
บคุลากรทกุคนในครอบครวั ซพีี ออลล์ ได้รบัการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง  

มีทศันคติทีพ่ร้อมจะปรบัตัวให้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงของโลกยุคดิจทิลั 

เป่ียมด้วยทกัษะใหม่ ๆ ทีจ่�าเป็นต่อการเติบโตก้าวหน้าในอนาคต แม้ทกุคน 

จะต่างที่มา แต่มีหัวใจรักและผูกพันในองค์กรเป็นหนึ่งเดียว และพร้อม 

ขับเคลื่อนสรรค์สร้างความส�าเร็จให้กับ ซีพี ออลล์ ไปด้วยกัน

ผสมส่วนเหมือน
ผสานส่วนต่าง 
สร้างคนดีและคนเก่ง 
ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว



ผู�นําและพนักงานของบร�ษัทผ�านการอบรมพัฒนาความรู�
และความเข�าใจด�านความยั่งยืนครบ

ร�อยละ 100

เปาหมาย ณ ป 2563
รอยละ 100

ผู�นําและพนักงานของบร�ษัทผ�านการอบรมพัฒนาความรู�และความเข�าใจด�านความยั่งยืน (ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

2560

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG4 สร�างหลักประกันว�าทุกคนมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย�างครอบคลุมและ
เท�าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

 4.4 เพ��มจํานวนเยาวชนและผู�ใหญ�ที่มีทักษะ
ที่จําเป�น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและ
อาชีพ สําหรับการจ�างงาน การมีงานที่ดี 
และการเป�นผู�ประกอบการ

SDG8 ส�งเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต�อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน 
การจ�างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ 
และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน

 8.2  บรรลกุารมผีลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดบั
ท่ีสูงข�น้ผ�านการทาํให�หลากหลาย การยก
ระดับเทคโนโลยีและนวตักรรม รวมถึง
การมุ�งเน�นในภาคส�วนท่ีมีมลูค�าเพ��มสูง
และใช�แรงงานเข�มข�น

 8.5 บรรลุการจ�างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ 
และการมีงานทีส่มควรสําหรบัหญงิและ
ชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู�มภีาวะ
ทุพพลภาพ และให�มีการจ�ายทีเ่ท�าเทียม
สําหรบังานท่ีมีคณุค�าเท�าเทียมกัน

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รอยละ 100  
ผู�บร�หารและพนักงานทุกระดับ  
ผ�านการเร�ยนรู� และประเมินผล
ความเข�าใจเร�่อง 
“Digital Mindset”

รอยละ  96  
สโตร�พาร�ทเนอร�  ผ�านการ
เร�ยนรู�  และประเมนิผลความเข�าใจ
เร�่อง “Digital Mindset”

รอยละ 98  
พนักงานกลุ�มที่มี
ศักยภาพสูง  ยังคงทํางาน
อยู�กับองค�กร

ร�อยละ 26 
พนักงานกลุ�มที่มี
ศักยภาพสูง ถูกกําหนด
ให�เป�นผู�สืบทอดตําแหน�ง

33

                    52

                     100

                     100

ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง 
สร้างคนดีและคนเก่ง ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว
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ความเสี่ยงและโอกาส

บคุลำกรเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนส�ำคญัทีช่่วยขับเคล่ือนองค์กรให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำย ดังน้ัน กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลจึงนับว่ำเป็นหน่ึง 
ในตัวช้ีวัดควำมส�ำเร็จขององค์กรในกำรขับเคล่ือนธุรกิจให้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จ อกีทัง้ในปัจจบุนัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เปรียบเสมือนตัวเร่งให้หลำยภำคธรุกจิ
เปล่ียนผ่ำนเพ่ือเป็นดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว กำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรให้มีทักษะ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี อำท ิCloud 
Technology, Social Media, Online Entertainment และ Online Payment 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและน�ำสำรสนเทศมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำงำน
ให้มีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน รวมถึงสร้ำงทักษะใหม่ที่จ�ำเป็นในกำรท�ำงำน 
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร (Re-skill) และพัฒนำทกัษะเดมิให้ดขีึน้ 
เพ่ือรองรับกำรเติบโตในอนำคต (Up-skill) และสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย (“บริษัท”) เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำว จึงก�ำหนด
กรอบยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็น “คนดี คนเก่ง” ของ
องค์กรและสังคม มำกไปกว่ำนั้น บริษัทเชื่อว่ำกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำง
สม�ำ่เสมอ ภำยใต้หลักกำรไม่เลือกปฏิบติั จะช่วยให้เกดิกำรท�ำงำนร่วมกนั
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรม และเพ่ิมผลผลิตให้กับ
องค์กรและสังคม อีกทั้งยังเป็นกำรเพ่ิมควำมผูกพัน รักษำบุคลำกร 
ให้อยู่ร่วมและเติบโตไปกับองค์กรได้อย่ำงยั่งยืน

ความคืบหน�าป� 2563
ปรับกระบวนการเร�ยนรู พัฒนา
บุคลากรผาน Digital Platform  
รวมถงึสรางประสบการณการเร�ยนรู
แบบใหมดวย Virtual Learning  

