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เนื่องจากบริษัทฯ เปนธุรกิจซื้อมาขายไป นอกจากการคัดสรรสินคาที่มีคุณภาพแลว ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ
คือ ระบบงาน / การบริการ ที่มีตอบสนองความตองการของลูกคา ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีหรือ
ปจจัยแวดลอมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ตระหนักดีวา พนักงาน คือ เปนหัวใจสําคัญในการผลักดันองคกร
ไปสูความสําเร็จและการเติบโตอยางยั่งยืน แตระหวางทางสูเปาหมายนั้น พนักงานจําเปนตองมีความเกง มีความดี และมี
ความสุข จึงถือเปนภารกิจสําคัญของบริษัทฯ ในอันที่จะผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามที่มุงหมาย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มุงมั่นสรางบรรยากาศการทํางานที่มีความสุขกระตือรือรน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหแก
ทีมงานที่มีความสามารถรอบรูบนหลักการของความถูกตอง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ
แนวปฏิบัติ
1. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 สงเสริมและกระตุน ใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม
คํานึงถึงความแตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการ เมือง หรือ
ความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพยสนิ กําเนิด หรือสถานะ
 สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิใหธรุ กิจของตนเขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงาน
เด็ก เปนตน
 เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความ เห็นโดย
ปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการ
สื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี
2. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
 ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
 จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย

 ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
 การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปน

ธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ

 ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ

ผูจัดทํา/แกไข
วรินกาญจน ธีระอัมรานนท
วันที่ลงนาม

ผูทบทวน/อนุมัติ
- ลงนาม -

วิรัฐ สุขชัย

- ลงนาม -
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วันที่ลงนาม
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 หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน

หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน

 พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
 รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค

3. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพพนักงานใหมีขีดความสามารถ สนับสนุนวัฒนธรรม และคานิยมของบริษัท
สอดคลองกับเปาหมาย กลยุทธ และทิศทาง การขยายตัว ของบริษัท
4. ผูบริหารทุกคนมีหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคลภายในสายงาน / ฝาย / แผนก ของตนเอง ตามนโยบายและ
แนวทางการบริหารงานของบริษัท
5. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนางานทรัพยากรบุคคลดานตาง ๆ
บริษัทฯ ไดสรุปภารกิจหลักดานทรัพยากรบุคคล เปนกรอบในการบริหารงานตาง ๆ ดังนี้

