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บริษัท เครือไทย โฮลดิ �งส์ จาํกัด (มหาชน) 
 

ประกาศ 
ที$ บค.001/2561 

เรื$อง นโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 
 

บริษัท เครือไทย โฮลดิ �งส์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความสาํคญัของบคุลากรในการเป็นกลไกสาํคญัที,ขบัเคลื,อน
และนําพาองค์กรไปสูค่วามสาํเร็จและการเติบโตที,ยั,งยืน  ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจที,วางไว้ บริษัทจึง
ได้กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลขึ �น โดยจดัวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลให้มคีวามชดัเจน 
ความโปร่งใส ความยตุิธรรม และมีความเป็นไปในแนวทางเดียวกนัทั �งองค์กร 

นโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบคุคลฉบบันี �  ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ในที,ประชมุครั �งที, 
1/2561 เมื,อวนัที, ;; กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี � 

บริษัทกําหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุคนมีหน้าที,ในการบริหารทรัพยากรบคุคลภายในหนว่ยงานของตนตามระบบและ
แนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัท 

บริษัทกําหนดให้บคุลากรมีหน้าที,ที,จะต้องยดึถือตามสิ,งดงัตอ่ไปนี � 

• คา่นิยมของบริษัท (Core Values) 

• ระเบียบปฏิบตัิเกี,ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) 

• ระเบียบปฏิบตัิเกี,ยวกบัจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน 

• ระเบียบข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัท โดยปฏิบตัิงานด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความ

มุง่มั,น ทุม่เทให้เกิดผลสาํเร็จของงาน 

บริษัทยดึถือระบบคณุธรรมที,พิจารณาถงึความรู้ ความสามารถของพนกังานเป็นสาํคญั ดงันั �นความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ผลตอบแทน และแรงจงูใจตา่งๆ จะขึ �นอยูก่บัสิ,งดงัตอ่ไปนี � 

• คณุภาพและผลสาํเร็จของงาน 

• ความรู้ความสามารถ 

• ทศันคติและศกัยภาพของพนกังาน สอดคล้องกบัความต้องการของบริษัท 

บริษัทสง่เสริมการสร้างและพฒันาบคุลากรอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื,อง เพื,อให้บคุลากรของบริษัทมคีวามรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะที,จําเป็นตอ่การดาํเนินธุรกิจในอนาคต  มีโอกาสก้าวหน้าตามสายวชิาชีพ (Career Opportunity) 
มีการพฒันาภาวะผู้ นําให้กบัพนกังานทกุระดบั ตลอดจน มีแนวทางที,จะสง่เสริมและพฒันาผู้มีศกัยภาพโดดเดน่อยา่งเป็น
ระบบ (Talent Management) มกีารจดัทําแผนผู้สบืทอดตําแหนง่  (Succession Planning) เพื,อเตรียมความพร้อมให้บคุลากร
สามารถที,จะเติบโตไปกบัองค์กร ภายใต้คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรที,มุง่เน้นการเสริมสร้างสปิริตที,มุง่มั,นสูค่วามสาํเร็จอยา่ง
ไร้ขีดจํากดั เพื,อสง่มอบผลงานและบริการที,เป็นเลศิอยา่งมืออาชีพตรงใจลกูค้า  
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บริษัทยงัให้ความสาํคญักบัการสร้างความผกูพนัของพนกังานตอ่องค์กร (Employee Engagement) ด้วยการสาํรวจ
ความคิดเห็นของพนกังานอยา่งสมํ,าเสมอ เพื,อนํามาปรับปรุง พฒันา และบริหารจดัการปัจจยัตา่งๆ ที,ทําให้บคุลากรของบริษัท
อยูด่ีมีสขุ ซึ,งนอกจากจะเป็นการรักษาบคุลากรที,เป็นคนเกง่ คนดี มีคณุภาพ ให้เกิดความภาคภมูิใจในการเป็นสว่นหนึ,งของ
องค์กรแล้ว  ยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรที,ดี (Employer Branding) ตอ่สายตาคนภายนอกให้มีความสนใจมาร่วมงาน
กบับริษัทอีกด้วย (Employer of Choice) 

1. นโยบายด้านการสรรหาบุคลากรที$มีศักยภาพและการดูแลบุคลากรใหม่ 

(Talent Acquisition and Onboarding) 

การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรที,มีศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ คณุลกัษณะ ตลอดจน ประสบการณ์ในการ
ทํางานที,ตรงตามความต้องการขององค์กรเป็นเรื,องสาํคญัและจําเป็นสาํหรับการเติบโตอยา่งอยา่งตอ่เนื,องเพื,อรองรับการ
ขยายตวัทางธุรกิจที,ต้องพฒันาขดีความสามารถทางการแขง่ขนัขององค์กรไปพร้อมๆ กบัการเปลี,ยนผา่นสูโ่ลกดิจิทลั ดงันั �น 
เพื,อให้บริษัทเป็นที,รู้จกัและเข้าถงึผู้สมคัรเจนเนอเรชั,นใหม่ๆ  (Millennials)  ที,มีคณุลกัษณะ วิธีการสื,อสาร มีเป้าหมายและการ
ใช้ชีวิตที,แตกตา่งไปจากคนเจนเนอเรชั,นก่อนๆ   การปรับปรุงกระบวนการการสรรหาและคดัเลอืกให้รวดเร็ว เชื,อถือได้  

ภายใต้หลกัเกณฑ์ของบริษัท บริษัทจะจ้างและบรรจพุนกังานตามความจําเป็นและความเหมาะสมของงาน โดย
พนกังานที,จะได้รับการจ้างและบรรจตุ้องผา่นการพิจารณาดงันี � 

• ด้านคณุวฒุ ิ

• ด้านประสบการณ์ 

• มีความสามารถเหมาะสมกบัตําแหนง่งาน 

• มีคณุสมบตัติามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

ในขั �นตอนการคดัเลอืก บริษัทมกีารนําเครื,องมือคดักรองผู้สมคัรที,มีประสทิธิภาพมาใช้ อาทิ แบบประเมินคา่นิยม
องค์กร แบบทดสอบความรู้และทกัษะด้านวชิาชีพ  เทคนิคการสมัภาษณ์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Event Interview : BEI)  
การแนะนําผู้สมคัรจากพนกังานในองค์กร (Employee Referral) ซึ,งเป็นแหลง่ข้อมลูที,สามารถอ้างอิงได้  

เมื,อผา่นกระบวนการสรรหาคดัเลอืกและจ้างงาน  พนกังานใหมข่องบริษัททกุคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 
(Onboarding Program) ซึ,งเป็นโปรแกรมที,ออกแบบมาเพื,อให้พนกังานได้รู้จกับริษัท รู้จกัธุรกิจในกลุม่บริษัท เครือไทย       
โฮลดิ �งส์ และกลุม่ TCC และรู้จกัวิถีการทํางานร่วมกนัแบบเครือไทย โฮลดิ �งส์ (TGH Corporate Culture & Core Values) รวม
ไปถึง ได้ความรู้เบื �องต้นในสนิค้าและบริการทั �งประกนัภยั ประกนัชีวิต และการบริการทางการเงินอื,นๆ ของกลุม่บริษัท เครือ
ไทย โฮลดิ �งส์ (Product Knowledges) กฎหมาย ข้อบงัคบัตา่งๆ ที,ต้องรู้เพื,อปฏิบตัิตามกรอบการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจน 
ระเบียบข้อบงัคบัการทํางาน สวสัดิการ ผลประโยชน์ตา่งๆ ของพนกังาน  แนวทางในการบริหารจดัการและพฒันาพนกังาน 
(My Career Pathway) ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างผลงานที,เป็นเลศิ  มีศกัยภาพที,พร้อมจะเติบโตไปกบับริษัท
ตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจองค์กรที,วางไว้ 
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2. นโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

(Compensation and Benefits) 

บริษัทมีนโยบายในบริหารคา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทในธุรกิจเดียวกนั มีการ
พิจารณาถึงปัจจยัตา่งๆ เช่น คณุวฒุิ ประสบการณ์ หน้าที,ความรับผิดชอบตามตาํแหนง่งาน อตัราคา่จ้างแรงงานของตลาด 
โดยคํานงึถึงจดุอ้างอิงที,เหมาะสมกบัตลาดและสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทตามสภาวะการณ์ที,เปลี,ยนแปลงไป 
สภาวะการครองชีพ ประกอบกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ การแขง่ขนักบัตลาดอนัมีลกัษณะทางธุรกิจที,คล้างคลงึกนั  