ขยายผลการอบรมและประเมินผล
ความเขาใจหลักสูตร 
“การพัฒนาองคกรเพ�่อความยั่งยืน” 
ไปยังระดับบังคับบัญชาและเจาหนาที่ 
รวมถึงพนักงานรานเซเวนอีเลฟเวน

ขยายผลการจัดการเร�ยนรูและ
ประเมินผลความเขาใจ หลักสูตร 
“Digital Mindset”  ใหกับสโตร
พารทเนอรผานระบบออนไลน

ขยายผลการจัดการเร�ยนรูและ
ประเมินผลความเขาใจ  หลักสูตร 
“Digital Mindset”  ใหกับผูบร�หาร
และพนักงานสายปฏิบัติการราน
ผานระบบออนไลน

แนวทางการด�าเนินงาน 

เน่ืองจำกบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรที่เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยและประสบ 
ควำมส�ำเร็จ พร้อมทัง้มุ่งม่ันทีจ่ะยกระดับควำมสำมำรถและพัฒนำบคุลำกร
ให้ครอบคลุมในทกุระดับ บริษทัจงึได้พัฒนำกรอบแนวคดิกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรข้ึนมำ ครอบคลุมต้ังแต่กำรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรสรรหำและเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรบรรจ ุกำรพัฒนำทกัษะให้กบั
พนักงำนปัจจบุนั ตลอดจนกำรดูแลและมอบโอกำสให้บคุลำกรเกษยีณอำยุ  
เพ่ือส่งต่อคุณค่ำให้กับองค์กร ภำยใต้กรอบด�ำเนินกำรพัฒนำทักษะ 
และมอบโอกำสควำมก้ำวหน้ำตลอดเส้นทำงอำชีพพนักงำน 

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานในการรับรู้ความต้องการและ
การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความสามารถเข้ามาร่วมงาน
กับองค์กร บริษัทจึงมุ ่งหาแนวทางและ 
วิธีการท�างานรูปแบบใหม่มาปรับใช้ โดย
สนับสนุนการท�างานระยะไกลเพ่ิมมากข้ึน 
ร ว ม ถึ ง ก า ร น� า เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ดิ จิ ทั ล 
ในรูปแบบออนไลน์มาใช้ในช่วงภาวะวิกฤต
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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การพัฒนาทักษะของบุคลากรตลอดจนมอบโอกาสความกาวหนาทางอาชีพอยางยั่งยืน 

การใหความสําคัญ
กับการสรรหาบุคลากร
ที่มีคุณลักษณะสอดคลอง
กับงานและคานิยมของ
องคกรรวมถึงการเตร�ยม
ความพรอมกอนบรรจ�
เปนพนักงาน

การพัฒนา
ความสามารถ
ของบุคลากร
ภายหลังบรรจ�
เปนพนักงาน

การพัฒนา
บุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง และ
การวางแผนสืบทอด
ตําแหนงในอนาคต

การดูแลและมอบ
โอกาสกับบุคลากร
เกษียณอายุ

การประเมินผล
การดําเนินงานการ
พัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน

การเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุ การพัฒนาศักยภาพและการวัดผล
การรักษาความรู้และตกผลึก
ประสบการณ์ เพื่อส่งต่อคุณค่า

• ให้ความส�าคัญตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา
บุคลากรที่มีศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับงานและค่านิยมขององค์กร

• สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาในหลักสูตร 
ที่เหมาะสม

• พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ผ่านประสบการณ์จริงที่ผสมผสาน 
หลกัวชิาการ และสามารถเรยีนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา

• เปิดโอกาสและเตรียมพร้อมในการเรียนรู้
แบบภายในสายงานและข้ามสายงาน  
ทั้งด้านทักษะ อาชีพ วัฒนธรรม และสังคม
การท�างาน

• การวางแผนระยะยาวส�าหรบับริษัทสูค่วามย่ังยืน
ในอกี 30 ปี ผ่าน CP ALL Our Way  
และ 6 Values

• ส่งเสริมการท�างานร่วมกันภายใต้หลักการ 
“ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง” เคารพ
ความแตกต่างและความหลากหลาย พร้อม
สร้างความกลมเกลียวดุจดนตรีวงเดียวกัน 
(Harmony)

• ให้ความส�าคัญกับงานในทุกต�าแหน่ง 
อย่างเท่าเทียม ให้ความชื่นชมผลงานและ
ความส�าเร็จ พร้อมรับฟังความคิดเห็น 
ของบุคลากรผ่านช่องทางที่หลากหลาย

• มอบโอกาสเติบโตในการท�างาน และจัดเวที 
ให้บุคลากรได้แสดงผลงาน 

• มีการประเมินทักษะในการท�างานเพื่อให้ 
ค�าแนะน�า และการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง
และชัดเจน

• โปรแกรมสร้างและพัฒนาผู้น�ารุ่นใหม่ อาทิ 
โครงการ CP ALL Young Challenger

• จัดสวัสดิการที่ดีให้บุคลากร ทั้งด้านสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิต 