1) การวางแผนอัตรากําลังคน
เพื่อใหมีกําลังคนเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจทั้งจํานวนและสมรรถนะที่ตองการ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
1.1 จัดใหมีโครงสรางองคกรรวม และระดับสายงานลงจนถึงฝาย เพื่อใหสามารถระบุไดวามีประเภทงานอะไร ทํา
หนาที่ใด เพื่อใหบริษัทฯ สามารถออกแบบกระบวนการบริหารงานใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ สายการบังคับ
บัญชา และจํานวนอัตรากําลังคน ทั้งนี้การจัดโครงสรางนั้นขึ้นอยูกับปจจัยภายในและภายนอกของแตละสาย
ธุรกิจ
1.2 ทบทวนแผนอัตรากําลังเปนประจําทุกป ตองพิจารณาเรื่องตางๆ ตอไปนี้
• เวลา หมายถึ ง เวลาที่ จ ะต อ งใช เพื่ อทํ าให กํ าลั งคนพรอม มี เวลาเพี ย งพอที่ จ ะสรางความพรอ มจาก
พนักงานเดิมของบริษัทหรือไม หากไมพอ ควรเลือกรับคนจากภายนอกที่มีทักษะเขามาทํางานทันที โดย
ที่สามารถพัฒนาพนักงานรุนใหมตอไปในอนาคต
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• สัดสวนคาใชจาย งบประมาณดานบุคลากร รวมถึงทรัพยากรที่เกี่ยวของมีเพียงพอหรือไม อาทิ เครื่องมือ
ตางๆ ในการทํางาน เทคโนโลยี โปรแกรม เครื่องจักร ฯลฯ
2) การสรรหาวาจางบุคลากร
การสรรหาวาจางบุคลากรเขาทํางานกับองคกรเปนงานที่มีความสําคัญ เปรียบเสมือนเปนกาวแรกในความสําเร็จ
ขององคกร สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถครบถวนตามที่งานนั้นตองการ ใหสนใจเขารวมงานกับบริษัทใน
ปริมาณที่พอเหมาะ ตลอดจนทําการคัดเลือกบุคลากรอยางมีหลักเกณฑและยุติธรรมเพื่อใหไดบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มี
ความเหมาะสมกับงานทีบ่ ริษัทตองการมากที่สุดเขามารวมงาน บริษัทฯ กําหนดกรอบการทํางานไวดังนี้
2.1 จัดใหมีระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการสรรหาและวาจางที่ชัดเจน รวมถึงเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
2.2 การตัดสินใจจางบุคลากรตองผานการอนุมัติตามขั้นตอน และหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดไว สามารถคัดเลือก
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ทั ก ษะ ความสามารถ และความเหมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในตํ าแหน งนั้ น โดยคํ านึ งถึ ง
คาใชจายในการสรรหาตั้งแตการคัดเลือก การฝกอบรมบุคลากร ตลอดจนคาจางและผลประโยชนตอบแทนที่ตอง
จายใหกับบุคคลที่ดํารงตําแหนงดังกลาว
2.3 พิจารณาแหลงที่มาของบุคลากรทั้งขอดีและขอเสียจากการสรรหาบุคลากรทั้งจากภายในหรือภายนอก ซึ่งทั้งสอง
แหลงมีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในดานคุณภาพและปริมาณของบุคลากรที่
ตองการ เชน คาใชจายและระยะเวลาที่ตองใชในการดําเนินงาน รวมถึงการเติบโตของพนักงาน
2.4 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรกระทําอยางเปดเผย บริสุทธิ์และยุติธรรม เพื่อใหไดบุคคลภายนอกที่มีความรู
ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนา มีความสนใจที่จะเขารวมงานกับบริษัท
3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเปนกระบวนการสําคัญที่มีผลตอการผลักดันองคกรใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ
ที่ไดกําหนดขึ้นไว นับเปนการถายทอดเชื่อมตอความตองการขององคกร ไปสูเปาหมายการทํางานของพนักงานแตละ
บุคคล และเปนเครื่องมือทางการบริหารที่จะทําใหผูบังคับบัญชาไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของแตละ
บุคคล รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานในการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของงาน (KPI) รวมกัน ทําใหเกิดความรวมมือ ความสัมพันธที่ดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะนําไปสู
ความสําเร็จขององคกรในที่สุด
3.1 การกําหนดระบบประเมินผลงานตองมีความชัดเจน เปนรูปธรรม สามารถวัดและประเมินความสําเร็จของบุคคล
ได และสื่อสารใหพนักงานทุกๆ คนไดรับทราบถึงหลักเกณฑดังกลาว
3.2 เชื่อมตอสนับสนุนตอเปาหมายหลักขององคกร คือ การเชื่อมตอเปาหมายหลักนั้นมาเปนเปาหมายในการทํางาน
ของแตละบุคคล โดยผานการจัดทําแผนงาน หรือเปาหมายการทํางานรายบุคคล
3.3 ผูอํานวยการสายงานทุกคน มีหนาที่ทบทวนความเหมาะสมของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป
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3.4 ประเภทดั ช นี วัด ผลการปฏิ บั ติ งานออกเป น 3 ประเภท และเปลี่ ย นแปลงน้ํ าหนั ก คะแนนที่ ใช ป ระเมิ น ผลให
เหมาะสม ดังมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)
1. KPI = Key Performance Indicator เปนการประเมินโดยวัดจากคะแนนการปฏิบัติงานของ
พนักงานเอง
2. API = Appraisal Indicator เปนการประเมินโดยผูบังคับบัญชา
3. ATI = Attendance Indicator เปนการเก็บคะแนนจากเวลาทํางานและวันลาตางๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได กําหนดน้ําหนั กคะแนนการประเมิ นผลของดั ชนีวัดผลการปฏิ บัติ งานแต ละประเภท ซึ่ งแตล ะ
ตําแหนงงานใชเปนเครื่องมือวัดผลอยูในปจจุบัน ดังนี้
สรุปน้ําหนักคะแนนการประเมินผลดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
ประเภทดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
1 KPI (Key Performance Indicator)
2 API (Appraisal Indicator)
3 ATI (Attendance Indicator)
ดูหลักการคํานวณ ATI
คะแนนเต็ม

