โครงการเพือ่ นแนะนาเพือ่ น / Employee Referral Program
วันที่ (Date)………………………………………

No.

….………..…………

ชือ่ -นามสกุลพนักงาน(Referrer’s Name) ……….………….………………………………………………………..……………………………………….…
เลขประจาตัวพนักงาน(Employee No.) ……….…..….…ตาแหน่ง(Position)……………………………….………..……..……เบอร์ ติดต่อ (Tel. ext)..…………..…..
หน่วยงาน(Unit).......................................................................................... ส่วน/กลุ่ม(Section).......................................................................................
ฝา่ ย(Dept) .................................................................................................สาย(Division) ..............................................................................................
ชือ่ ผูท้ ท่ี ่านต้องการแนะนา (Name of Recommended Candidate)
โปรดทาเครือ่ งหมาย (X)เลือกความสัมพันธ์กบั
พนักงาน Relationship
ชือ่ ผูท้ ท่ี ่านต้องการแนะนา
ญาติหรือ
เพือ่ นหรือ
โปรดระบุ
No.
Name of Recommended Candidate
บุคคลใน
เพือ่ นร่วมงาน
อื่นๆ
Friend/
Others
ครอบครัว
Family

ตาแหน่งงานทีแ่ นะนา
(Position Name/Job No.)

Colleague

ใช่ (Yes)
Have you informed the candidate that his/her details have been forwarded to us
ท่านได้แจ้งผูถ้ ูกแนะนาแล้วหรือไม่ว่าได้ส่งข้อมูลของเขามาให้กบั ธนาคาร

ไม่ใช่ (No)

กรุณาแนบประวัตริ ายละเอียดของผูท้ ต่ี อ้ งการแนะนามาพร้อมกับฟอร์มฉบับนี้ (Please attach Referee’s CV to this form) และกรุณาอ่านเอกสารประกอบ
แนบท้ายสาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม (Please refer to the terms and conditions of Employee Referral Program on the attached documents)
ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามเงื่อนไขของ Referral Scheme นี้ (กรณีผแู้ นะนาเป็นพนักงานoutsource กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชนและสาเนา
บัญชีธนาคาร)
I have read and agree to follow the Referral Scheme Terms and Condition. Also, attach my ID card & Book Bank
………………………………………
ลายเซ็นต์ พนักงาน (Referrer’s Signature)
For HR Use:
ชื่อผูท้ ท่ี า่ นต้องการแนะนา
Name of Recommended Candidate

ระดับตาแหน่ง
(Rank)

Received Date:
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Reward
(Bht.)

(

) O-SM

2,000

(

) AVP-VP

5,000

(

) FVP-EVP

10,000

RC
Received By:

เงินรางวัล

วันเริม่ งาน
Join Dated

วันครบทดลองงาน
Probation
Confirmation
Date

HR Service Center

วันทีบ่ รรจุเป็ น
พนักงาน
ประจา

วันทีจ่ า่ ยเงิน
รางวัล

Actual
Confirmation
Date

Fee
Payment
Date

C&B

โครงการเพื่อนแนะนาเพื่อน / Employee Referral Program
โปรแกรมนี้คอื ?
ทาไมจึงต้องมี
โปรแกรมนี้?

โปรแกรมนี้มไี ว้เพือ่ ให้พนักงานแนะนาเพือ่ น ญาติ หรือคนรูจ้ กั มาทางานในตาแหน่งระดับต่างๆ