• ส่งเสริมบุคลากรให้เป็น “คนเก่ง คนดี” และ
อยู่กับองค์กรในระยะยาว 

• สร้างบรรยากาศการท�างานเป็นทีมและ
ประสานความพร้อมระหว่างหน่วยงาน

• ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมลงทุน
และประกอบธุรกิจกับบริษัท 
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จํานวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย
จําแนกตามเพศ จําแนกตามระดับ

สรุปผลการดําเนินงานดานการพัฒนาผูนําและทรัพยากรบุคคล

ชั่วโมงเฉลี่ย
ตอคนตอป

17.35
ชั่วโมงเฉลี่ย
ตอคนตอป

20.47

เพศชาย เพศหญิง

36

22

70

3

17

17

63

18

การเขารวมอบรมหลักสูตรพัฒนาผูนํา

Future Leaders Development Program (เถาแกนอย)

Potential Leaders Development Program (เถาแกเล็ก)

Leaders Development Program (เถาแกกลาง)

Senior Leaders Development Program (เถาแกใหญ)

เพศชาย เพศหญิง

83.29
40.03

39.42
16.43

85.88
40.62

40.71
19.96

ผูบร�หารระดับสูง

ผูบร�หาร

ผูบร�หารระดับตน

เจาหนาที่

เพศชาย เพศหญิง
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การเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุ

โปรแกรมดูแลรักษาพนักงานใหม่ (On-Boarding Program)
บริษทัเล็งเห็นควำมส�ำคญัของกำรบริหำรบคุลำกรทีย่อมรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของพนักงำนในองค์กร อำท ิ ควำมแตกต่ำงในด้ำน
เช้ือชำติ วัฒนธรรม และช่วงวัยของพนักงำน รวมถงึผู้บริหำรระดับสูงทีมี่ควำมห่วงใยต่อพนักงำนทกุระดับ โดยเฉพำะกลุ่มพนักงำนเข้ำใหม่  
ทีเ่ปรียบเสมือนเมล็ดพันธุห์รือต้นกล้ำ และจะเติบโตไปเป็นต้นไม้พันธุ์ใหม่ ซึง่จะมำช่วยเป็นก�ำลังส�ำคญัในกำรขับเคล่ือนให้องค์กรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน น�ำไปสู่แนวคิดในกำรดูแลพนักงำนใหม่ที่มุ่งเน้นในหลักส�ำคัญ 3 ประกำร คือ ควำมเข้ำใจ กำรยอมรับ และกำรปรับเปลี่ยน
เข้ำหำกันระหว่ำง 2 ฝ่ำย ได้แก่ ทีมงำนองค์กรและพนักงำนใหม่ ตำมภำพ

แนวทางการดูแลพนักงานใหม

ตนเอง องคกร
และ

ทีมงาน

เขาใจ

ยอมรับ

ปรับเปลี่ยน

เขาใจ (Understand)

ความสามารถในการ เขาใจตนเอง เขาใจองคกร
สถานการณและพฤติกรรม ความตาง 
การดําเนินชีว�ตในปจจ�บันและทิศทางในอนาคต

ยอมรับ (Accept)

ความสามารถในการยอมรับ
ความแตกตาง เปดกวางทางความคิด

ปรับเปลี่ยน (Adapt)

ความสามารถในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหเขากับสถานการณและสไตลการทํางาน
ของหนวยงานองคกร
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จงึเป็นทีม่ำของกำรพัฒนำโปรแกรมกำรดูแลรักษำพนักงำนใหม่
ทกุระดับในองค์กรอย่ำงต่อเน่ืองให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้พนักงำนเข้ำใหม่สำมำรถเรียนรู้และปรับตัว
เข้ำกับวัฒนธรรมภำยในองค์กรและวัฒนธรรมภำยใน 
หน่วยงำนได้อย่ำงรวดเร็ว โดยให้หน่วยงำนต้นสังกดัรับผิดชอบ
ดูแลพนักงำน พร้อมทัง้มีกำรช่วยเหลือสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ทรัพยำกรบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในรำกฐำนวัฒนธรรมและค่ำนิยมองค์กร ภำพรวม
ธรุกจิ นโยบำยทีส่�ำคญั และหัวข้อทีจ่�ำเป็นอืน่ ๆ  รวมถงึมีนโยบำย
ให้พนักงำนที่เข้ำท�ำงำนใหม่สำยส�ำนักงำนทุกระดับได้รับ 
กำรฝึกปฏิบัติงำนที่ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น เพ่ือให้เข้ำใจบริบท 
กำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร และเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของ 
ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นอันเป็นที่มำของรำยได้หลักองค์กร  
โดยในปี 2563 มีกำรจดัโปรแกรมในรูปแบบออนไลน์เพ่ิมมำกข้ึน