น้ําหนักคะแนนการประเมิน
ระดับผูจัดการขึ้น
ระดับพนักงาน
ไป
50
70
30
30
20

-

100

100

3.5 นําผลการประเมินการปฏิบัติงาน ไปใชในกรณีตอไปนี้
(1) พิจารณาความเหมาะสมในการใหผลตอบแทนแกพนักงาน เชน เงินเดือน คาจาง หรือ ผลตอบแทนใน
รูปแบบตาง ๆ
(2) พิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงงานของพนักงาน วามีความเหมาะสมเพียงใด ตองมี
การปรับปรุง พัฒนา ฝกอบรม หรือปรับยายอยางไร เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
(3) ใช ป ระกอบการพิ จ ารณาการเปลี่ย นตํ าแหน งของพนั กงาน การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานจะแสดงถึ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งถือเปนปจจัยในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
(4) ใชประกอบการพิจารณาเพื่อการฝกอบรมและการพัฒ นาบุคลากร ผลลัพธที่ไดจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะเปนขอมูลที่บงชี้วาพนักงานควรไดรับการฝกอบรมและการพัฒนาในรูปแบบใด
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(5) ใชประกอบในการบริหารงานในดานตาง ๆ เชน การสรางความยุติธรรม และการแกปญหาความขัดแยง
ภายในบริษัท เปนตน เพื่อกอใหเกิดบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดีและเสริมสรางศักยภาพโดยรวมของ
บริษัท
4) คาตอบแทนและสวัสดิการ
นโยบายการจายคาตอบแทนของบริษัทใชกับพนักงานทุกคน เพื่อสามารถดึงดูดใจ พัฒนาศักยภาพ และรักษา
พนักงานผูมีผลการปฏิบัติงานสูงและมีแรงจูงใจในการทํางานในตลาดที่มีการแขงขันได
พนักงานจะไดรับการเสนอ
คาตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
4.1 จัดทําโครงสรางเงินเดือนเปรียบเทียบ เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาเงินเดือนพนักงานใหม และพนักงานเกา
และทบทวนใหเหมาะสมกับกับตลาดแรงงานเปนประจําทุกป โดยคํานึงถึงความสามารถในการจายคาตอบแทน
ของบริษัทฯ
4.2 คาตอบแทน แบงเปน เงินเดือน คาจาง รายไดอื่น ซึ่งตองมีระเบียบในการจายที่ชัดเจน
• เงินเดือน จะไดรับการกําหนดโดยอิงตามบทบาทและตําแหนงหนาที่ของพนักงานแตละคน ซึ่งรวมถึง
ประสบการณดานวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ความซับซอนของงาน และสภาวะตลาดในประเทศ
• โบนัสประจําป ตามผลการปฏิบัติงาน เปนการจูงใจและใหรางวัลพนักงานที่ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่ตั้ง
ไว ขึ้นกับผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละป
• สวัสดิการตางๆ จะใหโดยอิงตามสัญญาการจางงานของพนักงานแตละราย และนโยบายสวัสดิการที่บริษัท
กําหนด
5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของพนักงานในทุกระดับใหเหมาะสมกับตําแหนงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการทางธุรกิจและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ สอดคลองกับกลยุทธและแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยมุงเนนในดาน
ตางๆ ดังนี้
5.1 ผูบังคับบัญชา มีหนาที่ประเมินชองวาง ผลงาน ศักยภาพ สมรรถนะ ของพนักงาน และกําหนดแนวทางในการลด
ชองวางเพื่อพัฒนาพนักงาน โดยใชแนวทางตาง ๆ ดังนี้
5.1.1 เรียนรูเพิ่มเติมจากการทํางาน เชน การฝกอบรมในงาน , การสอนแนะและระบบพี่เลี้ยง, การใหคําปรึกษา,
การมอบหมายงาน
5.1.2 การพัฒนาตนเอง ไดแก เรียนรูดวยตนเอง, การหมุนเวียนงาน , ศึกษาตอ
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5.1.3 การฝกอบรมภายในบริษัท แบงเปนระดับดังนี้
• สําหรับพนักงานระดับบริหาร :
บริษัทดําเนินการพัฒนาผูบริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเปน
ผูนําควบคูไปกับการเพิ่มองคความรูใหมๆ ในการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการปรับ/เลื่อนตําแหนงตางๆ ใน
อนาคตใหสอดคลองกับความกาวหนา
• สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ :
บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรูความสามารถตาม
หนาที่ ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามหนาที่งาน เชน การบริหารความเสี่ยง, มาตรฐานทางดานการเงินและบัญ ชี,
ความรูทางดานกฎหมาย, ทักษะการใชระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี, ทักษะการตลาดและการ
ขาย, มาตรฐานทาง IT และ ISO, การจัดการงานธุรการ, ความปลอดภัยในการทํางาน ฯลฯ
• สําหรับพนักงานทุกคน :
บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝกอบรมความรูความสามารถหลัก เพื่อให
พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบตั ิงานไดสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม, การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ, การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร
ฯลฯ
5.1.4 การจัดฝกอบรมภายนอกบริษัท บริษัทสนับสนุนใหผบู ริหารและพนักงานเขารับการฝกอบรมจากสถาบัน
หรือองคกรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผูเชี่ยวชาญในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ของแตละบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหมๆ กับ
องคกรอื่น ทั้งนี้ตองอยูในงบประมาณที่กําหนด
5.2 การวางแผนพัฒนาอาชีพ
5.2.1 บริษัทฯ จะนําการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลมาพิจารณา นําประเด็นความไมสําเร็จ กลับมา
วิเคราะห จุดออน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของแตละบุคคล สรางเปนแผนพัฒนาใหแกพนักงานในป
ถัดไป
5.2.2 การวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน จะพิจารณาจากความสามารถหลักสําหรับพนักงานทุกคนใน
องคกรตองมีความสามารถดานการบริหารสําหรับผูบริหาร และความรูความชํานาญในสาขาวิชาชีพ
ตางๆ เพื่อนําไปวิเคราะห วางแผนและเปนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคล
5.3 การรักษาผูมีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตําแหนง
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5.3.1 บริษัทมีนโยบายในการรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ และมีศักยภาพสูงในบริษัท โดยจัดทํา
หลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความกาวหนา
ในอาชีพ โดยใชแนวทางการพัฒนาตามขอ 5.1
5.3.2 ฝายทรัพยากรบุคคล จะติดตามใหสายงานวางแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงลวงหนา 1 ป หากมีตาํ แหนง
งานที่เกษียณอายุ
5.3.3 บริษัทฯ จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงของบุคลากร โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูอํานวยการขึ้นไป
เพื่อสรางความมั่นใจไดวาบริษัทมีความพรอมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตําแหนงวางหรือ
สําหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัทอยางตอเนื่อง
6. การพัฒนาและจัดการความรูในองคกร
เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จและสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร บริษัท
จึงใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยริเริ่มโครงการ KM
“Knowledge Management” เพื่อสงเสริมใหมีการบริหารจัดการองคความรูภายในองคกรใหสามารถตอบสนองเปาหมาย
ธุรกิจไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
6.1 ฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูรวบรวมและเก็บรักษาขอมูล
6.2 ผูที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานมีหนาที่รวบรวมความรูจากประสบการณ ที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน ,
การเรียนรูจากโครงการงานตางๆ, ปญหาและการแกไขปญหาที่ผานมา, การประชุมเพื่อแลกแบงปนความรู
และประสบการณระหวางกัน รวมถึงมาตรฐาน, การอบรม, การศึกษา , การประชุมทางวิชาการ รวมถึงที่