นอกจากนี � บริษัทยงัจดัให้มีสวสัดิการให้กบัพนกังานเพื,อเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที,ดีทา่มกลางสงัคมและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานที,มคีวามสขุ (Live a Happy Life)  มีชมรมกีฬา กิจกรรมสนัทนาการ กิจกรรมเสริมสร้างสขุภาพ
และสขุอนามยัที,ดี  การได้รับสทิธิประโยชน์และสว่นลดของสนิค้าและบริการตา่งๆ  ทั �งของกลุม่บริษัท เครือไทย โฮลดิ �งส์ และ
กลุม่บริษัท TCC นอกเหนือไปจากการให้ความคุ้มครองสวสัดิการหลกักบัพนกังาน เช่น กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ คา่
รักษาพยาบาล คา่รักษาฟัน การตรวจสขุภาพประจําปี การประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุเป็นต้น  

3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้มีศักยภาพโดดเด่น 

(Talent and People Capability Development)  

บริษัทให้ความสาํคญัในการเรียนรู้และพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื,อง เพื,อให้พนกังานมีความรู้ ความสามารถ หรือ
สมรรถนะ (Competency Development) ที,สอดคล้องกบัหน้าที,รับผิดชอบและเอื �อตอ่การปฏิบตัิงานให้สาํเร็จตาม
วตัถปุระสงค์และมาตรฐานของงานที,ได้กําหนดไว้  (Technical Proficiency) อีกทั �งยงัสง่เสริมให้มกีารวางแผนและพฒันา
ความก้าวหน้าในสายวชิาชีพ (Career Planning and Development) สง่เสริมการเรียนรู้เทคนิควธีิในการทํางาน  วิทยาการ 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื,อให้พนกังานได้พฒันาศกัยภาพที,จําเป็นตอ่การปฏิบตัิงานทั �งในปัจจบุนัและอนาคต  โดยการจดัให้มี
การฝึกอบรมสมัมนาภายในองค์กร การจดัสง่พนกังานไปอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานกบัสถาบนัภายนอกทั �งในประเทศและ
ตา่งประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิ,ง การให้ทนุการศกึษา (Scholarship) แก่พนกังานในสาขาวิชาชีพที,เป็นความเชี,ยวชาญเฉพาะ
ด้านซึ,งจําเป็นตอ่การดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี � เพื,อสร้างองค์ความรู้ในระดบัองค์กรให้แขง็แกร่ง (Knowledge Management)  บริษัทยงัสนบัสนนุให้มี
การแลกเปลี,ยนและเรียนรู้ระหวา่งกนัในองค์กร ผา่นแคมเปญหรือกิจกรรมการเรียนรู้ (Knowledge Sharing) มีการสอนงาน 
(Coaching) การจดัตั �งชมุชนผู้ เชี,ยวชาญเฉพาะด้าน (Community of Practice : COP)  โดยใช้ประโยชน์จากช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ในการอํานวยความสะดวกให้พนกังานมีแหลง่ความรู้ที,สามารถเข้าถึงและพฒันาตวัเองได้ง่าย 

 

 

 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

นโยบายการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                หนา้ 4 ของ 6 

 

 
 

บริษัทจําแนกการพฒันาบคุลากรตามประเภทของสมรรถนะ (Competency) ดงัตอ่ไปนี � 
 

1. การพฒันาสมรรถนะหลกัขององค์กร (Core Competency) เป็นการพฒันาความสามารถและคณุลกัษณะ

ที,ทกุคนในองค์กรจําเป็นต้องมีเหมือนๆ กนั เป็นความสามารถ (Ability) ที,ทําให้บริษัทแตกตา่งอยา่งโดด

เดน่ ทั �งในแง่การตอบสนองความต้องการของลกูค้า และการแขง่ขนัได้ในธุรกิจอตุสาหกรรมเดียวกนั  ถือ

เป็นพื �นฐานที,จะนําองค์กรไปสูว่ิสยัทศัน์ที,กําหนดไว้   

2. การพฒันาสมรรถนะหลกัของธุรกิจประกนัและการเงิน (Core Insurance and Financial Competency)

เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจพื �นฐานเกี,ยวกบัการทําธุรกิจประกนัภยั ประกนัชีวิต และการเงิน รวมไปถึง 

