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เนื่องจากบริษัทฯ เป็ นธุรกิจซือ้ มาขายไป นอกจากการคัดสรรสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพแล้ว ปั จจัยความสําเร็จที่สาํ คัญ
คือ ระบบงาน / การบริการ ที่มีตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีหรือ
ปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ พนักงาน คือ เป็ นหัวใจสําคัญในการผลักดันองค์กร
ไปสูค่ วามสําเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน แต่ระหว่างทางสูเ่ ป้าหมายนัน้ พนักงานจําเป็ นต้องมีความเก่ง มีความดี และมี
ความสุข จึงถือเป็ นภารกิจสําคัญของบริษัทฯ ในอันที่จะผลักดันให้เกิดความสําเร็จตามที่ม่งุ หมาย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มุ่งมั่นสร้างบรรยากาศการทํางานที่มีความสุขกระตือรือร้น มีความคิดริเริม่ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่
ทีมงานที่มีความสามารถรอบรูบ้ นหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
แนวปฏิบตั ิ
1. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 ส่งเสริมและกระตุน้ ให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและความเสมอภาค โดยไม่
คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชือ้ ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการ เมือง หรือ
ความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพนั ธุห์ รือพืน้ เพทางสังคม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะ
 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีสว่ น
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงาน
เด็ก เป็ นต้น
 เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึง่ ครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความ เห็นโดย
ปราศจากการแทรกแซง การได้รบั ข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้ จัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารเพื่อรับฟั งความคิดเห็นของผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเสรี
2. การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ศรีของความ

เป็ นมนุษย์
 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
 การพิจารณาการแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมทัง้ การให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วยความเป็ น

ธรรม โดยคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็ นเกณฑ์

 ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
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 หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

 พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาํ หนด
 รับฟั งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีขีดความสามารถ สนับสนุนวัฒนธรรม และค่านิยมของบริษัท
สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทาง การขยายตัว ของบริษัท
4. ผูบ้ ริหารทุกคนมีหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลภายในสายงาน / ฝ่ าย / แผนก ของตนเอง ตามนโยบายและ
แนวทางการบริหารงานของบริษัท
5. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ
บริษัทฯ ได้สรุปภารกิจหลักด้านทรัพยากรบุคคล เป็ นกรอบในการบริหารงานต่าง ๆ ดังนี ้

1) การวางแผนอัตรากําลังคน
เพื่อให้มีกาํ ลังคนเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจทัง้ จํานวนและสมรรถนะที่ตอ้ งการ ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
1.1 จัดให้มีโครงสร้างองค์กรรวม และระดับสายงานลงจนถึงฝ่ าย เพื่อให้สามารถระบุได้ว่ามีประเภทงานอะไร ทํา
หน้าที่ใด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกแบบกระบวนการบริหารงานให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ สายการบังคับ
บัญชา และจํานวนอัตรากําลังคน ทัง้ นีก้ ารจัดโครงสร้างนัน้ ขึน้ อยู่กับปั จจัยภายในและภายนอกของแต่ละสาย
ธุรกิจ
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1.2 ทบทวนแผนอัตรากําลังเป็ นประจําทุกปี ต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ ต่อไปนี ้
• เวลา หมายถึ ง เวลาที่ จะต้องใช้เพื่ อ ทําให้ก าํ ลังคนพร้อม มี เวลาเพี ย งพอที่ จะสร้างความพร้อ มจาก
