นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ดําเนิ นการพัฒนาศักยภาพ ความรู ้ ความสามารถของพนักงานในทุ กระดับให้เหมาะสมกับตําแหน่ งอย่าง
ต่อเนือง เพือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรี ยมความพร้อมเพือรองรับการขยายตัวของธุรกิจทังในประเทศและ
ต่างประเทศ บริ ษทั จึ งมุ่งมันพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชี พในทุกระดับ โดยผสมผสานทังการพัฒนาด้านทักษะ ความรู ้
ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคู่กนั เพือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทาง
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ทังในปั จจุบนั และอนาคต
 นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ
บริ ษทั กําหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับ
การพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื อง โดยการนําแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทัง
ในส่ วนของความสามารถหลักสําหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้าน
การบริ หารสําหรับผูบ้ ริ หาร (Managerial Competency) และความรู ้ความชํานาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional
Competency) เพือนําไปวิเคราะห์ วางแผนและเป็ นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วย
การพัฒนาทีหลากหลายรู ปแบบสําหรับพนักงานทุกระดับ เพือสร้างศักยภาพตนเองให้รองรับการเติบโตของธุรกิจ
ของบริ ษทั
 นโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลือนองค์กรให้ประสบความสําเร็ จและเติบโตได้
อย่างยังยืน บริ ษทั จึงพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนืองควบคู่กบั การนําระบบ
การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้
การจัดฝึ กอบรมภายในบริษัท
เพือส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารและพนักงานให้สามารถทํางานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้ าหมายของบริ ษทั
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด บริ ษทั จึ งออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมภายในองค์กรโดย
แบ่งเป็ นระดับ ดังนี
สําหรับพนักงานระดับบริ หาร :
บริ ษทั ดําเนิ นการพัฒนาผูบ้ ริ หารโดยจัดหลักสู ตรการบริ หารระดับสู ง เพือพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าํ ควบคู่ไปกับ
การเพิมองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในการเสริ มสร้างความเชี ยวชาญในการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน อีกทัง
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลือนตําแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสาย
วิชาชี พและส่ งเสริ มธุ รกิจทุกสายธุ รกิจของบริ ษทั ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมธุ รกิ จที
ดําเนินการทังในปั จจุบนั และอนาคต เช่น CLMVT Forum 2016 Toward as Shared, Digital 4.0 เป็ นต้น
สําหรับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ :
บริ ษทั ดําเนิ นการพัฒนาพนักงานระดับปฏิ บัติการ โดยจัดหลักสู ตรพัฒนาความรู ้ ความสามารถตามหน้าที สาย
วิชาชีพและกลุ่มงานทีมีความรับผิดชอบ ทังนี เพือเป็ นการพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตาม

วิชาชีพและเพิมประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีงาน เช่น การบริ หารความเสี ยง, มาตรฐานทางด้านการเงิน
และบัญชี, ความรู ้ทางด้านกฏหมาย, ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี, ทักษะการตลาดและการขาย,
มาตรฐานทาง IT และ ISO, การจัดการงานธุรการ, ความปลอดภัยในการทํางานเกียวกับไฟฟ้ า ฯลฯ
สําหรับพนักงานทุกคน :
บริ ษทั ดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมความรู ้ความสามารถหลัก เพือให้พนักงานทุกคน
ของบริ ษทั ปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น การปฐมนิ เทศพนักงาน
ใหม่, การสื อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ, การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ
การจัดฝึ กอบรมภายนอกบริษัท
นอกเหนื อจากการจัดฝึ กอบรมภายในบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ได้สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานเข้ารับการฝึ กอบรม
จากสถาบัน หรื อองค์ก รที มี ชื อเสี ย ง รวมทังผู ้เ ชี ยวชาญทังในประเทศและต่ า งประเทศ เพื อพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของแต่ละบุ คคลให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ น อีกทัง เพือเป็ นการแลกเปลียนแนวความคิดและมุมมอง
ใหม่ๆ กับองค์กรอืน
 การพัฒนาและจัดการความรู้ ในองค์ กร
เพือเป็ นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ งจะส่ งผลต่อความสําเร็ จและสร้างมูลค่าเพิมให้กบั องค์กร บริ ษทั จึงใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและพัฒนาทรั พยากรบุ คคล โดยริ เริ มโครงการ
“SAMART Knowledge Sharing” เพือส่ งเสริ มให้มีการบริ หารจัดการองค์ความรู ้ ภายในองค์กร (Knowledge
Management) ให้สามารถตอบสนองเป้ าหมายธุรกิจได้อย่างต่อเนืองและยังยืนต่อไป
 นโยบายรักษาผู้มศี ักยภาพสู ง และการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ ง
บริ ษทั มีนโยบายในการรักษาผูม้ ีศกั ยภาพสู งในองค์กร โดยจัดทําหลักสู ตรและ/หรื อเครื องมือในการบริ หารและ
พัฒนาทรั พยากรบุ คคลและเตรี ยมวางแผนความก้าวหน้าในอาชี พ เช่น Job Rotation, Job Enlargement &
Enrichment, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองค์กรแบบก้าวกระโดด สําหรับพนักงานทีมีผล
การปฏิบตั ิงานดีเลิศ (High Performance) และมีศกั ยภาพสู ง (High Potential) ทังนี เพือสนับสนุนให้พนักงานใช้
ความรู ้ความสามารถและศักยภาพทีมีมาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กรและ
พร้อมอุทิศตนในการปฏิบตั ิงาน เพือตอบสนองต่อเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี บริ ษทั ยังเล็งเห็ นและให้ความสําคัญกับแผนการสื บทอดตําแหน่ งของบุ คลากร โดยเฉพาะผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของบริ ษทั ด้วยโครงการ Career Path Development Plan ทังนี เพือสร้างความมันใจได้วา่ บริ ษทั มีความ
พร้อมในการเตรี ยมบุคลากรเพือทดแทนเมือมีตาํ แหน่งว่างหรื อสําหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

