
▪
▪
▪
▪

การออกข้อสอบให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการออกข้อสอบที่เหมาะสมโดยข้อสอบต้องมีอย่างน้อย 3 ชุดโดยไม่ซา้
กัน
การใช้ขอ้ สอบในการทดสอบจะต้องทาการสุ่มข้อสอบให้แก่ผเู้ ข้าสมัครแต่ละราย
กาหนดคะแนนการทดสอบไว้ล่วงหน้าและการตรวจข้อสอบต้องบันทึกผลการทดสอบไว้ทกุ ครัง้
ให้ใช้เกณฑ์การตัดสินผูผ้ ่านการทดสอบตามความเหมาะสมซึ่งมีแนวทางดังนี ้
➢ ผูท้ ี่สอบผ่านเกณฑ์ 50 คะแนนถือเป็ นผูส้ อบผ่านการทดสอบข้อเขียน
➢ กรณีที่ไม่มีผผู้ ่านเกณฑ์ 50 คะแนน ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ผทู้ ี่มีคะแนนสูงที่สดุ และรองลงมาตามลาดับ
เป็ นผูท้ ี่สอบผ่านการสอบข้อเขียนโดยเลือกในจานวนที่เหมาะสมกับการสัมภาษณ์

• การสอบสัมภาษณ์
▪
บริษัทจะต้องมีการจัดทาข้อสอบที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานเพื่อให้สามารถวัดความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
▪
การสอบสัมภาษณ์จะต้องมีผสู้ ัมภาษณ์อย่างน้อย 2 คน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดที่รบั พนักงานซึ่งเป็ นระดับผู้ ช่วยผูจ้ ัดการแผนกขึน้ ไป โดยการสอบสัมภาษณ์
อาจจะทาโดยสอบสัมภาษณ์ร่วมกัน หรือสอบสัมภาษณ์โดยให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลสัมภาษณ์ก่อนและเมื่อ
ผ่านการสัมภาษณ์แล้ว จึงดาเนินการสัมภาษณ์โดยหน่วยงานต้นสังกัด
▪
ให้จดั ทาแบบฟอร์มการสัมภาษณ์งาน เพื่อบันทึกผลการสัมภาษณ์ โดยผลการสัมภาษณ์ตอ้ งมีการให้คะแนนของผู้
สัมภาษณ์เพื่อใช้ในการตัดสินการคัดเลือกพนักงาน
▪
เมื่อได้ดาเนินการสัมภาษณ์แล้วให้เลือกบุคคลจากเกณฑ์คะแนนที่สงู ที่สดุ ก่อนเข้าเป็ นพนักงานของบริษัท
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การบรรจุเข้าเป็ นพนักงาน
เมื่อได้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็ นพนักงานแล้ว ให้ดาเนินการบรรจุพนักงานดังต่อไปนี ้
• กรณีที่เป็ นการสรรหาจากภายนอกบริษัทให้แจ้งบุคคลที่ได้รบั การคัดเลือกเพื่อให้ทาการตรวจสุขภาพก่อนการเริ่มงาน
• กรณี ที่ เป็ น การสรรหาจากภายนอก(ตามข้อ ก าหนดของการสรรหาภายนอกบริษั ท ) ให้ต รวจสอบประวัติ และเอกสาร
ประกอบการรับสมัครว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
• เสนอผูม้ ีอานาจตามคู่มืออานาจดาเนินการเพื่ออนุมตั ิการรับบุคคลเข้าเป็ นพนักงานตามคู่มืออานาจดาเนินการที่กาหนดไว้
• แจ้งให้ผผู้ ่านการอนุมตั ิทราบเพื่อนัดวันเริ่มงาน

