บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

นโยบายการบริ หารงานด้านบุคคล
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษทั
ฯ ให้ดาํ เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสอดคล้องตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี จึงได้จดั ทํา
นโยบายบริหารงานบุคคลฉบับนี เพือวางแนวทางการดําเนินงานเพือส่งเสริมให้พนักงานได้มกี ารพัฒนาทักษะ ศักยภาพ
เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนการเติบโตทางสายอาชีพของพนักงาน เพือความยังยืนของบริษทั ฯด้วย
ขอบเขตนโยบายการบริหารงานด้านบุคคล ประกอบด้วยนโยบายย่อย ๆ ดังนี
1. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน
2. นโยบายการจ้างงานและบรรจุพนักงาน
3. นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
4. นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงสุดและผูบ้ ริหาร
5. นโยบายการพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพของพนักงาน
6. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
7. แนวทางในการรักษาพนักงานทีมีคุณภาพ
 นโยบายการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯมีนโยบายทีชัดเจนทีจะเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขันพืนฐาน โดยเคารพ
กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในการปฏิบตั ติ ่อพนักงานและผูท้ ได้
ี รบั
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการหลีกเลียงการมีส่วนเกียวข้อในการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย
มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นระบบ ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึงหมายความรวมถึงผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกฝ่ ายของบริษทั ฯ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
1. บริษทั ฯให้ความสําคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบตั ติ ่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ รวมถึงผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกฝ่ ายของบริษทั ฯ ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทังความแตกต่างทางกายภาพ, เพศ, เชือชาติ
, ศาสนา, สถานะทางสังคม หรือทัศนคติทางด้านการเมือง
2. บริษทั ฯจะไม่กระทําการใดทีเป็ นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ รวมถึงผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกฝ่ ายของบริษทั ฯ ทังทางตรงและทางอ้อม อันได้แก่ การล่วงละเมิดทางกาย วาจา การข่มเหง การข่มขู่
คุกคาม การทําให้เกิดความอับอาย การล่วงละเมิดทางเพศ การเหยียดหยาม เป็ นต้น
3. บริษทั ฯ จะไม่ใช้ และไม่สนับสนุนให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายของบริษทั ฯ มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายทุก
ประเภท ซึงหมายความรวมถึงแรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมายอืนๆ
4. บริษทั ฯจัดให้มกี ารสือสาร เผยแพร่นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชน แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
เพือให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายได้รว่ มกันดําเนินธุรกิจอย่างมีมนุษยธรรม ด้วยการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตาม
นโยบายของบริษทั ฯ
5. บริษทั ฯจัดให้มกี ารสอดส่องดูแลเรืองการเคารพสิทธิมนุษยชน ในแต่ละขันตอนของการปฏิบตั งิ าน ไม่ละเลย
เพิกเฉย หากมีการกระทําอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน พนักงานมีหน้าทีต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือ
บุคคลทีรับผิดชอบทราบ และบริษัทฯจัดให้มกี ระบวนการคุม้ ครองบุคคลทีแจ้งเรืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย
เกียวกับพฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนตามทีบริษทั ฯ