พนักงานเดิมของบริษัทหรือไม่ หากไม่พอ ควรเลือกรับคนจากภายนอกที่มีทกั ษะเข้ามาทํางานทันที โดย
ที่สามารถพัฒนาพนักงานรุน่ ใหม่ตอ่ ไปในอนาคต
• สัดส่วนค่าใช้จา่ ย งบประมาณด้านบุคลากร รวมถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมีเพียงพอหรือไม่ อาทิ เครื่องมือ
ต่างๆ ในการทํางาน เทคโนโลยี โปรแกรม เครื่องจักร ฯลฯ
2) การสรรหาว่าจ้างบุคลากร
การสรรหาว่าจ้างบุคลากรเข้าทํางานกับองค์กรเป็ นงานที่มีความสําคัญ เปรียบเสมือนเป็ นก้าวแรกในความสําเร็จ
ขององค์กร สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถครบถ้วนตามที่งานนั้นต้องการ ให้สนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทใน
ปริมาณที่พอเหมาะ ตลอดจนทําการคัดเลือกบุคลากรอย่างมีหลักเกณฑ์และยุติธรรมเพื่อให้ได้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
ความเหมาะสมกับงานที่บริษัทต้องการมากที่สดุ เข้ามาร่วมงาน บริษัทฯ กําหนดกรอบการทํางานไว้ดงั นี ้
2.1 จัดให้มีระเบียบการปฏิบตั ิงานเรื่องการสรรหาและว่าจ้างที่ชดั เจน รวมถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
2.2 การตัดสินใจจ้างบุคลากรต้องผ่านการอนุมัติตามขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดไว้ สามารถคัดเลือก
บุค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ทัก ษะ ความสามารถ และความเหมาะสมที่ จ ะปฏิ บัติ งานในตําแหน่ งนั้น โดยคํานึ งถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาตัง้ แต่การคัดเลือก การฝึ กอบรมบุคลากร ตลอดจนค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนที่ตอ้ ง
จ่ายให้กบั บุคคลที่ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าว
2.3 พิจารณาแหล่งที่มาของบุคลากรทัง้ ข้อดีและข้อเสียจากการสรรหาบุคลากรทัง้ จากภายในหรือภายนอก ซึ่งทัง้ สอง
แหล่งมีขอ้ ดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในด้านคุณภาพและปริมาณของบุคลากรที่
ต้องการ เช่น ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินงาน รวมถึงการเติบโตของพนักงาน
2.4 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรกระทําอย่างเปิ ดเผย บริสทุ ธิ์และยุติธรรม เพื่อให้ได้บคุ คลภายนอกที่มีความรู ้
ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนา มีความสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัท
3) การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานนัน้ เป็ นกระบวนการสําคัญที่มีผลต่อการผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ที่ได้กาํ หนดขึน้ ไว้ นับเป็ นการถ่ายทอดเชื่อมต่อความต้องการขององค์กร ไปสู่เป้าหมายการทํางานของพนักงานแต่ละ
บุคคล และเป็ นเครื่องมือทางการบริหารที่จะทําให้ผูบ้ งั คับบัญชาได้ทราบถึงผลการปฏิบตั ิงาน และสมรรถนะของแต่ละ
บุคคล รวมทัง้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูบ้ งั คับบัญชาและผูป้ ฏิบตั ิงานในการกําหนดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
ของงาน (KPI) ร่วมกัน ทําให้เกิดความร่วมมือ ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่งจะนําไปสู่
ความสําเร็จขององค์กรในที่สดุ
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3.1 การกําหนดระบบประเมินผลงานต้องมีความชัดเจน เป็ นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินความสําเร็จของบุคคล
ได้ และสื่อสารให้พนักงานทุกๆ คนได้รบั ทราบถึงหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
3.2 เชื่อมต่อสนับสนุนต่อเป้าหมายหลักขององค์กร คือ การเชื่อมต่อเป้าหมายหลักนัน้ มาเป็ นเป้าหมายในการทํางาน
ของแต่ละบุคคล โดยผ่านการจัดทําแผนงาน หรือเป้าหมายการทํางานรายบุคคล
3.3 ผูอ้ าํ นวยการสายงานทุกคน มีหน้าที่ทบทวนความเหมาะสมของดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี
3.4 ประเภทดัช นี วัด ผลการปฏิ บัติ ง านออกเป็ น 3 ประเภท และเปลี่ ย นแปลงนํ้า หนัก คะแนนที่ ใช้ป ระเมิ น ผลให้
เหมาะสม ดังมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI)
1. KPI = Key Performance Indicator เป็ นการประเมินโดยวัดจากคะแนนการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานเอง
2. API = Appraisal Indicator เป็ นการประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา
3. ATI = Attendance Indicator เป็ นการเก็บคะแนนจากเวลาทํางานและวันลาต่างๆ
ทั้งนี บ้ ริษั ทฯ ได้กาํ หนดนํา้ หนักคะแนนการประเมิ นผลของดัชนี วัดผลการปฏิบัติงานแต่ละประเภท ซึ่งแต่ละ
ตําแหน่งงานใช้เป็ นเครื่องมือวัดผลอยู่ในปั จจุบนั ดังนี ้
สรุ ปนํา้ หนักคะแนนการประเมินผลดัชนีวัดผลการปฏิบัตงิ าน
นํา้ หนักคะแนนการประเมิน
ประเภทดัชนีวัดผลการปฏิบัตงิ าน
ระดับผู้จัดการขึน้
ระดับพนักงาน
ไป
1 KPI (Key Performance Indicator)
50
70
2 API (Appraisal Indicator)
30
30
3 ATI (Attendance Indicator)
20
ดูหลักการคํานวณ ATI
คะแนนเต็ม
100
100
3.5 นําผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน ไปใช้ในกรณีตอ่ ไปนี ้
(1) พิจารณาความเหมาะสมในการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ผลตอบแทนใน
รูปแบบต่าง ๆ
(2) พิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งงานของพนักงาน ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ต้องมี
การปรับปรุง พัฒนา ฝึ กอบรม หรือปรับย้ายอย่างไร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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(3) ใช้ป ระกอบการพิ จ ารณาการเปลี่ย นตําแหน่ งของพนัก งาน การประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานจะแสดงถึ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
(4) ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการฝึ กอบรมและการพัฒ นาบุคลากร ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานจะเป็ นข้อมูลที่บง่ ชีว้ า่ พนักงานควรได้รบั การฝึ กอบรมและการพัฒนาในรูปแบบใด
(5) ใช้ประกอบในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างความยุติธรรม และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในบริษัท เป็ นต้น เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานที่ดีและเสริมสร้างศักยภาพโดยรวมของ
บริษัท
4) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทใช้กบั พนักงานทุกคน เพื่อสามารถดึงดูดใจ พัฒนาศักยภาพ และรักษา
พนักงานผูม้ ีผลการปฏิบตั ิงานสูงและมีแรงจูงใจในการทํางานในตลาดที่มีการแข่งขันได้
พนักงานจะได้รบั การเสนอ
ค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
4.1 จัดทําโครงสร้างเงินเดือนเปรียบเทียบ เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือนพนักงานใหม่ และพนักงานเก่า
และทบทวนให้เหมาะสมกับกับตลาดแรงงานเป็ นประจําทุกปี โดยคํานึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน
ของบริษัทฯ
4.2 ค่าตอบแทน แบ่งเป็ น เงินเดือน ค่าจ้าง รายได้อ่นื ซึง่ ต้องมีระเบียบในการจ่ายที่ชดั เจน
• เงินเดือน จะได้รบั การกําหนดโดยอิงตามบทบาทและตําแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน ซึง่ รวมถึง
ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน และสภาวะตลาดในประเทศ
• โบนัสประจําปี ตามผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นการจูงใจและให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบตั ิงานได้ตามเป้าหมายที่ตงั้
ไว้ ขึน้ กับผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
• สวัสดิการต่างๆ จะให้โดยอิงตามสัญญาการจ้างงานของพนักงานแต่ละราย และนโยบายสวัสดิการที่บริษัท
กําหนด
5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรูค้ วามสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตําแหน่งอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต โดยมุ่งเน้นในด้าน
ต่างๆ ดังนี ้
5.1 ผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าที่ประเมินช่องว่าง ผลงาน ศักยภาพ สมรรถนะ ของพนักงาน และกําหนดแนวทางในการลด
ช่องว่างเพื่อพัฒนาพนักงาน โดยใช้แนวทางต่าง ๆ ดังนี ้
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5.1.1 เรียนรูเ้ พิ่มเติมจากการทํางาน เช่น การฝึ กอบรมในงาน , การสอนแนะและระบบพี่เลีย้ ง, การให้คาํ ปรึกษา,
การมอบหมายงาน
5.1.2 การพัฒนาตนเอง ได้แก่ เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง, การหมุนเวียนงาน , ศึกษาต่อ
5.1.3 การฝึ กอบรมภายในบริษัท แบ่งเป็ นระดับดังนี ้
• สําหรับพนักงานระดับบริหาร :