• วันแรกที่มีการเริ่มงานให้ชแี ้ จงเรื่องทั่ว ๆ ไปของบริษัท และเรื่องที่สาคัญเช่น
➢ แนะนาให้ทราบถึงผูบ้ ริหารของบริษัท
➢ ชีแ้ จงวิธีการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินผลทดลองงาน ระเบียบข้อบังคับและสวัสดิการ
ต่างๆ
➢ นาพนักงานใหม่ส่งให้สายงานต้นสังกัด โดยให้แนะนาพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และแนะนา
ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้จากใบกาหนดหน้าที่งาน
➢ ระยะเวลาการทดลองงานก าหนดไว้ที่ 119 วัน โดยผู้บังคับ บัญ ชาของหน่ วยงานต้อ งเป็ น ผู้ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ส่งแบบฟอร์มประเมินผลงานให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเมื่อครบระยะเวลาทดลองงาน
90 วันเพื่อทาการประเมินการทดลองงาน
➢ หน่วยงานต้นสังกัดต้อ งส่งแบบประเมินผลงานที่มีการประเมินแล้วให้แ ก่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลก่อ นครบ
ระยะเวลาทดลองงานอย่างน้อย 10 วัน โดยให้สิทธิของผูอ้ านวยการสายงานเป็ นผูต้ ดั สินใจว่าจะบรรจุเข้าเป็ นพนักงานประจาหรือไม่
➢ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลต้องขออนุมตั ิผลการทดลองงานจากผูม้ ีอานาจของบริษัท และแจ้งให้พนักงานทดลอง
งานไม่เกินระยะเวลาการทดลองงาน 119 วัน พร้อมทัง้ ให้มีการลงนามไว้ในแบบแจ้งดังกล่าว
3.2.3 การประเมินผลงาน
บริษัทกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการประเมินผลงานได้แบ่งออกเป็ นการประเมินผลของงาน
และการประเมินศักยภาพของพนักงาน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
• การประเมินผลงานให้จดั ทาขึน้ ปี ละ 2 ครัง้ โดยต้องมีการประเมินแล้วเสร็จก่อนวันสิน้ ปี
• ผลของการประเมินผลงานของพนักงานให้ใช้ในการพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี ้
▪ การเลื่อนตาแหน่งงาน เพื่อแต่งตัง้ พนักงานที่มีความสามารถให้รบั ผิดชอบงานในระดับที่สงู ขึน้
▪ การขึน้ เงินเดือนประจาปี เพื่อตอบแทนผลการทางานในปี ที่ผ่านมา

ประกาศใช้ครั้งที่ 01
วันที่ 07/08/63

บริ ษทั ชริ้ งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรบริ หำรงำนบุคคล

