นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
เพือตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริ หารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นทีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่างๆ ดังนี
 นโยบายวิเคราะห์อตั รากําลัง
เพือสนับสนุนให้สายธุรกิจและองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ได้มีการใช้เครื องมือทางสถิติและตัวชีวัดต่างๆ
ในการวางแผนอัตรากําลัง โดยเปรี ยบเทียบภารกิจการปฏิบตั ิงาน เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารและพัฒนา
บุคลากร รวมทังมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและตําแหน่งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพือบริ หารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นําไปสู่การบรรลุพนั ธกิจของบริ ษทั ต่อไป
 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุ คลากรเชิ งรุ กเป็ นสิ งที บริ ษทั ให้ความสําคัญอย่างต่อเนื อง เพื อให้ได้บุคลากรที มี คุณภาพ บริ ษทั จึ งมี
นโยบายเข้าร่ วมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ การจัดกิ จกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยชัน
นํา เพื อสร้ างภาพลักษณ์ ที ดี ของบริ ษ ัทต่ อสถาบันและมหาวิ ทยาลัยชันนําต่ างๆ รวมทัง องค์กรชันนําและสื อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ สําหรับนโยบายการคัดเลือก บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู ้
ความสามารถ คุณลักษณะทีเหมาะสมกับงาน ควบคู่กบั ความเป็ นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดําเนิ นการ
ผ่านการพิจารณาร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานต้นสังกัด ผูเ้ ชียวชาญในสาขาวิชาชีพนันๆ และหน่ วยงานบริ หารทรัพยากร
บุ คคล เพือให้การคัดเลื อกเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และมี ความเหมาะสมกับตําแหน่ งงาน รวมทังใช้เทคโนโลยีและ
เครื องมื อที ทันสมัยมาสนับสนุ น ซึ งมุ่งส่ งเสริ มให้บุ คลากรนันๆ ประสบความสําเร็ จในสายวิชาชี พที กลุ่มบริ ษ ัท
สามารถ และจะนําไปสู่ความสําเร็ จอย่างยังยืนของบริ ษทั ต่อไป
 นโยบายด้านบริ หารผลการปฏิ บัติงาน
บริ ษทั มี นโยบายการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานพนักงานอย่างเป็ นธรรม รวมทังเป็ นไปตามนโยบายและกล
ยุท ธ์ข องทุ ก สายธุ ร กิ จ โดยนํา ระบบตัว ชี วัด ผลการปฏิ บ ัติ ง าน(KPIs) จากเป้ าหมายขององค์ก รลงสู่ ร ะดับ
หน่ ว ยงานและบุ ค คลที สอดคล้อ งกับ แผนธุ ร กิ จ ตลอดจนประเมิ น ผลขี ด ความสามารถต่า งๆ Corporate
Competency ในปี 2559 บริ ษ ทั นํา ระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บ ัติ ง านที ทัน สมัย และเป็ นมาตรฐานสากล
(SAP) มาใช้ในองค์กร เพือสามารถตรวจสอบและบริ หารผลการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานและผูบ้ ริ ห ารเพื อ
นําไปสู่ การบรรลุพนั ธกิ จของบริ ษทั อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป
 นโยบายบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือสนับสนุ นการบริ หารทรัพยากร
บุคคลให้เกิดความรวดเร็ ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น ใช้การสมัครงานออนไลน์ในการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร ระบบการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบกระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิ กส์ ระบบการจัดการ
ข้อมูลความรู ้ และการประเมินขี ดความสามารถ (Competency Assessment) และการจัดทําแผนพัฒนารายบุ คคล
(Individual Development Plan) ในการวางแผนฝึ กอบรมและพัฒนาบุ คลากร ระบบการบริ หารสวัสดิ การและ
ค่าตอบแทนผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ คส์ (E-Payslip) นอกจากนัน บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลต่างๆนี ไปใช้สนับสนุ นการ

ตัดสิ นใจและการกําหนดนโยบายการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสําเร็ จอย่างยังยืนและ
เป็ นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป
 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
บริ ษทั มีการกําหนดผลตอบแทน สิ ทธิ ประโยชน์ และสวัสดิ การต่างๆ ตามตําแหน่ ง ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
ความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็ นปั จจุบัน
ตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าทีความรับผิดชอบของตําแหน่งให้สอดคล้องกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และ
สภาวะเศรษฐกิ จ โดยดําเนิ นการควบคู่ กับการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบกับธุ รกิ จทังในอุ ตสาหกรรมเดี ยวกันและต่าง
อุตสาหกรรม ทังนี เพือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิการทีเป็ นไปตามกฎหมาย เหมาะสม
เป็ นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริ ษทั ชันนําอืนๆ ได้
 นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
บริ ษทั ให้ความสําคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู งและพนักงานทุกระดับ
รวมทังการสื อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลียน
แนวคิ ดมุ มมอง นําเสนอแนวคิ ดใหม่ๆเชิ ง สร้ างสรรค์ของพนักงาน และนําผลที ได้ไปปรั บ ปรุ งแนวทางการ
ดําเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน ในชือโครงการ “Lunch & Learn”
นอกจากนัน บริ ษทั มี ก ารกําหนดนโยบายการสร้ างความสัมพันธ์ และผูกพันทุ กระดับภายในองค์กรระหว่า ง
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน รวมทังได้ส่งเสริ มการส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในปี ทีผ่าน
มาบริ ษทั จึ งจัดทํากิ จกรรมต่างๆมากมาย เช่ น กิ จกรรมการประเมินผลความพึงพอใจและการเปิ ดรั บฟั งความ
คิดเห็นต่างๆ การจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุก
ระดับขององค์กร เช่น การสํารวจความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน (Internal Survey) ชมรมทําความดี (D-Club)
และชมรมอืนๆ
 นโยบายส่งเสริ มนวัตกรรมสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ได้ส่งเสริ มและพัฒนาพนักงานเพือนําไปสู่องค์กรนวัตกรรม โดยจัดโครงการ SAMART Innovation Award
for SAMART People และโครงการ SAMART Brain2Works ซึงเป็ นการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ทาง
นวัตกรรมใหม่ทางการตลาดและแผนธุรกิจภายในบริ ษทั เพือส่งเสริ มให้พนักงานทุกคนในทุกระดับ มีส่วนร่ วมใน
การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร และเพือเป็ นการพัฒนาพนักงานทีเข้ามาร่ วมโครงการ
ให้มีความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็ นรู ปธรรมและสัมฤทธิ ผล และนําผลงานนวัตกรรมมาแก้ปัญหาให้กบั
ลูกค้า รวมทังเพือพัฒนาสิ นค้า บริ การ และกระบวนการทางธุ รกิ จ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้าและสังคม
ต่อไป