และลดเวลำของกำรอบรมในห้องเรียนลงเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก
และปลอดภัยให้แก่พนักงำนทุกฝ่ำยเน่ืองจำกสถำนกำรณ ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และได้มี 
กำรทดลองใช้โปรแกรมกำรดูแลรักษำพนักงำนใหม่ที่มุ่งเน้น
กำรสร้ำงประสบกำรณ์ควำมรู้สึกภำคภูมิใจทีไ่ด้อยู่ในครอบครัว  
ซีพี ออลล์ และร่วมสร้ำงควำมส�ำเร็จไปด้วยกัน (Life is  
Better with ALL) ตั้งแต่เดือนพฤศจกิำยน 2563 เป็นต้นมำ 
จ�ำนวน 4 รุ่น ผลกำรด�ำเนินงำนสำมำรถช่วยให้พนักงำน 
มีทัศนคติที่ดีในกำรท�ำงำน สำมำรถปรับตัวเข้ำกับทีมงำน 
องค์กรและวัฒนธรรมองค์กรได้เร็วข้ึน โดยพนักงำนใหม่มี
ควำมพึงพอใจในประสบกำรณ์เร่ิมงำนใหม่และกำรดูแลของ
หัวหน้ำงำน พ่ีเล้ียง และทมีงำน ในช่วงเดือนแรกของกำรท�ำงำน 
คิดเป็นร้อยละ 91.30 

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ร้อยละ 93 พึงพอใจ โปรแกรมดูแลรักษาพนักงานใหม่ 
และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน 

97รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก



การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 

บริษัทมีกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กรอบแนวคิด และกรอบกำรด�ำเนินงำนในกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร ซึ่งพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ 
ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยองค์กร รวมถึงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดังนี้
 • กลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท
 • ทักษะที่จ�ำเป็นในกำรท�ำงำนและทักษะที่มีควำมจ�ำเป็นในอนำคต
 • ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงำน ลูกค้ำ และคู่ค้ำ
 • ผลวิเครำะห์และแนวทำงกำรพัฒนำพนักงำน
 • ผลวิจัยและบทควำมเชิงวิชำกำรจำกบริษัทที่ปรึกษำชั้นน�ำที่ได้รับกำรตีพิมพ์

โดยบริษัทได้จัดท�ำเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยงำน ประกอบด้วย สำยส�ำนักงำน สำยปฏิบัติกำร และสำยกระจำยสินค้ำ ดังนี้

ผูชวย
กรรมการ
ผูจัดการ
ข�้นไป

ผูจัดการ
ทั่วไป

ฝาย

แผนก

เจาหนาที่
พนักงาน

หลักสูตร
สําหรับ

พนักงานใหม

หลักสูตร
กลุมว�ชาชีพ

(Job Family)

หลักสูตร
เตร�ยมความ

พรอมแตละระดับ

หลักสูตร
สําหรับผูที่ได
ปรับตําแหนง
ขามระดับ PC

หลักสูตร
Leadership

Development

หลักสูตร
พัฒนากลุม
Talent Pool

CPLI

พ�้นฐาน
การเร�ยนรูองคกร
(On-Boarding

Program)

โปรแกรมพัฒนาตาม
กลุมว�ชาชีพ

Training Roadmap
ทุกสายงาน

Individual
Development

Master of 
Advanced
Management
(2C-2A)

• Advanced
 Management 
 (3A)
• Modern
 Management
 (3C/3D-3A)

• CP Leaders
 Development
 Program : LDP
 (เถาแกกลาง)

• CP Potential
 Development
 Program : PLP
 (เถาแกเล็ก)

• CP Future
 Development
 Program : FLP
 (เถาแกนอย)

• เตร�ยมพ�้นฐาน
 ระดับบร�หาร (4A)
• มาตรฐาน
 หัวหนางาน
 สมัยใหม (4C-4A)

เตรียมพื้นฐาน
ระดับหัวหนางาน 
(5A)

New Leader
On-Boarding
Program
(สําหรับผูจัดการ
ข�้นไปปรับข�้น
ผูชวยกรรมการ)

New Leader
On-Boarding
Program
(สําหรับฝาย
ที่ปรับข�้น
ผูจัดการทั่วไป)

New Leader
On-Boarding
Program
(สําหรับแผนก
ที่ปรับข�้นฝาย)

New Leader
On-Boarding
Program
(สาํหรับเจาหนาท่ี
ปรับข�้นแผนก)

Leadership
Development for
Excecutive

Leadership
Development for
Management

Next Digital
Leader

CP ALL Young
Challenger

โปรแกรมพัฒนา
Talent ระดับ
ผูจัดการทั่วไป
หร�อเทียบเทา

โปรแกรมพัฒนา
Talent ระดับฝาย
หร�อเทียบเทา

โปรแกรมพัฒนา
Talent ระดับแผนก
หร�อเทียบเทา

เลือกกลุมเปาหมาย เลือกกลุมเปาหมาย

หลักสูตรตามกฎหมาย นโยบายองคกร และความยั่งยืน

เส้นทางพัฒนาบุคลากรสายส�านักงาน
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เส้นทางพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ

เส้นทางพัฒนาบุคลากรสายกระจายสินค้า

พนักงานราน

1 เดือน - 1 ป

0-1 เดือน 1-2 ป 2-3 ป 3-9 เดือน 2-3 ป

ผูชวย
ผูจัดการราน ผูจัดการราน

รักษาการ Field
Consultant

(FC)

Field
Consultant

(FC)

หลักสูตรมาตรฐาน
พนักงานร�าน

หลักสูตรเสร�ม

• หลักสูตรตาม
 กฎหมาย นโยบาย
 และความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชีพ

หลักสูตรเดิม

• หลักสูตรตาม
 กฎหมาย นโยบาย
 ความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชัพ

หลักสูตรเดิม

• หลักสูตร
 กฎหมาย นโยบาย
 ความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชีพ

หลักสูตรเดิม

• หลักสูตรตามกฎหมาย นโยบาย และความยั่งยืน
• หลักสูตรกลุมว�ชาชีพ

หลักสูตรมาตรฐาน
ผู�ช�วยผู�จัดการร�าน

หลักสูตรมาตรฐาน
ผู�จัดการร�าน

หลักสูตรมาตรฐาน
รักษาการ FC

หลักสูตรมาตรฐาน
ผู�ช�วยผู�จัดการเขต (FCT)

หลักสูตรเตร�ยมพ�้นฐาน
ผู�จัดการเขต

0-4 เดือน 4 เดือนข�้นไป

โปรแกรมเร�ยนรู�สําหรับ
พนักงานใหม� (3 วันแรก
ของการทํางาน) 

• ปฐมนิเทศ
• Safety
• การจัดการขยะ
• 7 ส. พลังงาน
• To be Number One
• Line

• เพ�่มผลผลิตขั้นพ�้นฐาน
• เตร�ยมพ�้นฐานผูชวย
 หัวหนาหนวย
• มาตรฐานหัวหนาหนวย
• เทคนิคสอนงาน
 แบบ OJT
• ความรูคลังสินคา
 สําหรับหัวหนางาน

• กลุม Safety Health 
 Environment (SHE)
• กลุม Quality / PI 
 GLPs
• กลุม CG และ
 ความยั่งยืน

• One for All
• All for One

ตามความตองการ
แตละกลุมงาน

 On the Job Training (OJT) 
ตามลักษณะงาน (ภายใน 4 เดอืน)

หลักสูตร
Managerial Skill

หลักสูตร
ตามกฎหมาย

และนโยบายองค�กร

หลักสูตร
Team Building

กลุ�มว�ชาชีพ
และเสร�มทักษะทั่วไป

ประเมินผลเร�ยนรู�

ผ�านทดลองงาน Classroom / E-learning / OJT
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ในปี 2563 บริษทัปรับกระบวนกำรเรียนรู้พัฒนำบคุลำกรผ่ำน Digital Platform รวมถงึสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบใหม่ด้วย Virtual 
Learning พร้อมทัง้สร้ำงสรรค์ส่ือกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ ทีช่่วยส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำถงึกำรเรียนรู้ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธภิำพ
มำกขึ้น ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและเติบโตของธุรกิจ รวมถึงมีวิธีกำรพัฒนำผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ที่เหมำะกับกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้

โครงการ CP ALL Young Challenger ส�าหรับพนักงานรุ่นใหม่

ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันมีกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลต่อกำรปรับตัวของบริษัทให้เข้ำสู่ยุคเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธรุกจิ ดังน้ัน บริษทัจงึมีนโยบำย CP ALL 4.0 และ Our Way มุ่งเน้นพัฒนำศกัยภำพพนักงำนรุ่นใหม่ 
ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือเพ่ิมทักษะต่ำง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมกล้ำคิด กล้ำท�ำ และแสดงควำมสำมำรถใน 
กำรลงมือท�ำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำตนเองและผลักดันองค์กรไปสู่กำรเป็นผู้น�ำในยุคดิจิทัล

รายละเอียดโครงการ CP ALL Young Challenger

สิงหาคม 2563 – กันยายน 2563
• พัฒนาโปรแกรม
• ประชาสัมพันธโครงการ
• รับสมัคร
• คัดเลือกเปาหมาย

กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563
• Creative Boost Camp
• Business Model Canvas
• Market Research
• การลงพ�้นที่เยี่ยมชมเพ�่อหาแนวคิด
• Pitch the Ideas
• การนําเสนอโครงการตนแบบ

ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
• การวัดศักยภาพในการเร�ยนรู
 และการพัฒนาทักษะใหม

การพัฒนาโปรแกรม
และคัดเลือกเปาหมาย กระบวนการพัฒนา การประเมินผลและตอยอดการพัฒนา

Stage 1 Stage 2 Stage 3

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
ในปี 2563 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรท้ังหมด 40 รำย ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม 1 รุ่น นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินกำรติดตำมผลและส�ำรวจ
ศักยภำพของพนักงำนหลังเข้ำร่วมกิจกรรมเสร็จส้ินแล้ว พบว่ำมีกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำที่สอดคล้องกับ Leadership Competency และ 
Future Competency และในแง่ของผลลัพธ์โครงกำร พบว่ำมีโครงกำรต้นแบบจ�ำนวน 8 โครงกำร