11/17

▪ การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและการงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
▪ การวางแผนสืบทอดงาน เพื่อเตรียมบุคคลที่พร้อมจะรับตาแหน่งสูงขึน้
• หลังจากได้ประเมินผลงาน และศักยภาพของพนักงานแล้ว ให้ผบู้ งั คับบัญชาดาเนินการดังต่อไปนี ้
▪ แจ้งผลการประเมินให้แก่พนักงานทราบว่า ผลงานของพนักงานอยู่ในระดับใด รวมถึงแจ้งให้พนักงานทราบว่า
การทางานส่วนใดดีแล้ว และส่วนใดยังต้องแก้ไขปรับปรุง
▪ ให้คาปรึกษาในเรื่อ งศักยภาพว่าพนัก งานมี โอกาสก้าวหน้าได้อ ย่างไรบ้าง และต้อ งพัฒ นาปรับ ปรุ งในเรื่อ ง
พฤติกรรมการทางาน หรือเรื่องการทางานร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างไรบ้าง
• ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการประเมินผลงาน
▪ พนักงานทุกคนเป็ นผูร้ บั การประเมิน คือ พนักงานตัง้ แต่ระดับล่างสุดจนถึงกรรมการผูจ้ ดั การ
▪ ผูป้ ระเมิน ได้แก่ผบู้ งั คับบัญชาที่ผรู้ บั การประเมินได้ปฏิบตั ิงานด้วยในแต่ละช่วงเวลา
▪ ผูร้ วบรวมและสรุปผลการประเมิน ได้แก่ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท
• ขัน้ ตอนการประเมินผลงาน
▪ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลส่งแบบฟอร์มประเมินให้แก่พนักงานแต่ละราย
▪ พนักงานผูร้ บั การประเมินกรอกแบบชีแ้ จงข้อมูลการปฏิบตั ิงานของตนและส่งให้ผบู้ งั คับบัญชาซึ่งเป็ นผูป้ ระเมิน
▪ ผูบ้ งั คับบัญชาทาการประเมินแล้วรวบรวมผลการประเมินของพนักงานในหน่วยงานให้ครบถ้วน
▪ แต่ละหน่วยงานจัดส่งแบบประเมินให้แก่หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
▪ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทาการรวบรวมแบบประเมิน ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบประเมิน และ
ทาการรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการสรุปผลการประเมิน
▪ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเสนอคณะกรรมการบริหาร หรือผูม้ ีอานาจตามที่ได้รบั มอบหมายไว้
▪ คณะกรรมการบริหารทาการรับทราบผลการประเมิน สอบทานรายงานผลการประเมินพนักงาน และอนุมัติผล
การประเมิน
▪ ภายหลังจากการอนุมตั ิผลการประเมินแล้ว ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลส่งแบบประเมินผลงานให้แก่ตน้ สังกัด
ของพนักงานเพื่อแจ้งผลการประเมินให้พนักงานรับทราบ
❖
กรณี ที่ ผู้ป ระเมิ น เห็ น ด้ว ยกับ ผลการประเมิ น ให้ผู้ป ระเมิ น ลงนามในแบบการประเมิ น เพื่ อ
รับทราบผลการประเมิน
❖
กรณีที่ผปู้ ระเมินไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินให้ผปู้ ระเมินบันทึกข้อมูลชีแ้ จงลงไปในแบบการ
ประเมิน และให้ผบู้ งั คับบัญชาบันทึกความเห็นเพิ่มเติม และดาเนินการดังต่อไปนี ้
• ส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเพื่ อรวบรวมข้อมูลของผลการประเมินที่ผรู้ บั ประเมินไม่เห็นด้วย
กับผลการประเมิน
• หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดทารายงานสรุปผลการประเมินส่งให้คณะกรรมการบริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายพิจารณา
ถึงคาชีแ้ จงของผูร้ บั การประเมินและผูป้ ระเมิน
• คณะกรรมการบริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายตัดสินใจเพื่อยืนยันผลการประเมินตามเดิมหรือเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน
พร้อมทัง้ อนุมตั ิขอ้ สรุปดังกล่าว ซึ่งอานาจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้ถือว่าสิน้ สุด
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• หน่ วยงานทรัพ ยากรบุค คลส่งผลการประเมิน ผลงานที่ ได้ร ับ การอนุมัติ จากคณะกรรมการบริห ารหรือ ผู้ที่ได้ร ับ
