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นโยบายการสรรหาและค่ าตอบแทน
นโยบายสรรหาบุคลากร
คุณสมบัติ Fit & Proper
นอกเหนือจำกกฎเกณฑ์ และข้ อกำหนดตำมกฎหมำย บุคลำกรที่เหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่งระดับผู้บริ หำร ควรมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี ้
‘Fit’ หมำยถึง บุคลำกรที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม มีควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ ซึง่ มีควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนองค์กร

‘Proper’ หมำยถึง บุคลำกรที่มีควำมซื่อสัตย์ มีลก
ั ษณะนิสยั ที่ดี มีคุณธรรม ไม่มีประวัติอำชญำกรรม

และมีสถำนะทำงกำรเงินที่

มัน่ คง
บุคลำกรที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริ หำรจะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงเต็มที่และคงไว้ ซงึ่ คุณสมบัติ Fit & Proper นอกจำกนี ้ บุคลำกรที่
ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริ หำร จะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรม ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในเรื่ องผลประโยชน์ระหว่ำง
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้เอำประกันภัยและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับทำงสำขำ ในกำรสื่อสำรติดต่อกับผู้มีอำนำจและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภำยนอก บุคลำกรที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริ หำรควรตระหนักถึงคุณภำพของข้ อมูล เช่น ควำมถูกต้ องของข้ อมูลและเวลำในกำร
สือ่ สำร

การคัดเลือกบุคลากรในตาแหน่ งระดับผู้บริหาร
สำขำได้ กำหนดกฎเกณฑ์และขันตอนที
้
่ใช้ ในกำรคัดเลือกบุคลำกรในตำแหน่งระดับผู้บริ หำร (เกณฑ์ที่ใช้ ในกำรสรรหำจะถูกกำหนดไว้
แล้ วแต่กรณีไป) ในเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ ได้ กำหนดมำตรฐำนที่สอดคล้ องและเป็ นกลำงสำหรับกำรคัดเลือกผู้สมัครและวิธีกำรประเมิน
ผู้สมัคร กฎเกณฑ์ ได้ ระบุถึงทักษะ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ คุณลักษณะ และคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ ยวข้ องในกำรทำงำนที่ ก่ อให้ เ กิ ด
ประสิทธิผล
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นโยบายค่ าตอบแทน
นโยบาย
1) โครงสร้ ำงค่ำตอบแทนที่เหมำะสมจะพิจำรณำถึงเรื่ องควำมเสีย่ งทุกประเภทและผลประโยชน์ของสำขำในระยะยำวและผู้ที่มี
ส่วนได้ สว่ นเสียกับทำงสำขำ โครงสร้ ำงของค่ำตอบแทนนันจะถู
้ กกำหนดขึ ้นตำมสัดส่วนของค่ำตอบแทนโดยอ้ ำงอิงข้ อมูลใน
อุตสำหกรรม ที่ปรึ กษำภำยนอกและปั จจัยอื่นๆ เช่น โครงสร้ ำงธุรกิจ องค์กร กฎหมำย กำรจ้ ำงงำน โครงสร้ ำงค่ำตอบแทน
สถำนะทำงกำรเงินของหน่วยงำน ควำมเสีย่ งที่ดำรงอยู่ ศักยภำพ และบทบำทหน้ ำที่ของงำน
2) ค่ำตอบแทนจะถูกนำไปเปรี ยบเทียบกับอุตสำหกรรมเดียวกันจำกแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้
กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
1)

2)

3)

กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนนัน้ จะพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ ภำยในและภำยนอก ควบคู่ไปกับ ควำมเสี่ยงภัย ของสำขำ
ควำมสำมำรถในกำรสรรหำบุคลำกรของสำขำ กำรสร้ ำงและกำรคงไว้ ซงึ่ บุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพ
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีดงั นี ้
ก. อัตรำค่ำตอบแทนขันต
้ ่ำตำมที่กฎหมำยกำหนด และข้ อตกลงของสหภำพแรงงำน
ข. งบประมำณค่ำตอบแทนที่ได้ รับกำรอนุมตั ิ
ค. อัตรำค่ำตอบแทนอ้ ำงอิงค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรมเดียวกันของตำแหน่งนันๆ
้
ง. สภำวะกำรตลำด อุปทำนของบุคลำกรที่มีศกั ยภำพ และควำมต้ องกำรดึงดูดและ คงไว้ ซึ่งควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงธุรกิจ
สำขำจะจัดให้ มีกำรปรึ กษำหำรื อทบทวนในกระบวนกำรและประเด็นที่เกี่ ยวข้ องกับค่ำตอบแทนของบุคคลำกรที่ดำรง
ตำแหน่งระดับผู้บริ หำร โดยตังอยู
้ ่บนกฎระเบียบภำยในและกำรอภิปรำยของคณะกรรมกำรทรัพยำกรบุคคลตำมควำม
เหมำะสม
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