100 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



โครงการพัฒนาผู้น�า Next Digital Leaders

จำกกำรเปลี่ยนแปลงโลกเข้ำสู่ยุค Digital Transformation ส่งผลให้องค์กรต้องปรับรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจให้ทันสมัยและ
ทันกับเทคโนโลยีมำกย่ิงข้ึน ดังน้ันบริษัทจึงด�ำเนินงำนโครงกำรน้ีข้ึนมำเพ่ือเตรียมสร้ำงผู้น�ำระดับบังคับบัญชำที่มีศักยภำพ 
ให้เกิดควำมพร้อมทำงด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ�ำเป็นในอนำคต ภำยใต้เนื้อหำหลักสูตรกำรพัฒนำ โดยได้มี
กำรก�ำหนดกระบวนกำรเรียนรู้ทีเ่น้นกำรลงมือปฏิบติัจริง (Action Learning) พร้อมรับค�ำแนะน�ำจำกผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนกำรท�ำ
โครงกำร เพื่อให้เกิดแนวคิดแบบเถ้ำแก่ในกำรพัฒนำและต่อยอดกับโครงกำรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 

ผลลัพธ์
และประโยชน์ที่ได้รับ

• 12 โครงการ
 ต้นแบบด้านดิจิทัล

• 71 ราย ผู้น�าเข้าร่วมอบรม

• ร้อยละ 100 ผ่าน
 การเรียนรู้และวัดประเมินผล 

Digital Transformation Building Digital Culture & 
Disruptive Technology

Pitching Perfect Project Pitching

Digital Marketing & 
Digital Hypermarkets

Transformation Project 
Ideas

Design Thinking Digital Business Model

นอกจำกน้ี บริษัทยังก�ำหนดให้มีกำรเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์เร่ือง “Digital Mindset” ส�ำหรับพนักงำนทุกระดับซึ่งมี
เน้ือหำหลักสูตร 3 ส่วน พร้อมแบบประเมินในแต่ละบท และหลังจบกำรเรียนครบทกุส่วนจะมีกำรวัดประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
เพื่อให้มั่นใจว่ำพนักงำนมีควำมพร้อมก้ำวสู่กำรเป็นพลเมืองดิจิทัล 

สวนที่ 1
เปดโลกดิจิทัล

สวนที่ 2
พลเมืองดิจิทัล

สวนที่ 3
ความปลอดภัย

ในยุคดิจิทัล

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน

หน่ึงในเป้ำหมำยของบริษัทคือกำรพัฒนำองค์กรไปสู่ควำมย่ังยืน จึงได้จัดต้ังโครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้และ 
ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงำน รวมถึงคู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจ ภำยใต้ควำมมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อเป็นผู้น�ำในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบคุคลตลอดห่วงโซ่คณุค่ำ พร้อมทัง้พัฒนำผู้น�ำให้มีวิสัยทศัน์ในกำรบริหำรเพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนินธรุกจิอย่ำงย่ังยืน  
จำกกำรขยำยผลกำรอบรมไปยงัระดับบังคับบัญชำ เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนสำยปฏิบัติกำร และสำยกระจำยสินค้ำ ในปี 2563  
มีผู้ผ่ำนกำรอบรม 57,529 รำย

101รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รบั

199.17 ล้านบาท 
ต้นทุนที่ลดลง

โปรแกรมการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement Program) 

เพ่ือพัฒนำศกัยภำพบคุลำกรให้เกดิแนวคดิในกำรปรับปรุงงำน ส่งเสริม สร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนให้เกิดกำรเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทนุ
ในกำรบริหำรจัดกำรแก่พนักงำนทุกระดับในองค์กรผ่ำนกำรปลูกฝังแนวคิดและทัศนคติ ตลอดจนท�ำงำนแบบข้ำมทีมหรือสำยงำน  
(Cross Functional Team) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนทั้ง 5 ด้ำน ดังนี้

เพ�่มกําไร เพ�่มรายไดจาก
ชองทางอื่น ๆ

เพ�่มประสิทธิภาพ
การทํางาน

ควบคุมคาใชจายเพ�่มยอดขาย

01 02 03 04 05

โดยมีกำรเพ่ิมทกัษะและยกระดับกำรปรับปรุงงำนผ่ำนเคร่ืองมือต่ำง ๆ  รวมทัง้กำรลงมือปฏิบติัจริง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงท�ำหน้ำทีเ่ป็น
พี่เลี้ยงคอยให้ค�ำแนะน�ำและเทคนิคต่ำง ๆ มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ ตรวจสอบ และรำยงำนผลเป็นระยะ เพื่อให้พนักงำนมีกำรเรียนรู้
ร่วมกนัระหว่ำงด�ำเนินโครงกำร และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้และพัฒนำนวัตกรรมทีส่ำมำรถน�ำกลับมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ สร้ำงคณุค่ำ 
และเพิ่มมูลค่ำให้แก่องค์กรได้ในอนำคต โดยวัดกำรเพิ่มผลผลิต แบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังนี้