มอบหมายให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อแจ้งให้แ ก่ผูร้ บั การประเมินทราบผล พร้อมทั้งให้ลงนามรับทราบผลการ
ประเมินดังกล่าว
▪ ภายหลังจากการลงนามรับทราบผลการประเมินเสร็จสิน้ แล้วให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล จัดทารายงาน
การปรับเงินเดือน และการปรับตาแหน่งงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอนุมตั ิ
3.2.4 การฝึ กอบรมและการพัฒนา
บริษัทได้ตะหนักถึงความสาคัญของการฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อที่จะเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถ
ให้แ ก่พ นักงาน เพื่อ ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็ นไปตามกลยุทธ์ของบริ ษั ท โดยมีห ลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
• การฝึ กอบรมพนักงานต้องมีการจัดทาเป็ นแผนการฝึ กอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัท
• การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานเป็ นหน้าที่ที่จะทาร่วมกันดังนี ้
▪ บริษัท มีเป้าหมาย มุ่งมั่นที่จะฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยมอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็ น
ผูด้ าเนินการ และกาหนดเป็ นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รบั การฝึ กอบรมจานวนเท่าใดต่อปี
▪ ผูบ้ งั คับบัญชา รับผิดชอบให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างสม่าเสมอ โดย
พิจารณาจากแผนการฝึ กอบรม
• การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วยสองส่วนคือ การฝึ กอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่น ๆ โดยให้กาหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจาเป็ น
• การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมกาหนดให้มีการตรวจสอบกับงบประมาณที่ได้รบั และการอนุมตั ิการใช้งบประมาณ
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
• ขัน้ ตอนการฝึ กอบรม
▪ การฝึ กอบรมโดยสถาบันภายนอกองค์กร
❖ เมื่ อ หน่ วยงานใดเห็ น ว่า มี ห ลัก สูต รการฝึ ก อบรมที่ เป็ น ประโยชน์ต่ อ พนัก งานของตนหน่ วยงาน
สามารถส่งพนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาได้โดย
• ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลสารวจหัวข้อฝึ กอบรมเบือ้ งต้นส่งให้ผมู้ ีอานาจแต่ละหน่วยงานพิจารณาตามข้อที่ส่งไปหรือผู้
มีอ านาจแต่ล ะหน่วยงานต้อ งการเพิ่ มหัวข้อ ฝึ ก อบรมให้ส่ งมายังหน่ วยงานทรัพ ยากรบุคคลของบริษั ท เพื่ อ ให้ค วาม
เห็นชอบ โดยพิจารณาดังนี ้
▪ ความเหมาะสมของหลักสูตรภายนอกต่อประโยชน์ที่จะได้รบั
▪ ความเหมาะสมของพนักงานที่จะได้รบั การเสนอชื่อโดยผูบ้ งั คับบัญชาให้เข้ารับการฝึ กอบรม
▪ ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับการกระจายโอกาสในการฝึ กอบรม และพัฒนากับพนักงานราย
อื่นๆ ในส่วนงานอย่างทั่วถึงกับวงเงินงบประมาณ
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ให้ใช้งบประมาณการฝึ กอบรมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็ นไปตามงบประมาณที่ได้รบั
การอนุมตั ิประจาปี
เมื่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคลให้ความเห็นชอบในการส่งพนักงานไปอบรมแล้ว ให้
ต้นสังกัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกได้
เมื่อพนักงานได้รบั การฝึ กอบรมจากภายนอกแล้ว ให้รายงานผลการฝึ กอบรมและ
พัฒ นา ต่อผู้บังคับบัญ ชาภายใน 30 วันนับจากวันที่เสร็จสิน้ การอบรมและพัฒ นา
และให้ผูบ้ งั คับบัญ ชาส่งให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ใน
การรายงานผลการฝึ กอบรมและวางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาประจาปี ถดั ไป