กฎหมาย ข้อบงัคบั  ตา่งๆ ซึ,งพนกังานทกุคนจะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจเพื,อนําไปใช้ในการปฏิบตัิงาน

ตอ่ไป 

3. การพฒันาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที,หรือตามลกัษณะงาน (Functional / Technical Competency) 

เป็นการพฒันาความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะที,บคุลากรจําเป็นต้องมีเพื,อใช้ในการปฏิบตัิหน้าที,ให้บรรลุ

เป้าหมายที,วางไว้  สมรรถนะประเภทนี �จะสะท้อนถึงระดบัความสามารถที,บคุลากรต้องมกี่อนที,จะได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที, 

4. การพฒันาสมรรถนะด้านการบริหารและการจดัการทั,วไป (Professional / Management Competency) 

การพฒันาความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะด้านการบริหารและการจดัการทั,วไปที,จําเป็นสาํหรับพนกังานที,มี

หน้าที,ในระดบัจดัการ หรือเป็นพนกังานทั,วไปที,ต้องใช้ความรู้และทกัษะดงักลา่วในการปฏิบตังิานในหน้าที,

เพื,อให้บรรลเุป้าหมายวางไว้  

 

 

TGH Competency Model 
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5. การพฒันาสมรรถนะด้านภาวะผู้นํา (Leadership Competency) การสร้างและพฒันาภาวะผู้ นําให้แก่

พนกังานทกุระดบัในองค์กร  ซึ,งนอกเหนือไปจากคณุลกัษณะทั,วไปของผู้ นําแล้ว  การเป็นผู้ นําแบบบคุลากร

ของเครือไทย โฮลดิ �งส์ (TGH Leadership Model) จะต้องมีคณุลกัษณะที,เป็น DNA ขององค์กร เป็นผู้ นําที,

มีเอกลกัษณ์และสามารถทําให้องค์กรนั �นมคีวามแตกตา่งจากองค์กรอื,น  

 

นอกจากนี � บริษัทยงัได้มีการพฒันาผู้มีศกัยภาพโดดเดน่ (Talent Management) โดยเน้นการค้นหาและพฒันา        
ศกัยภาพของตนเองร่วมกบัหวัหน้างานโดยใช้แผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) ซึ,งนอกจาก
พนกังานจะสามารถวางแผนและบริหารจดัการเวลาในการพฒันาตวัเองได้ในแบบที,ต้องการแล้ว  การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) 70 : 20 : 10  ยงัทําให้การเรียนรู้มีประสทิธิภาพมากกวา่การเรียนรู้แบบเดิมๆ 

� การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัิ (Experiential / On The Job Learning) 70%    
 � การเรียนรู้จากบคุคลอื,น (Workplace Learning / Coaching & Monitoring) 20%    
 � การเรียนรู้แบบทางการ (Formal Learning / Classroom) 10% 

4. นโยบายด้านการบริหารผลงาน 

(Performance Based Rewards) 

บริษัทได้พฒันาระบบการประเมนิผลงาน โดยนํา Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ควบคูไ่ปกบัการพิจารณา
พฤติกรรมอนัพงึประสงค์ตามคา่นิยมองค์กรของพนกังาน  และเพื,อให้พนกังานสามารถมีสว่นร่วมในการกําหนดเป้าหมายใน
การทํางานของตนได้  บริษัทจงึสนบัสนนุบทบาทของหวัหน้างานในการสื,อสารเป้าหมายในระดบัองค์กรไปสูร่ะดบับคุคลให้
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั โดยมุง่เน้นที,กลยทุธ์ขององค์กรเป็นหลกั ซึ,งการเชื,อมโยงเป้าหมายโดยการไลร่ะดบันี � 
นอกจากจะสร้างความชดัเจนและแรงบนัดาลใจให้แก่พนกังาน ยงัก่อให้เกิดแรงขบัเคลื,อนผลการปฏิบตัิงานของพนกังานทั,วทั �ง
องค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและพนัธกิจอยา่งร้อยเรียง เชื,อมตอ่กนัทั,วทั �งองค์กร นําไปสูผ่ลการดําเนินงานที,เป็นเลศิ  เมื,อมี
การตั �งเป้าหมายและตวัชี �วดัที,ชดัเจน เป็นรูปธรรม ในพนกังานทกุระดบัชั �น การนําผลที,ได้จากการประเมินผลการปฏิบตัิงานไป
ใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณาปรับเงินเดือน ให้โบนสั และเลื,อนขั �นเลื,อนตําแหนง่ (Promotion) ประจําปีจงึเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
เที,ยงธรรม ทั �งยงัช่วยสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตังิานให้แก่พนกังานด้วย 