 1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรท�ำงำน

 2. มูลค่ำทำงกำรเงิน

โปรแกรม Development Food & Beverage

บริษัทด�ำเนินงำนโปรแกรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ อำหำร และเคร่ืองด่ืม 
เพื่อพัฒนำทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำน อำทิ 

 1. กำรแนะน� ำผ ลิต ภัณฑ ์และ วิธี กำรท� ำผ ลิต ภัณฑ ์จำก  ALL  Ca fé
  เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนส�ำหรับผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรเพ่ิมทักษะ กำรให้บริกำร  
  และกำรจัดกำรรำยได้ในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น

 2. กำรพัฒนำวิธกีำรคดัสรรผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและกำรปรับปรุงกำรขำย

สร้างยอดขายเฉลี่ย 

2,367.71 บาท
ต่อร้านต่อวัน

และมีผู้เข้าร่วมโปรแกรมทั้งหมด 

33,031ราย 

11,869 ราย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

กว่า 2.83 ล้านบาท
 รายได้สะสมที่เพิ่มขึ้น

102 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



โปรแกรมพัฒนาบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

• บริษทัมีจดักำรอบรมพัฒนำบคุลำกรผ่ำนทำงรูปแบบออนไลน์มำกย่ิงข้ึน ลดกำรเดินทำงและกำรพบหน้ำกนั เป็นทำงเลือก 
ที่เหมำะสมเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

• บริษัทส่งเสริมโปรแกรมกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรอำหำรอย่ำงปลอดภัยให้แก่พนักงำนในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น  
เพื่อส่งมอบอำหำรอย่ำงปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

• บริษัทจัดอบรมพัฒนำทักษะกำรส่ือสำรแก่พนักงำนในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น เพ่ือเสริมทักษะส่ือสำรที่ดีแก่ลูกค้ำให้ปฏิบัติ
ตำมกฎก่อนเข้ำร้ำน อำทิ กำรวัดอุณหภูมิร่ำงกำย กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย เป็นต้น

การประเมินผลการด�าเนินงานการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

บริษทัมีกำรด�ำเนินกำรประเมินผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบคุลำกรผ่ำนกระบวนกำรประเมินควำมผูกพันของพนักงำน
เพ่ือก�ำหนด ทบทวนแนวทำงยกระดับควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของพนักงำนทีมี่ต่อองค์กรให้มีประสิทธภิำพมำกย่ิงข้ึน
ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้

การประเมินความผูกพันของพนักงาน
ควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กรน้ันสำมำรถแปรผันได้ ในแต่ละวัน บำงวันรู ้สึกผูกพัน หรือบำงวันอำจจะ 
รู้สึกไม่ผูกพัน บริษัทเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้สึกของพนักงำนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จึงก�ำหนดกำร
ด�ำเนินกำรประเมินควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของพนักงำนที่มีต่อกำรด�ำเนินกำรของบริษัทใน 2 รูปแบบ ได้แก่
• แบบส�ำรวจฉบับเต็ม (Employee Engagement Full Surveys) ซึ่งก�ำหนดควำมถี่ในกำรส�ำรวจ 2 ปีครั้ง
• แบบส�ำรวจฉบับย่อ (Employee Engagement Pulse Surveys) ซึ่งก�ำหนดควำมถี่ในกำรส�ำรวจปีละ 1-2 คร้ัง  

คือ เดือนมีนำคมและเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี

ถงึแม้ว่ำมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 บริษทัยังคงมีกำรวัดควำมรู้สึกผูกพันของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง  
โดยในปี 2563 บริษัทใช้วิธีกำรวัดควำมผูกพันของพนักงำนในรูปแบบ Pulse Surveys ระหว่ำงวันที่ 19-30 ตุลำคม 2563 
บริษัทด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมผูกพันของพนักงำนผ่ำน 6 ข้อค�ำถำม ตำมกรอบค�ำถำมด้ำนล่ำงน้ี และน�ำผลด�ำเนินกำร 
มำเปรียบเทียบกันในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมำวิเครำะห์และเตรียมมำตรกำรรองรับ เพื่อยกระดับ
ควำมผูกพันและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรสนับสนุนให้องค์กรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ โดยกำรส�ำรวจ 
ควำมผูกพันของพนักงำนในคร้ังน้ี กลุ่มเป้ำหมำยคอืพนักงำนทีมี่อำยุงำนมำกกว่ำ 4 เดือน ซึง่ทกุคนสำมำรถร่วมตอบแบบส�ำรวจ
ควำมผูกพันผ่ำนระบบออนไลน์ได้ และมีสัดส่วนพนักงำนที่ตอบแบบส�ำรวจควำมผูกพัน ร้อยละ 100 ในปี 2563 พบว่ำ  
ผลกำรส�ำรวจควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของพนักงำนมีคะแนนทีเ่พ่ิมข้ึน อยู่ทีร้่อยละ 88 โดยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอยำ่งชัดเจน  
และบรรลุเป้ำหมำยประจ�ำปีที่บริษัทตั้งไว้ที่ร้อยละ 84
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ภาพรวมผลสํารวจความผูกพันของพนักงาน