บริษัทดําเนินการพัฒนาผูบ้ ริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็ น
ผูน้ าํ ควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรูใ้ หม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ เป็ นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลื่อนตําแหน่งต่างๆ ใน
อนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
• สําหรับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ :
บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั ิการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรูค้ วามสามารถตาม
หน้าที่ ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการพัฒนาทักษะ ความรู ค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน เช่น การบริหารความเสี่ยง, มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญ ชี,
ความรูท้ างด้านกฎหมาย, ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, ทักษะการตลาดและการ
ขาย, มาตรฐานทาง IT และ ISO, การจัดการงานธุรการ, ความปลอดภัยในการทํางาน ฯลฯ
• สําหรับพนักงานทุกคน :
บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึ กอบรมความรูค้ วามสามารถหลัก เพื่อให้
พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ฯลฯ
5.1.4 การจัดฝึ กอบรมภายนอกบริษัท บริษัทสนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมจากสถาบัน
หรือองค์กรที่มีช่ือเสียง รวมทัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อีกทัง้ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กับ
องค์กรอื่น ทัง้ นีต้ อ้ งอยู่ในงบประมาณที่กาํ หนด
5.2 การวางแผนพัฒนาอาชีพ
5.2.1 บริษัทฯ จะนําการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลมาพิจารณา นําประเด็นความไม่สาํ เร็จ กลับมา
วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละบุคคล สร้างเป็ นแผนพัฒนาให้แก่พนักงานในปี
ถัดไป
5.2.2 การวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน จะพิจารณาจากความสามารถหลักสําหรับพนักงานทุกคนใน
องค์กรต้องมีความสามารถด้านการบริหารสําหรับผูบ้ ริหาร และความรูค้ วามชํานาญในสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ เพื่อนําไปวิเคราะห์ วางแผนและเป็ นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคล
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5.3 การรักษาผูม้ ีศกั ยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง
5.3.1 บริษัทมีนโยบายในการรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศ และมีศกั ยภาพสูงในบริษัท โดยจัดทํา
หลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้า
ในอาชีพ โดยใช้แนวทางการพัฒนาตามข้อ 5.1
5.3.2 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จะติดตามให้สายงานวางแผนพัฒนาผูส้ ืบทอดตําแหน่งล่วงหน้า 1 ปี หากมีตาํ แหน่ง
งานที่เกษียณอายุ
5.3.3 บริษัทฯ จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ผอู้ าํ นวยการขึน้ ไป
เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตาํ แหน่งว่างหรือ
สําหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
6. การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร
เพื่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึง่ จะส่งผลต่อความสําเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร บริษัท
จึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล โดยริเริ่มโครงการ KM
“Knowledge Management” เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์ความรูภ้ ายในองค์กรให้สามารถตอบสนองเป้าหมาย
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
6.1 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูร้ วบรวมและเก็บรักษาข้อมูล
6.2 ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากหน่วยงานมีหน้าที่รวบรวมความรู จ้ ากประสบการณ์ท่ีได้รบั จากการปฏิบัติงาน ,
การเรียนรูจ้ ากโครงการงานต่างๆ, ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาที่ผ่านมา, การประชุมเพื่อแลกแบ่งปั นความรู ้
และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงมาตรฐาน, การอบรม, การศึกษา , การประชุมทางวิชาการ รวมถึงที่
