นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ดำเนินกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนักงำนในทุกระดับให้เหมำะสมกับตำแหน่งอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อ
ตอบสนองและเตรี ยมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ในปั จจุบนั และกำรขยำยตัวของธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ บริ ษทั จึงมุ่งมัน่ พัฒนำบุคลำกรทุกสำยวิชำชีพในทุกระดับ โดยผสมผสำนทั้งกำรพัฒนำด้ำนทักษะ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ตลอดจนกำรปลูกฝังวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคู่กนั เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทำง
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และอนำคต
• นโยบำยกำรวำงแผนพัฒนำอำชีพ
บริ ษทั กำหนดนโยบำยกำรวำงแผนพัฒนำสำยอำชีพของพนักงำนทุกสำยวิชำชีพในทุกระดับ โดยพนักงำนจะได้รับกำร
พัฒนำทักษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำรนำแนวทำง Competency มำประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งในส่ วน
ของควำมสำมำรถหลักสำหรับพนักงำนทุ กคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริ หำร
สำหรับผูบ้ ริ หำร (Managerial Competency) และควำมรู ้ควำมชำนำญในสำขำวิชำชี พต่ำงๆ (Functional Competency)
เพื่ อน ำไปวิเครำะห์ วำงแผนและเป็ นแนวทำงกำรพัฒ นำขี ด ควำมสำมำรถของพนักงำนรำยบุ ค คลด้วยกำรพัฒ นำที่
หลำกหลำยรู ปแบบ ทั้งนี้เพื่อสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้รองรับกำรเติบโตของธุรกิจของบริ ษทั
• นโยบำยกำรฝึ กอบรมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
บริ ษทั ตระหนักเสมอว่ำบุคลำกรเป็ นทรัพยำกรอันมีค่ำในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบควำมสำเร็ จและเติบโตได้อย่ำง
ยัง่ ยืน บริ ษทั จึ งพัฒนำทักษะ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถของบุ คลำกรในทุ กระดับอย่ำงต่อเนื่ องควบคู่กบั กำรนำระบบกำร
บริ หำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้
บริ ษทั ได้ให้พนักงำนอบรมทักษะพื้นฐำนในกำรทำงำน (soft skill) ผ่ำน training online โดยมีกำรทำแบบทดสอบทั้ง
ก่อน และหลังกำรอบรม เพื่อเป็ นกำรวัดควำมรู ้ และควำมเข้ำใจ
การจัดฝึ กอบรมภายในบริษัท
เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนำศักยภำพผูบ้ ริ หำรและพนักงำนให้สำมำรถปฏิ บตั ิงำนตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้ ำหมำยของบริ ษทั
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด บริ ษทั จึ งออกแบบและพัฒนำหลักสู ตรกำรฝึ กอบรมภำยในองค์กรโดยแบ่งเป็ น
ระดับ ดังนี้
สำหรับพนักงำนระดับบริ หำร :
บริ ษ ัท ด ำเนิ น กำรพัฒ นำผู ้บ ริ ห ำรโดยจัด หลัก สู ต รกำรบริ ห ำรระดับ ต้น กลำง และสู ง เพื่ อ พัฒ นำทัก ษะควำมรู ้
ควำมสำมำรถควำมเป็ นผูน้ ำควบคู่ไปกับกำรเพิ่มองค์ควำมรู ้ใหม่ๆ ในกำรเสริ มสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในกำรบริ หำรจัดกำร
ให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้งเป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับกำรปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่ำงๆ ในอนำคตให้สอดคล้อง
กับควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชี พและส่ งเสริ มธุ รกิ จทุกสำยธุ รกิ จของบริ ษทั ให้สำมำรถแข่งขันและพร้อมเป็ นผูน้ ำใน
อุ ต สำหกรรมธุ ร กิ จ ที่ ด ำเนิ น กำรทั้ง ในปั จ จุ บัน และอนำคต เช่ น Creating & Strategic Implementation Plan, Modern
Supervisory Program เป็ นต้น
สำหรับพนักงำนระดับปฏิบตั ิกำร :
เพื่อเป็ นกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนตำมวิชำชีพและเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรปฏิ บตั ิงำนตำม
ตำแหน่งหน้ำที่งำน เช่น กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง, มำตรฐำนทำงด้ำนกำรเงินและบัญชี, ควำมรู ้ทำงด้ำนกฎหมำย, ทักษะกำร