การฝึ กอบรมและพัฒนาที่หน่วยงานดาเนินการเอง หน่วยงานสามารถจัดฝึ กอบรมและ พัฒนาให้แก่พนักงาน
ในหน่วยงานเองได้ โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้

❖ ให้หน่วยงานที่ตอ้ งการจัดการฝึ กอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานในหน่วยงานของ
ตนเองให้จดั ทาแผนฝึ กอบรมและพัฒนาและส่งให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

❖ ในการจั ด ท าแผนฝึ กอบรมและพั ฒ นา ให้ ร ะบุ หั ว ข้อ เรื่ อ งการอบรมพั ฒ นา
วัตถุประสงค์ เนือ้ หาการฝึ กอบรมและพัฒนา วิทยากร และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและ
พัฒนา รวมถึงงบประมาณ

❖ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลพิจารณาถึงความเหมาะสมของแผนฝึ กอบรมและพัฒนา
ดังกล่าว และค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายเมื่อ เปรียบเทียบกับงบประมาณ
ของหน่วยงานที่ได้รบั จัดสรร

❖ เมื่อหน่วยงานทรัพยากรให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานดาเนินการฝึ กอบรมโดย
ความช่วยเหลือด้านการจัดสถานที่และคาแนะนาจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

❖ ภายหลังจากฝึ กอบรมเสร็จสิน้ ให้ดาเนินการบันทึกข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ รายละเอียด
หลักสูตร รายชื่อพนักงานผู้เข้ารับการฝึ กอบรม และค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทาเป็ นข้อมูล
ประวัติการฝึ กอบรม และใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการฝึ กอบรมต่อไป
• การประเมินและติดตามผล
▪ การจัดทารายงานการอบรม จะต้องประกอบด้วย
➢ ชื่อ ตาแหน่ง และหน่วยงาน
➢ เรื่อง หรือหัวข้อที่เข้าอบรม
➢ สถานที่ ระยะเวลา หรือหลักสูตร
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➢ ค่าใช้จ่ายในการอบรม
➢ วุฒิบตั รที่ได้รบั (ถ้ามี)
➢ ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม และข้อคิดเห็นที่มีต่อการอบรม
➢ การนาความรู ้ หรือข้อมูลที่ได้มาพัฒนาบริษัทได้หรือไม่อย่างไร
▪ ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลรวบรวมรายงานการฝึ กอบรมและทาการประเมินผลการฝึ กอบรมตามแผนงานที่
กาหนดไว้โดยจัดทาเป็ นรายงานเพื่อเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3.2.5
การบริหารค่าตอบแทน
บริษัทมีเป้าหมายที่สาคัญ ในการบริหารค่าตอบแทน(ค่าจ้าง และผลตอบแทนอื่นๆ)และสิทธิประโยชน์ข องพนักงานตาม
ตาแหน่ งหน้าที่ คือ ต้อ งกาหนดค่ าตอบแทนและสิทธิ ป ระโยชน์ในระดับ ที่ สามารถแข่งขัน กับ องค์กรอื่น ๆ ได้ และเพื่ อ ดึงดูดคนที่ มี
ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานที่ทางานอยู่ทางานดียิ่งขึน้ จึงมีนโยบายดังต่อไปนี ้
• การจ่ายค่าตอบแทนและให้สิทธิประโยชน์ตามตาแหน่งหน้าที่ บริษัทจะพิจารณาองค์ประกอบ 2 อย่างคือ
▪ ความถูกต้องหรือความเหมาะสมภายใน โดยจะกาหนดค่าตอบแทนตามค่าของงาน ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะของงาน โดยค่าของงานจะทาการประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตามรายละเอียดของ
ลักษณะงานที่กาหนดไว้ในใบกาหนดหน้าที่งาน (Job Description)
▪ ความถูกต้อ งหรือ ความเหมาะสมภายนอก โดยจะกาหนดค่ า ตอบแทนจากอัต ราขององค์กรภายนอกที่
เทียบเคียงกันได้ รวมถึงการพิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วย
• บริษัทกาหนดช่วงค่าตอบแทนตามระดับชั้นโดยอ้างอิงจากการพิจารณาในข้อก่อน และควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของช่วงค่าตอบแทนดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
• บริษัทจะขึน้ ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามผลของการปฏิบัติงานที่ประเมินได้ โดยจ่ายตามหลักผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ยึดถือหลักคุณธรรมและความสามารถ เพื่อให้สามารถจ่ายผลตอบแทนได้อย่างยุติธรรม
• การขึน้ ค่าตอบแทนประจาปี จะกระทาปี ละ 1 ครัง้
• การอนุมตั ิการปรับค่าตอบแทนรายปี ตอ้ งเป็ นไปตามอานาจการอนุมัติที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
3.2.6
สวัสดิการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ถือเป็ นสิ่งหนึ่งที่บริษัทมีให้แก่พนักงานนอกเหนือจากค่าตอบแทนประจา (เงินเดือน) เพื่อเป็ นการ
สร้างขวัญกาลังใจซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน จึงมีนโยบายดังต่อไปนี ้
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• ในการพิจารณาว่าจะจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม่ บริษัทจะพิจารณาโดยยึดหลักว่า
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เรื่องนั้น ๆ สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานหมู่มากได้หรือไม่ และเป็ นเรื่องทั่วไปที่
องค์กรภายนอกปฏิบตั ิกนั อยู่หรือไม่
• ในการบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์นั้น ให้พิจารณาแนวทางและวิธีการปฏิบัติจากข้อบังคับ และคาสั่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จากคู่มือวิธีปฏิบตั ิในการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย
บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เป็ นไปตามข้อปฏิบัติการทางานของบริษัทดังต่อไปนี้
1. ประกันสังคม และกองทุนทดแทน
2. การประกันอุบตั ิเหตุ
3. เครื่องแบบพนักงาน
4. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (ตามลักษณะงาน)
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ในประเทศ และต่างประเทศ
6. ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทางเพื่อทางานต่างจังหวัด และต่างประเทศ
7.การตรวจสุข ภาพประจ าปี (ส าหรับ CFO และผู้จัด การระดับ บริห าร สามารถให้มี ก ารตรวจพิ เศษเพิ่ ม ตามการ
พิจารณาของ CEO )
8.กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
• การอนุมตั ิการให้สวัสดิการพนักงานนัน้ ให้เป็ นไปตามคู่มืออานาจดาเนินการที่กาหนดไว้
3.2.7
สวัสดิภาพในการทางาน
บริษัทได้ตระหนักถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน โดยมีนโยบายดังต่อไปนี ้
• บริษัทจะดูแลและให้ความคุม้ ครองสวัสดิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
มีความปลอดภัย และปราศจากอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ ทัง้ นีผ้ บู้ งั คับบัญชาและพนักงานทุกคนต้องมีจิตสานึกในเรื่อง
ความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทางาน
• ในกรณีที่พนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่ที่จาเป็ นต้องเสี่ยงภัยในลักษณะใดก็ตาม บริษัทจะดูแลให้ความช่วยเหลือและคุม้ ครอง
ตามความจาเป็ นเพื่อลดโอกาสที่จะต้องเสี่ยงภัยนัน้ ให้เหลือน้อยที่สดุ
• ในกรณีที่พนักงานประสบอันตรายจากการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ จนถึงขัน้ เจ็บป่ วย สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ บริษัท
จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ภายในระดับที่ไม่ต่ากว่ากรอบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาลหรือ
ให้การฟื ้ นฟูตามคาแนะนาของแพทย์
• ในกรณี ที่ พ นัก งานได้ร ับ ความเสี ย หายหรือ ถู ก ฟ้ อ งร้อ งด าเนิ น คดี อัน เกิ ด จากการปฏิ บัติ งานโดยสุจ ริ ต ตามที่ บ ริษั ท
มอบหมาย บริษัทจะให้ความช่วยเหลือ เพื่อ ชดเชยความเสียหายและบรรเทาความเดือ ดร้อ นที่พนักงานได้รบั จากเหตุ
ดังกล่าว โดยจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ตามความจาเป็ นแก่กรณีอย่างดีที่สดุ ถึงแม้ว่าพนักงานจะพ้นสภาพความ
เป็ นพนักงานไปแล้วก็ตาม
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3.2.8
การพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
• การลาออกจากการเป็ นพนักงาน
o พนักงานผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากงานต้องยื่นใบลาออกจากงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อให้เสนอต่อผูอ้ นุมัติตามที่
กาหนดไว้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
o พนักงานรายวันที่ประสงค์จะลาออก ยื่นใบลาออกจากงานล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนถึงวันที่ขอลาออก หรือวัน
สุดท้ายของการทางานตามความจาเป็ น
o พนักงานรายเดือนที่ประสงค์จะลาออก ยื่นใบลาออกจากงานล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนถึงวันที่ขอลาออก หรือ
วันสุดท้ายของการทางานตามความจาเป็ น
o ให้หัวหน้างานสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกจากงาน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่พนักงานลาออกพร้อมทั้งให้ความเห็นใน
ใบลาออกนัน้ ด้วย เมื่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคลได้รบั ใบลาออกแล้วให้สมั ภาษณ์พนักงานและจัดเก็บข้อมูลไว้
o กรณี พนักงานที่หยุดงานติดต่อกันเกิน 3 วันปฏิทิน (รวมวันหยุด) โดยไม่แจ้งต่อผูบ้ ังคับบัญ ชาและไม่กลับมาเขียน
ใบลาออกเมื่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคลเห็นว่าพนักงานไม่กลับมาทางานแล้วจะแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสอบถาม
ข้อ มูล พนักงาน แล้วออกไปพ้น สภาพการเป็ น พนัก งานให้ห น่ว ยงานต้น สังกัด รับ ทราบพร้อ มทั้งอนุมัติ แ ล้วส่ งกลับ ที่
ทรัพยากรบุคคลและจัดเก็บข้อมูล
• การถูกปลดออกจากการเป็ นพนักงาน
o บริษัทอาจปลดพนักงานออกจากงานได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
▪ กระทาความผิดทางอาญาจนได้รบั โทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุก
ทุจริตต่อหน้าที่การงาน เป็ นเหตุให้เสียหายแก่ช่อื เสียงของบริษัท
▪ ละทิง้ หน้าที่การงานติดต่อคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า 3 วันปฏิทิน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
▪ ขัดคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งสั่งการโดยหน้าที่โดยชอบและการขัดคาสั่งนัน้ เป็ นเหตุให้เสียหายแก่บริษัท
อย่างร้ายแรง
▪ เปิ ดเผยความลับของบริษัทเป็ นเหตุให้เสียหายแก่งานของบริษัทอย่างร้ายแรง
▪ จงใจประมาทเลินเล่อทาให้ทรัพย์สินของบริษัทเสียหายอย่างร้ายแรง ประพฤติช่วั อย่างร้ายแรง
o เมื่อพนักงานทาความผิดร้ายแรงจนถึงขั้นปลดออกให้กรรมการผูจ้ ัดการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึน้ ยกเว้น
ความผิดที่ชดั แจ้งเนื่องจากกระทาความผิดทางอาญาจนได้รบั โทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุก หรือความผิดจากการละ
ทิง้ หน้าที่การงานติดต่อคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า 3 วันปฏิทินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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3.2.9