กําหนดไว้ในคู่มอื จริยธรรมทางธุรกิจ
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6. บริษทั ฯมีวฒ
ั นธรรมองค์กรทียึดมันต่อการเคารพสิทธิมนุ ษยชนทีให้พนักงานถือปฏิบตั เิ ป็ นแนวทางในการ
ทํางาน เพือให้พนักงานสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมทีมีความสุข และยอมรับซึงกันและกัน
นอกจากนี พนักงานยังต้องปฏิบตั งิ านด้านการบริการด้วยมาตรฐานทีเท่าเทียมกันแก่ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ทุก
เชือชาติ ทุกศาสนาด้วยความเสมอภาค
7. บริษทั ฯจัดให้มกี ระบวนการในการประเมิน และสามารถระบุประเด็นความเสียงด้านการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
และผลกระทบเพือให้บริษทั ฯสามารถวางแผนและกําหนดแนวทางในการแก้ไขและป้ องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนได้
8. บริษทั ฯกําหนดให้มบี ทลงโทษสําหรับผูก้ ระทําความผิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขันสูงสุดคือการเลิกจ้าง
 นโยบายการจ้างงานและบรรจุพนักงาน
บริษทั ฯมีนโยบายในการบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร โดยมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรทีมีคุณสมบัติ ความรูค้ วามสามารถ และศักยภาพทีเหมาะสมกับตําแหน่งงาน และสอดคล้องกับค่านิยมของ
บริษทั ฯ รวมถึงการกํากับดูแลระบบการสรรหาและคัดเลือกให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยให้โอกาส
ทีเท่าเทียมกันกับคนทุกเพศ อายุ เชือชาติ ศาสนา การศึกษา สีผวิ ฐานะ ไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานขัดต่อกฎหมาย
ตลอดจนการปฏิบตั ติ ่อพนักงาน รวมถึงผูส้ มัครงาน และผูท้ เกี
ี ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
บริษทั ฯมีนโยบายไม่จา้ งแรงงานเด็กอายุตํากว่า 18 ปีมาทํางาน
 นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษทั ฯให้ความสําคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม แข่งขันได้ และเป็ นธรรม เพือสร้าง
ความมันใจว่า บริษทั ฯจะสามารถสร้างแรงจูงใจ และสามารถรักษาพนักงานผูม้ ผี ลการปฏิบตั งิ านทีดี มีประสิทธิภาพไว้
กับบริษทั ฯได้ ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจในปั จจุบนั เพือให้พนักงานได้รบั การพิจารณาค่าตอบแทนในอัตราที
เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานทีจ่ายอยูใ่ นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน โดยมุ่งเป้ าหมายทีพนักงานเกิด
ความรูส้ กึ มีกําลังใจในการทํางานและสามารถสร้างผลการทํางานทีช่วยนําพาบริษทั ฯสู่ความเจริญเติบโตได้อย่างมันคง
บริษทั ฯกําหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. เงินเดือน
2. โบนัสประจําปี ตามผลการปฏิบตั งิ าน
3. สวัสดิการต่าง ๆ อาทิ กองทุนสํารองเลียงชีพ
4. เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง (ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน)
เงิ นเดือน จะกําหนดโดยพิจารณาจากตําแหน่งงาน บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึง
รวมถึงประสบการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบ นอกจากนี จะพิจารณาการปรับเพิมขึนตามผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯทังในระยะสันและระยะยาว อัตราเงินเฟ้ อ การเปรียบเทียบกับผูป้ ระกอบการรายอืนในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) รวมถึงการพิจารณาเป็ นรายบุคคล ตามภาระหน้าที ความรับผิดชอบ และผลสําเร็จของ
งานตามทีได้รบั มอบหมาย การประเมินทักษะและคุณลักษณะด้านต่าง ๆ รวมถึงการลา และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
วินัยขององค์กรเป็ นลําดับ
โบนัสประจําปี ตามผลการปฏิ บตั ิ งาน การจ่ายโบนัสประจําปี เพือเป็ นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่พนักงานที