เพือ่ ให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมแนะนาเพือ่ นๆ ญาติ หรือคนรูจ้ กั ทีม่ ศี กั ยภาพ ความรูค้ วามสามารถทีอ่ ยากให้เข้า
มาร่วมงานกับกลุ่มธนชาต และเป็นการเพิม่ ช่องทางใหม่ๆในการสรรหาพนักงาน
ใครสามารถมีส่วนร่วม พนักงานกลุ่มธนชาตทุกคน รวมทัง้ พนักงาน outsource ทีท่ างานกับธนชาต ยกเว้น พนักงานฝา่ ยทรัพยากรบุคคล, ผูท้ จ่ี ะเป็น
ในกิจกรรมนี้ได้?
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของพนักงานใหม่ผนู้ นั ้ , ผูม้ สี ่วนในการตัดสินใจว่าจ้างพนักงานในตาแหน่งนัน้ ๆ,พนักงานระดับ
ผูอ้ านวยการอาวุโส (Senior Vice President) ขึน้ ไป
ตาแหน่งงานที่
ตาแหน่งงานทีร่ ะบุอยู่ในโครงการเพือ่ นแนะนาเพือ่ น (Employee Referral Program) เท่านัน้
สามารถแนะนาได้?
ค่าตอบแทนเป็น
อย่างไร?
ระดับตาแหน่ง (Rank)
Reward (Bht.)
O-SM
2,000
AVP-VP
5,000
FVP-EVP
10,000
พนักงานผูท้ าการแนะนาพนักงานใหม่น้จี ะได้รบั ค่าตอบแทนเป็นเงินตามรายละเอียดด้านบน โดย ธนาคารจะทาการโอนเงินนี้ให้
พนักงานผูแ้ นะนาในบัญชีเงินเดือนรอบถัดไปหลังวันทีพ่ นักงานทีถ่ ูกแนะนาได้รบั การบรรจุเป็นพนักงาน และพนักงานผูท้ าการ
แนะนายังต้องมีสถานะเป็นพนักงานของธนาคาร ซึง่ เงินดังกล่าวจะถูกคานวณภาษีเงินได้
กรณีผแู้ นะนาเป็นพนักงานoutsource ต้องมีสถานะทางานกับธนาคาร ณ วันทีจ่ ่ายเงิน ซึง่ เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 5%
ตามคาสังกรมสรรพากร
่
โดยเงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามทีพ่ นักงานแนบเอกสารมาให้
โปรแกรมนี้มผี ลบังคับ
ใช้เมือ่ ใด?
เงือ่ นไขโปรแกรม
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เริม่ ใช้วนั ที่ 1 มิถุนายน 2560
1. ผูส้ มัคร: ผูท้ พ่ี นักงานสามารถแนะนานัน้ ต้องเป็นผูท้ ย่ี งั ไม่เคยทางานกับกลุ่มธนชาตมาก่อน โปรแกรมนี้ไม่รวมถึงการ
โยกย้ายตาแหน่งงานภายใน, พนักงานทีเ่ คยทางานทีธ่ นาคารธนชาต-บริษทั ในเครือ และพนักงานoutsource
2. พนักงานสามารถแนะนา เพือ่ น ญาติ เพือ่ นร่วมงานเก่า หรือผูใ้ ดก็ตามทีพ่ นักงานรูจ้ กั ทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ และ
คุณสมบัตอิ ่นื ๆ ตามทีบ่ ริษทั กาหนด
3. พนักงานสามารถแนะนาพนักงานใหม่ได้โดยไม่จากัดจานวน หากพบว่าพวกเขามีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
4. โปรแกรมนี้ไม่รวมถึงการแนะนาคนในตาแหน่งพนักงานชัวคราว
่
พนักงานสามารถแนะนาคนได้ในตาแหน่งพนักงานประจา
เท่านัน้
5. ในกรณีทพ่ี นักงานใหม่คนเดียวกันถูกแนะนาโดยหลายกลุ่มคน เช่น จากพนักงาน 2 คน หรือ จากพนักงานและจากบริษทั
จัดหางาน ผูท้ ส่ี ่งชือ่ ให้กบั แผนกทรัพยากรบุคคลก่อนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้
์ รบั เงินรางวัล (โดยดูวนั ทีไ่ ด้รบั เอกสารหรือจากอีเมล์ท่ี
ส่งมา)
6. ในกรณีทพ่ี นักงานแนะนาบุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ ยู่แล้วในฐานข้อมูลกลุ่มธนชาต พนักงานจะไม่ได้รบั สิทธิ ์เงินรางวัลนี้
7. โปรแกรมนี้ไม่รวมถึงการจ้างงานใดๆ ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560
8. พนักงานต้องแจ้งให้ผถู้ ูกแนะนาทราบว่าได้ส่งข้อมูลของเขามาให้กบั ธนาคารเพือ่ พิจารณาแล้ว
9. พนักงานทีท่ าการแนะนาพนักงานใหม่ตอ้ งกรอกฟอร์มโครงการเพือ่ แนะนาเพือ่ น (Employee Referral Program) จึงจะมี
สิทธิได้
์ รบั เงินรางวัลจากการแนะนาตาแหน่งงานทีอ่ ยู่ในโครงการเท่านัน้
10.ธนาคารฯ จะเก็บข้อมูลบุคคลทีถ่ ูกแนะนาเข้ามาไว้รวมกับชือ่ ของพนักงานผูแ้ นะนาในระบบฐานข้อมูลของธนาคารเพือ่ การ
ค้นหาต่อไปในอนาคต
11. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งความคืบหน้า การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนด เงือ่ นไข ตลอดจนการยกเลิกโปรแกรม ERP
์
โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