ไดรับจากลูกคา คูคา นํามารวบรวม เพื่ออบรม แกพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7. การบริหารแรงงานสัมพันธ
บริษัทสงเสริมกิจกรรมทุกประเภท เพื่อสรางความสัมพันธ และความเขาใจอันดีรวมกันระหวางฝายบริหาร
และฝายพนักงาน เพื่อสามารถจัดการขอขัดแยงที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยรวดเร็วและดวยความพอใจของทุกฝายมากที่สุด
และเพื่อรวมกัน สรางสรรคประโยชนใหเพิ่มพูนและนํามาเกื้อกูลอยางเหมาะสม โดยบริษัทดําเนินการ ดังนี้
7.1 สงเสริมและบํารุงรักษา บุคลากรของบริษัททุกคนใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
7.2 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแนวปฏิบัติตางๆ ที่รัฐกําหนดดวยความพอใจและสนับสนุนใหพนักงานได
ปฏิบัติตามดวย
7.3 ปฏิบัติตามสัญญาและขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยครบถวน และสนับสนุนใหพนักงานไดปฏิบัติตาม
7.4 ใหมีการฝกอบรมและพัฒ นาเพิ่ มพู นความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการจัดฝกอบรมใน
สถานประกอบกิจการและสงพนักงานทุกระดับออกไปรับฝกอบรมตามความเหมาะสม
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7.5 กําหนดวินัยในการทํางานอยางเหมาะสม และใชมาตรการทางวินัยดวยความเปนธรรม โดยการใหผูเกี่ยวของ
ทุกฝายไดแสวงหาและแสดงขอเท็จจริงไดเต็มที่
7.6 กําหนดขั้นตอนและวิธีการรองทุ กข ตลอดจนกระบวนการยุติขอรองทุกขที่มีประสิท ธิภ าพและเหมาะสม
สนับสนุนใหพนักงานใชวิธีการดังกลาว เมื่อมีความทุกขจากการทํางานที่เกิดขึ้น โดยฝายจัดการจะเรงแกไข
ปญหาและเหตุแหงการรองทุกขนั้นโดยเร็ว
7.7 จัดการ จัดหา และปรับปรุงสถานที่ทํางาน ใหปลอดภัยมีสุขลักษณะที่ดีและเหมาะสมแกการปฏิบัติของ
พนักงานในแตละหนาที่การงาน รวมทั้งการจัดการเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใชในการทํางานและวิธีการ
ทํางานที่ปลอดภัย กับจัดหาเครื่องปองกันอันตรายที่เหมาะสมใหแกพนักงานดวย
7.8 สงเสริมการปรึกษาหารือ ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยจะพัฒนาผูบังคับบัญชาทุกระดับเพื่อใหเปน
ที่ปรึกษาที่ดีแกพนักงาน
8. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ให ข อ มู ล งานทรั พ ยากรบุ ค คลมี ค วามถู ก ต อ งสมบู ร ณ สามารถนํ า ข อ มู ล ไปใช ง านด า นต า งๆ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
8.1 บริษัทฯ จึงนําระบบสารสนเทศมาใชในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
• ระบบงานทะเบียนประวัติ (Central Database) ชวยในการเก็บขอมูลดานประวัติสวนตัวของบุคลากร
ประวัติการทํางาน ฯลฯ ซึ่งระบบอื่นๆ สามารถดึงขอมูลไปใชรวมกันได
• ระบบการตรวจสอบเวลา (Time Attendance) ระบบจะดึงเวลาจากเครื่องรูดบัตร มาเปรียบเทียบกับ
ตารางเวลาทํางานปกติของพนักงาน แลวรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้นออกมา เชน การขาดงาน,
การมาสาย, การลา, หรือการทํางานลวงเวลา เปนตน
• ระบบงานดานการคํานวณเงินเดือน (Payroll) ชวยในการบริหารเงินเดือน คาตอบแทน และภาษี โดยที่
ระบบจะทําการคํานวณอัตโนมัติ
• ระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Evaluation) ช วยในการกํ า หนดมาตรฐานในการ
ประเมินผล ชวยในการบันทึก คํานวณผลลัพธ และสรุป การประเมินผลของบุคลากร ในเรื่องการขึ้น
เงินเดือนและการเลื่อนขั้นตําแหนง
• ระบบงานพั ฒ นาและฝ ก อบรมบุ ค ลากร (Training and Development) เป น ระบบที่ ช วยในการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากร
• ระบบงานสวั ส ดิ ก ารต างๆ (Welfare) ช วยในการเก็ บ บั น ทึ ก และบริ ห ารงานข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด
สวัสดิการตางๆ เชน คารักษาพยาบาล, การลาตางๆ เปนตน
8.2 สื่อสารผลการวิเคราะหที่จําเปนตอผูบริหารในฝายตาง ๆ เพื่อชวยในการบริหารงาน