ปฏิบตั ไิ ด้ตามเป้ าหมายทีวางไว้ ซึงประกอบด้วย เป้ าหมายรวมของบริษทั ฯ เป้ าหมายของฝ่ ายงานตามทีบริษทั ฯกําหนด
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รวมถึงผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงานทีประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา และข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โดย
การประเมินเป็ นรายบุคคล
โดยแบบฟอร์มทีใช้ในการประเมินพนักงานเป็ นรายบุคคล จะประกอบด้วยหัวข้อสําคัญทีใช้ในการประเมิน ดังนี
- ตัวชีวัดผลสําเร็จของงานทีสําคัญ
- พฤติกรรมการทํางานทีสําคัญ
- พฤติกรรมด้านวินัยและกิจกรรมขององค์กร
- การคํานวณคะแนนและนําหนัก
โดยในส่วนของเป้ าหมายภาพรวมของบริษทั ฯ จะพิจารณาจากตัวเลขการเจริญเติบโตของรายได้ / ผลกําไร / การ
บริหารจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน นอกจากนี บริษทั ฯจะมีการกําหนดเป้ าหมายของแต่ละฝ่ ายงาน
เช่น ฝ่ ายบริหารงานขาย ฝ่ ายบริหารหนี เป็ นต้น
สวัสดิการต่าง ๆ บริษทั ฯจะพิจารณาสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานตามบทบาทและตําแหน่งของพนักงาน ซึงใน
ปัจจุบนั บริษทั ฯมีสวัสดิการให้แก่พนักงาน ดังนี
1. ค่าล่วงเวลา
2. ค่าเบียเลียง
3. กองทุนสํารองเลียงชีพ
4. การจัดทําประกันชีวติ ประกันอุบตั เิ หตุ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5. ฝึกอบรม / พัฒนาพนักงาน
6. ตรวจสุขภาพประจําปี
7. เงินช่วยเหลือเพือจัดการงานศพ
เงิ นชดเชยในกรณี เลิ กจ้าง (ตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองแรงงาน)
การเลิกจ้างพนักงานของบริษทั ฯ จะต้องดําเนินการตามขันตอนอย่างถูกต้อง และปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
เคารพและคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ติ ามแนวทางของกฎหมายแรงงานและข้อกําหนดทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด
 นโยบายการพิ จารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้บริหาร
บริษทั ฯมีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษทั ฯ โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานและการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษทั ฯ เพือให้มคี วามเหมาะสมกับภาระหน้าที และความ
รับผิดชอบทีได้รบั มอบหมายในการนําพาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายตามทีกําหนด
ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษทั ฯ หมายถึงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ส่วนผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูบ้ ริหารสูงสุด
ในแต่ละฝ่ ายงานในตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการฝ่ ายขึนไป
หลักเกณฑ์และวิธพี จิ ารณาค่าตอบแทน
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษทั ฯ – คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงสุดขององค์กรในเบืองต้น และนําเสนอให้ท ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณา โดยผ่านการพิจารณาในเบืองต้นจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน พร้อมทังพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงสุด โดยจะพิจารณาจากบทบาท ขอบเขต
อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารสูงสุด และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ การเปรียบเทียบกับ
ผูป้ ระกอบการรายอืนในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) รวมถึงการนําพาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามทีกําหนดไว้
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2. ผูบ้ ริหาร - ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดเป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร ตามขอบเขต อํานาจหน้าที และ
ความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย เพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหารในระดับทีเหมาะสม
ทังนี การพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนทีเป็ นเงินเดือน ผลการ
ดําเนินงานระยะสัน และผลการดําเนินงานระยะยาว ตลอดจนปัจจัยอืน ๆ ประกอบด้วย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูง
กว่า หรือเท่ากับระดับธุรกิจเดียวกันโดยประมาณ และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นต้น
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
1. เงินเดือน - ค่าตอบแทนการทํางานเป็ นประจําทุกเดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านตามทีได้รบั
มอบหมาย ประสบการณ์ และศักยภาพของการดํารงตําแหน่ง
2. ค่าตอบแทนสําหรับผูบ้ ริหาร - ค่าตอบแทนส่วนนี จะเป็ นค่าตอบแทนทีนอกเหนือจากเงินเดือนของผูบ้ ริหาร
เช่น สิทธิการประกันชีวติ รถประจําตําแหน่ง การเบิก-จ่ายค่านํามัน เป็ นต้น
 นโยบายการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
บริษทั ฯตระหนักถึงความสําคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพของพนักงานของบริษทั ฯ ที
จําเป็ นในการปฏิบตั งิ านทังในปัจจุบนั และในอนาคต เพือให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านให้ก้าวทันการเปลียนแปลง และ
เป็ นไปตามกลยุทธ์ของบริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตในสายอาชีพของตนเองโดยการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่คาํ นึงถึงเพศ เชือชาติ ศาสนา สีผวิ และฐานะ
การพัฒนาพนักงานมีวธิ ดี ําเนินการใน 2 ลักษณะดังนี
1. การพัฒนาทีบริษทั ฯจัดให้ คือการทีบริษทั ฯจัดการพัฒนาในทุกด้านให้กบั พนักงานตามทีเห็นเหมาะสม และ
สอดคล้องกับเป้ าหมาย / แผนพัฒนาของแต่ละสายงานและของบริษทั ฯ โดยการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ดังกล่าว แบ่งออกเป็ น
1.1 การฝึกอบรมภายใน หมายถึง การฝึกอบรมทีบริษทั ฯ จัดให้มขี นตามความจํ
ึ
าเป็ นในการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ โดยกําหนดเป็ นแผนพัฒนาและหลักสูตรประจําปี เพือพัฒนาให้พนักงานมีความรูแ้ ละทักษะที
จําเป็ นในการปฏิบตั งิ านทังในปัจจุบนั และในอนาคต โดยอาจจะจัดในพืนทีภายในหรือนอกบริษทั ฯก็ได้
1.2 การฝึกอบรมภายนอก หมายถึง การฝึกอบรมทีบริษทั ฯส่งพนักงานในสายงานต่าง ๆ ไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรทีหน่วยงานภายนอกจัดขึน ตามความจําเป็ นในการดําเนินงานของสายงานนัน ๆ
เพือพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ และทักษะทีจําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน
2. การพัฒนาตนเอง คือการทีตัวพนักงานเป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญในการจัดการพัฒนาให้กบั ตนเอง เพือให้บรรลุ
เป้ าหมายของบริษทั ฯ และ/หรือแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวพนักงานเอง
 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษทั ฯ ห่วงใยต่อชีวติ และสุขภาพของพนักงาน จึงให้ความสําคัญกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยกําหนดเป็ นนโยบายเพือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้พนักงานทุกราย เพือให้เกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยใช้หลักดังกล่าวในการบริหารงาน และปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนือง ดังนี
1. บริษทั ฯส่งเสริมให้พนักงานทํางานด้วยความปลอดภัย สร้างคุณภาพชีวติ ทีดี ทังต่อพนักงาน และผูม้ สี ่วนได้
เสีย
2. บริษทั ฯสนับสนุนส่งเสริมให้มกี ารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานทีทํางานให้มคี วามปลอดภัย ซึงจะเป็ นการ
ป้ องกันหรือลดอุบตั เิ หตุและโรคจากการทํางาน
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3. บริษทั ฯจัดให้มแี ผนป้ องกันอัคคีภยั มีการตรวจตรา การรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั รวมทังการดูแลจัดการสถานที
