นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู ้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับ
ให้เหมาะสมกับตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริ ษทั ฯจึงมุ่งมันพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้าน
ทักษะความรู ้ ด้านความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคู่กนั เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และแนวทาง ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ
บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพ ในทุกระดับโดยพนักงานจะได้รับ การพัฒนา
ทักษะ ความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนา Competency หลักขององค์กรคือ Proactive และ Creative มา
ประยุกต์ใช้ ทั้งในส่วนของความสามารถหลักสาหรับพนักงานทุกคนในองค์กร ความสามารถด้านการบริ หารสาหรับพนักงาน
ระดับบริ หาร และความรู ้ความชานาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อนาไปเป็ นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
รายบุคคล ด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรู ปแบบสาหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพตนเอง ให้รองรับการเติบโตของธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ
นโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้ านองค์ ความรู้ (Knowledge) และพัฒนาทักษะ (Skill)
บริ ษทั ฯ ตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กร ให้ประสบความสาเร็ จและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ จึงพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถ ของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กบั การนาระบบการบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้โดยมีแผนการพัฒนาบุคคลกรด้านการฝึ กอบรม ดังนี้
1. การจัดฝึ กอบรมภายในบริษัทฯ เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้สามารถทางานตอบสนองต่อ
กลยุทธ์และเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด บริ ษทั ฯจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
การฝึ กอบรมภายในองค์กรโดย แบ่งเป็ นระดับ ดังนี้
พนักงานระดับบริหาร : บริ ษทั ฯ ดาเนินการพัฒนาผูบ้ ริ หารโดยจัดหลักสูตรการบริ หารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความ
เป็ นผูน้ าควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในการเสริ มสร้างความเชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
อีกทั้งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการปรับเลื่อนตาแหน่งในอนาคตให้สอดคล้องกบความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
และส่งเสริ มให้สามารถแข่งขัน และพร้อมเป็ นผูน้ าในสายธุรกิจ
พนักงานระดับปฏิบัตกิ าร : บริ ษทั ฯ ดาเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั ิการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู ้
ความสามารถตามหน้าที่ของสายวิชาชีพที่ตอ้ งรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตามวิชาชีพ เช่น การบริ หารความเสี่ ยง, มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี, ความรู ้ทางด้านกฎหมาย ,
ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, ทักษะการตลาด, มาตรฐานทาง IT, การจัดการงานธุรการ, ความ
ปลอดภัยในการทางาน เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้พฒั นาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึ กอบรมความรู ้
ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิด
ประสิ ทธิภาพสูงสุด เช่นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ , การสื่ อสารอยางมีประสิ ทธิภาพ , การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ฯลฯ

2. การจัดฝึ กอบรมภายนอกบริษัทฯ นอกเหนือจากการจัดฝึ กอบรมภายในแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้สนับสนุนให้ผบู้ ริ หารและ
พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรม จากสถาบันหรื อองค์กรต่างๆ ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู ้
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมอง ใหม่ๆกับ
องค์กรอื่นอีกด้วย

3. กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) และการพัฒนาทักษะ (Skill)
1. กิจกรรมที่ให้ความรู ้ประสบการณ์และปรับปรุ งทัศนคติในงาน
- การฝึ กอบรม Training
- การสอนงาน Job Instruction & Coaching
2. กิจกรรมการบริ หาร
- การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ (Transfer)
- การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
- การทดลองเวียนงาน หรื อให้ทาหน้าที่ผชู ้ ่วย (Under Study)
- การรักษาการแทน (Acting)
- การให้ทาหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee)
- การดูงาน (Study Tour/ Visit)
- การเพิ่มความรับผิดชอบ (Job Enrichment)
- การมอบหมายงานพิเศษ (Special Assignment)
นโยบายรักษาผู้มศี ักยภาพสู งและการวางแผนการสื บทอดตาแหน่ ง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการรักษาพนักงานผูม้ ีศกั ยภาพสูงในองค์กร โดยจัดให้มีหลักสูตร หรื อมีเครื องมือในการบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกลุ่มดังกล่าว และเตรี ยมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation, Job Enlargement &

Enrichment, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองค์กร สาหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีและมี
ศักยภาพสูง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู ้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อยางเต็มที่ เพื่อ
ตอบสนองเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสาคัญกับแผนการสื บทอด
ตาแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีความพร้อมในการเตรี ยม
บุคลากรเพื่อทดแทน เมื่อมีตาแหน่งวางลงหรื อสาหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

(