ทั �งนี � บริษัทจะสง่เสริมการพฒันาทรัพยากรบคุคลเพื,อให้พนกังานมีความรู้ความสามารถและประสทิธิภาพตอ่การ
ทํางานในหน้าที,ความรับผิดชอบอยา่งตอ่เนื,อง ให้สามารถปฏิบตังิานตามเป้าหมายที,วางแผนไว้ ให้เกิดผลสาํเร็จของงาน โดย
ยดึแนวทางดงันี � 

• ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที,ร่วมกบัหนว่ยงานด้านทรัพยากรบคุคลในการวางแผนการประเมิน ตดิตามผล และให้
ข้อมลูเพื,อสง่เสริมการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาและสนบัสนนุให้เกิดผลสาํเร็จของงาน 

• พนกังานต้องมุง่มั,นที,จะปฏิบตัิงานให้ได้ตามเป้าหมายที,วางแผนไว้ แสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยา่ง
สมํ,าเสมอทั �งงานในหน้าที,รับผิดชอบ และในสว่นอื,นของบริษัท 
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5. นโยบายด้านการวางแผนผู้สืบทอดตาํแหน่งและบุคลากรในอนาคต 

(Succession and Workforce Planning)  

เพื,อความต่อเนื,องทางธุรกิจและรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างยั,งยืน การวางแผนผู้ สืบทอดตําแหน่ง 
(Succession Planning) แทนผู้บริหารระดบัสงู และตําแหน่งงานหลกั (Key Positions) ขององค์กร ถือเป็นเรื,องสําคญัและ
จําเป็นที,จะต้องทําอยา่งเป็นระบบ มีหลกัการ และได้รับการเห็นพ้องต้องกนั ตั �งแตปั่จจยัที,นํามาพิจารณาเพื,อระบตุําแหนง่หลกั
ขององค์กร  หลกัเกณฑ์การคดัสรรผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งแทน  วิธีการประเมินความพร้อมของผู้สืบทอด
ตําแหน่ง เพื,อจะนําข้อมลูที,ได้ (Gap Analysis) มาจดัทําแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) เพื,อ
เตรียมความพร้อมในด้านกําลงัคนที,จะสานตอ่พนัธกิจขององค์กร เป็นการสร้างความมั,นใจในการบริหารจดัการที,ดี  ที,มุง่รักษา
ผลประโยชน์ให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  พนัธมิตรทางการค้า และลกูค้าของเครือไทย โฮลดิ �งส์  

6.   นโยบายการสร้างความผูกพนัต่อองค์กร 

      (Employee Engagement) 

บริษัทจดัให้มีการสาํรวจความพงึพอใจของพนกังานในเรื,องตา่งๆ ขององค์กร  เพื,อนําข้อมลูมาบริหารจดัการปรับปรุง
พฒันาปัจจยัตา่ง ๆ ในองค์กร ที,จะทําให้พนกังานในองค์กรอยูด่มีีสขุ (Live a Happy Life) เพราะบริษัทเชื,อวา่หากพนกังานมี
ความผกูพนักบัองค์กร รู้สกึภาคภมูิใจในองค์กร มีทศันคติที,ดีในการทํางานที,องค์กร เขายอ่มสร้างผลงานที,ดีเหนือความ
คาดหมาย พร้อมที,จะทุม่เทฝ่าฟันเพื,อให้บรรลเุป้าหมาย 

บริษัทจะสง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวติในการทํางาน มคีวามปลอดภยั และอนามยัที,ด ี

บริษัทจะสง่เสริมให้มซีึ,งความเข้าใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัฝ่ายบริหาร และระหวา่งพนกังานด้วยกนัเอง ตลอดจน
จะสนใจรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องทกุข์ของพนกังาน 

ทั �งนี � ตั �งแตว่นัที, 1 สงิหาคม }~�;เป็นต้นไป 

 

      ประกาศ ณ วนัที, 22 สงิหาคม 2561 

 

 

               (นายโชติพฒัน์  พีชานนท์) 

              ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร 

             