ได้รบั จากลูกค้า คูค่ า้ นํามารวบรวม เพื่ออบรม แก่พนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. การบริหารแรงงานสัมพันธ์
บริษัทส่งเสริมกิจกรรมทุกประเภท เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีรว่ มกันระหว่างฝ่ ายบริหาร
และฝ่ ายพนักงาน เพื่อสามารถจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดขึน้ ให้ยุติลงโดยรวดเร็วและด้วยความพอใจของทุกฝ่ ายมากที่สุด
และเพื่อร่วมกัน สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เพิ่มพูนและนํามาเกือ้ กูลอย่างเหมาะสม โดยบริษัทดําเนินการ ดังนี ้
7.1 ส่งเสริมและบํารุงรักษา บุคลากรของบริษัททุกคนให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
7.2 ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานและแนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่รฐั กําหนดด้วยความพอใจและสนับสนุนให้พนักงานได้
ปฏิบตั ิตามด้วย
7.3 ปฏิบตั ิตามสัญญาและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยครบถ้วน และสนับสนุนให้พนักงานได้ปฏิบตั ิตาม
7.4 ให้มีการฝึ กอบรมและพัฒ นาเพิ่มพูนความรู แ้ ละความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการจัดฝึ กอบรมใน
สถานประกอบกิจการและส่งพนักงานทุกระดับออกไปรับฝึ กอบรมตามความเหมาะสม
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7.5 กําหนดวินยั ในการทํางานอย่างเหมาะสม และใช้มาตรการทางวินยั ด้วยความเป็ นธรรม โดยการให้ผเู้ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายได้แสวงหาและแสดงข้อเท็จจริงได้เต็มที่
7.6 กําหนดขั้นตอนและวิธีการร้องทุกข์ ตลอดจนกระบวนการยุติขอ้ ร้องทุกข์ท่ี มีป ระสิทธิ ภาพและเหมาะสม
สนับสนุนให้พนักงานใช้วิธีการดังกล่าว เมื่อมีความทุกข์จากการทํางานที่เกิดขึน้ โดยฝ่ายจัดการจะเร่งแก้ไข
ปั ญหาและเหตุแห่งการร้องทุกข์นนั้ โดยเร็ว
7.7 จัดการ จัดหา และปรับปรุ งสถานที่ทาํ งาน ให้ปลอดภัยมีสุขลักษณะที่ดีและเหมาะสมแก่การปฏิบัติของ
พนักงานในแต่ละหน้าที่การงาน รวมทัง้ การจัดการเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางานและวิธีการ
ทํางานที่ปลอดภัย กับจัดหาเครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้แก่พนักงานด้วย
7.8 ส่งเสริมการปรึกษาหารือ ระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา โดยจะพัฒนาผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับเพื่อให้เป็ น
ที่ปรึกษาที่ดีแก่พนักงาน
8. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ให้ข้อ มู ล งานทรัพ ยากรบุ ค คลมี ค วามถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ สามารถนํา ข้อ มู ล ไปใช้ง านด้า นต่ า งๆ ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงาน
8.1 บริษัทฯ จึงนําระบบสารสนเทศมาใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้
• ระบบงานทะเบียนประวัติ (Central Database) ช่วยในการเก็บข้อมูลด้านประวัติส่วนตัวของบุคลากร
ประวัติการทํางาน ฯลฯ ซึง่ ระบบอื่นๆ สามารถดึงข้อมูลไปใช้รว่ มกันได้
• ระบบการตรวจสอบเวลา (Time Attendance) ระบบจะดึงเวลาจากเครื่องรู ดบัตร มาเปรียบเทียบกับ
ตารางเวลาทํางานปกติของพนักงาน แล้วรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึน้ ออกมา เช่น การขาดงาน,
การมาสาย, การลา, หรือการทํางานล่วงเวลา เป็ นต้น
• ระบบงานด้านการคํานวณเงินเดือน (Payroll) ช่วยในการบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทน และภาษี โดยที่
ระบบจะทําการคํานวณอัตโนมัติ
• ระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Evaluation) ช่ ว ยในการกํา หนดมาตรฐานในการ
ประเมินผล ช่วยในการบันทึก คํานวณผลลัพธ์ และสรุ ปการประเมินผลของบุคลากร ในเรื่องการขึน้
เงินเดือนและการเลื่อนขัน้ ตําแหน่ง
• ระบบงานพัฒ นาและฝึ ก อบรมบุ ค ลากร (Training and Development) เป็ น ระบบที่ ช่ วยในการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากร
• ระบบงานสวัส ดิ ก ารต่ า งๆ (Welfare) ช่ ว ยในการเก็ บ บัน ทึ ก และบริห ารงานข้อ มูล เกี่ ย วกับ การจัด
สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, การลาต่างๆ เป็ นต้น
8.2 สื่อสารผลการวิเคราะห์ท่ีจาํ เป็ นต่อผูบ้ ริหารในฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหารงาน