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ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี, ทักษะกำรตลำดและกำรขำย, มำตรฐำนทำง IT และ ISO, กำรจัดกำรงำนธุรกำร,
กำรฝึ กอบรม และกำรทดสอบมำตรฐำนฝี มือแรงงำน ฯลฯ
สำหรับพนักงำนทุกคน :
บริ ษทั ดำเนิ นกำรพัฒนำพนักงำนทุ กคนโดยจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมควำมรู ้ควำมสำมำรถหลัก เพื่อให้พนักงำนทุกคนของ
บริ ษทั ปฏิบตั ิงำนได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด เช่น กำรปฐมนิ เทศพนักงำนใหม่, กำร
สื่ อสำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ, กำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ
นอกจำกนี้ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจและกำรพัฒนำพนักงำนให้มีศกั ยภำพและทักษะควำมสำมำรถทำงด้ำนกำร
สื่ อสำรภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่ อง ตั้งแต่พนักงำนเข้ำงำนใหม่และพนักงำนปั จจุบนั ในรู ปแบบห้องเรี ยน (Classroom
Training) และกำรเรี ยนรู ้ออนไลน์ (E-Learning) ซึ่ งรองรับกำรเข้ำเรี ยนของพนักงำนจำนวนมำก และสะดวกทุกที่ ทุก
เวลำ
การจัดฝึ กอบรมภายนอกบริษัท
นอกเหนื อจำกกำรจัดฝึ กอบรมภำยในบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ได้สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนเข้ำรับกำรฝึ กอบรมจำก
สถำบันหรื อองค์กรที่มีชื่อเสี ยง รวมทั้งผูเ้ ชี่ยวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถของแต่
ละบุคคลให้มีประสิ ทธิภำพยิง่ ขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนแนวควำมคิดและมุมมองใหม่ๆ กับองค์กรอื่น
• การพัฒนาและจัดการความรู้ ในองค์ กร
เพื่อเป็ นกำรพัฒนำบุคลำกรในระยะยำว ซึ่ งจะส่ งผลต่อควำมสำเร็ จและสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั องค์กร บริ ษทั จึงใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรบริ หำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยริ เริ่ มโครงกำร “SAMART
Knowledge Sharing” เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ำรบริ ห ำรจัด กำรองค์ค วำมรู ้ ภ ำยในองค์ก ร (Knowledge Management) ให้
สำมำรถตอบสนองเป้ ำหมำยธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืนต่อไป
• นโยบายรักษาผู้มศี ักยภาพสู ง และการวางแผนการสื บทอดตาแหน่ ง
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรรักษำผูม้ ีศกั ยภำพสูงในองค์กร โดยจัดทำหลักสู ตรและ/หรื อเครื่ องมือในกำรบริ หำรและพัฒนำ
ทรัพ ยำกรบุ คคลและเตรี ยมวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชี พ เช่ น Job Rotation, Job Enlargement & Enrichment, Job
Assignment, Talent Monitor รองรับกำรเติบโตในองค์กรแบบก้ำวกระโดด สำหรับพนักงำนที่มีผลกำรปฏิบตั ิงำนดีเลิศ
(High Performance) และมีศกั ยภำพสู ง (High Potential) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุ นให้พนักงำนใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถและ
ศัก ยภำพที่ มี ม ำใช้ในกำรปฏิ บัติ งำนได้อ ย่ำงเต็ม ที่ รวมถึ ง สร้ ำงควำมผูก พัน ต่ อ องค์ก รและพร้ อ มอุ ทิ ศ ตนในกำร
ปฏิบตั ิงำน เพื่อตอบสนองต่อเป้ ำหมำยขององค์กรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพสูงสุด
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังเล็งเห็นและให้ควำมสำคัญกับแผนกำรสื บทอดตำแหน่งของบุคลำกร โดยเฉพำะผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
ของบริ ษทั ด้วยโครงกำร Career Path Development Plan ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจได้ว่ำบริ ษทั มีควำมพร้อมในกำร
เตรี ยมบุคลำกรเพื่อทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่ำงหรื อสำหรับรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต
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