การโอนย้ายหรือเปลี่ยนสถานะพนักงาน
การโอนย้ายเปลี่ยนสถานะพนักงาน เป็ นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาที่เน้นให้พนักงานสามารถเรียนรูง้ านใหม่ ๆ ที่
ไม่เคยปฏิบตั ิมาก่อนได้ อีกทัง้ ยังเป็ นวิธีการหนึ่งของการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้ทดลองงานจริงก่อนการ
เลื่อนตาแหน่งงานไปยังตาแหน่งงานที่สงู ขึน้ หน่วยงานที่ตอ้ งการโอนย้ายหรือเปลี่ยนสถานะพนักงานจัดทาใบการโอนย้ายหรือเปลี่ยน
สถานะพนักงานและเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ และส่งใบการโอนย้ายหรือเปลี่ยนสถานะพนักงานดังกล่าวไปยังหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
3.2.9.1 หน่วยงานต้นสังกัดต้องการโอนย้ายหรือเปลี่ยนสถานะพนักงานให้กรอกเอกสารให้ครบถ้วนโดยได้รบั การอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ
ในหน่วยงานนัน้ เรียบร้อยแล้ว
3.2.9.2 เสนอผูม้ ีอานาจตามคู่มืออานาจดาเนินการเพื่ออนุมตั ิการรับบุคคลเข้าเป็ นพนักงานตามคู่มืออานาจดาเนินการที่กาหนดไว้
3.2.9.3 หน่วยทรัพยากรบุคคลตรวจสอบความถูกต้องแล้วนาไปแก้ไขในประวัติพนักงาน
• update ในทะเบียนประวัติพนักงาน
• update ในแผนอัตรากาลังคน
• update ข้อมูลแผนงานของระบบเงินเดือนให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
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