ไม่ให้มวี สั ดุ
หรือลักษณะการทํางานทีมีโอกาสเป็ นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ให้เป็ นไปตามแผนอย่าง
สมําเสมอ
4. บริษทั ฯจะสนับสนุ นส่งเสริมให้มกี จิ กรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ทีจะช่วยกระตุน้ จิตสํานึกของพนักงาน
5. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ จะต้องปฏิบตั ติ นให้เป็ นแบบอย่างทีดี เป็ นผูน้ ําให้การอบรมและจูงใจให้พนักงาน
ปฏิบตั งิ านด้วยวิธที ปลอดภั
ี
ย
6. พนักงานทุกคนต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพือนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯเป็ น
สําคัญตลอดเวลาทีปฏิบตั งิ าน
7. จัดให้มกี ารตรวจประเมินความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และปรับปรุงแก้ไขให้อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน มีการตรวจสุขภาพให้กบั พนักงานเป็ นประจําทุกปี และหากมีการเจ็บป่ วยอันเนืองมาจากการทํางาน
หรือสภาพแวดล้อมในการทํางาน ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุความเจ็บป่ วยนัน พร้อมทังแก้ไขปั ญหาให้เป็ น
รูปธรรม เพือหลีกเลียงการเกิดความเจ็บป่ วยซําในสาเหตุเดิม
8. พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทํางานและความปลอดภัยต่าง ๆ ทีบริษทั ฯ
กําหนด
 แนวทางในการรักษาพนักงานทีมีคณ
ุ ภาพ
นโยบายบริหารงานด้านบุคคลทีจัดทําขึนเพือเป็ นแนวทางให้เกิดกลยุทธ์ในการรักษาพนักงานทีมีคุณภาพไว้กบั
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯมีแผนงานในเรืองดังกล่าวดังนี
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานในบริษทั ฯให้น่าทํางาน – มีการกําหนดเป้ าหมาย และแผนงานต่าง ๆ ใน
การทํางานทีชัดเจน และมีวธิ กี ารสือสารภายในบริษทั ฯเพือให้พนักงานทุกคนเห็นภาพเป้ าหมายของบริษทั ฯ
ไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้พนักงานรูส้ กึ ว่าการทํางานอยูท่ นีี มีคุณค่าสําหรับตน และเกิดความกระตือรือร้นใน
การทํางาน
2. การสร้างความสัมพันธ์ทดีี ในการทํางานร่วมกัน – มีการพัฒนาหัวหน้าทุกระดับให้เห็นความสําคัญในเรืองนี
และให้หวั หน้าเป็ นจุดเริมต้นในการสร้างบรรยากาศในการทํางานทีเน้นไปทีการสร้างความสัมพันธ์ทดีี ระหว่าง
กัน มีการพูดคุยกัน สือสารกันอย่างสมําเสมอ ไต่ถามทุกข์สุขของพนักงาน ความสัมพันธ์ทดีี จะทําให้
บรรยากาศในการทํางานดี และการรักษาพนักงานไว้กจ็ ะทําได้งา่ ยขึน
3. ให้การสนับสนุนพนักงานในการทํางานและสร้างผลงาน - การสนับสนุนเครืองมือในการทํางาน การให้กําลังใจ
และการสนับสนุ นทางจิตใจเป็ นสิงทีจะช่วยเปลียนทัศนคติในการทํางาน และส่งเสริมให้พนักงานมีผลงานทีดี
ความรูส้ กึ กระตือรือร้น และอยากทํางานก็จะเกิดขึน และทําให้พนักงานไม่อยากออกจากบริษทั ฯไป
4. การบริหารค่าตอบแทนพนักงานให้เป็ นธรรม
–
กําหนดแนวทางการให้ค่าตอบแทนตามผลงานและ
ความสามารถของพนักงานมากกว่าทีจะให้ตามอาวุโส
หรือตามความพึงพอใจของผูบ้ ริหาร
การจ่าย
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ จะทําให้พนักงานได้รบั ความยุตธิ รรม และอยาก
ทํางานกับบริษทั ฯ
5. การให้โอกาสการเติบโตทีชัดเจน – ทําให้พนักงานมองเห็นภาพว่า ถ้าทํางานกับบริษทั ฯแล้ว จะเติบโตไปทาง
ไหน ทังด้านตําแหน่ งงาน และด้านความท้าทายในการทํางาน โดยนอกจากการเติบโตด้านตําแหน่งงานแล้ว
การทีตนสามารถทํางานทียากขึนได้ ก็เป็ นสิงทีทําให้พนักงานรูส้ กึ ว่ามีความสามารถมากขึน มีความรูม้ ากขึน
ซึงจะส่งผลให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ ว่าทํางานแล้วมีอนาคต เติบโตได้ อัตราการลาออกก็จะลดลงตามลําดับ
6. บริษทั ฯมีความมันคง – การทีธุรกิจของบริษทั ฯมีความมันคง ทําให้พนักงานรูส้ กึ ว่าตนเองมีอนาคต ไม่ตอ้ ง
กังวลเรืองตกงาน ก็จะช่วยให้อตั ราการลาออกของพนักงานลดลงได้
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