คะแนนความผูกพัน (รอยละ) ความครอบคลุม (รอยละของพนักงานทั้งหมดที่เขารวม) คะแนนความผูกพัน (แยกตามเพศ)

ชาย หญิง2560 2561 2562 2563

เปาหมาย
ป 2563
รอยละ 84

2560 2561 2562 2563

87 8854 82 82 88 73 74 74 100

ชวงเวลา 2563

เปาหมาย
ป 2563
รอยละ 100

92 7 11

90 8 11

83 10 4 3

87 9 2 2

90 8 2 2

89 9 2 1

SAY

STAY

STRIVE

ฉันจะแนะนําใหคนรูจักที่กําลัง
หางานทําอยูมาสมัครงานกับบร�ษัท

ฉันจะบอกคนอื่นถึงสิ�งดี ๆ เกี่ยวกับ
การทํางานที่บร�ษัททุกครั้ง

การลาออกจากบร�ษัท
ทําใหฉันตองคิดหนัก

ฉันไมเคยคิดลาออกจากบร�ษัทเพ�่อไป
ทํางานที่อื่นในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา

ฉันอยากทํางานใหดีที่สุด
ใหกับบร�ษัทในทุก ๆ วัน

บร�ษัททําใหฉันมีแรงจ�งใจ
ในการสรางผลงานใหดีข�้นไปเร�่อย ๆ

เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ�ง  คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย    ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ�ง
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โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นโครงกำรทีท่�ำให้หัวหน้ำงำนสำมำรถเปล่ียนรูปแบบกำรบริหำรงำนเป็นบริหำรแบบภำพรวมผ่ำนกำรส่ือสำรระหว่ำงหัวหน้ำงำน 
กับทีมงำน เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมในกำรท�ำงำนรูปแบบใหม่ ซึ่งสำมำรถวัดผลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพได้
ภำยใต้ระบบ ALL Perform โดยในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินกำรขยำยผลไปยังพนักงำนทุกระดับ และมีพนักงำนได้รับกำร
ประเมินผลงำนประจ�ำปี ผ่ำนรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้ 

โครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
โครงกำรทีอ่อกแบบให้หัวหน้ำงำนได้มีโอกำสพูดคยุกบัทมีงำน เพ่ือวำงแผนทศิทำงกำรท�ำงำน รวมไปถึงช่องทำงและโอกำส
กำรเติบโตทั้งแนวดิ่งและแนวรำบในอนำคต ภำยใต้นโยบำยกำรหมุนเวียนเรียนรู้งำนผ่ำน Career Matrix 4 สี ดังนี้ 

ประเภทการประเมิน

Management by 
Objectives

Multidimensional 
Performance Appraisal 
(e.g. 360 Degree Feedback)

Formal Comparative 
Ranking of Employees 
within One Employee 
Category

พนักงานที่ไดรับการประเมินผลงาน พนักงานทั้งหมด รอยละ

102,227

17,426

102,227

102,227

102,227

102,227

100

17

100

Career Matrix

Movable within Family 
หมุนเว�ยนเร�ยนรูงานภายใน Job Family
Sub Job Family ที่สังกัดอยูโดยตรง

Possible to Move 
หมุนเว�ยนเร�ยนรูงานขาม Job Family
Sub Job Family ได

Difficult to Move 
หมุนเว�ยนเร�ยนรูงานขาม Job Family
Sub Job Family ได แตคอนขางยาก

Rarely to Move 
หมุนเว�ยนเร�ยนรูงานขาม Job Family
Sub Job Family ไดยากมาก

สี ความหมาย สมรรถนะ ศักยภาพ เคร�่องมือประเมินอื่น ๆ 
เชน การสัมภาษณ ประสบการณ การรับรองคุณวุฒิ
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โครงการระบบให้รางวัลและยกย่องชมเชย 
เพ่ือส่งเสริมควำมผูกพันของพนักงำนและสร้ำงบรรยำกำศควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือนร่วมงำน และหัวหน้ำงำนให้แน่นแฟ้น 
มำกย่ิงข้ึน อำท ิโครงกำร Our Way Idol โครงกำร Work Life Quality 
โครงกำรพนักงำนใหม่พบผู้บริหำร (พ่ีพบน้อง) โครงกำรอิม่ยกแก๊ง 
แต๊งค์ยกก๊วน โครงกำร Happy Survey โครงกำรจดัท�ำหอเกยีรติยศ 
(Hall of Fame) เพ่ือเชิดชูบุคลำกรที่ได้ประกอบคุณงำมควำมดี 
นอกจำกน้ี บริษัทมุ่งด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเร่ืองผลตอบแทน
และสวัสดิกำรของพนักงำนให้เหมำะสมในทุกระดับอย่ำงต่อเน่ือง 
พร้อมกบัก�ำหนดนโยบำยกำรปรับเงนิเดือนประจ�ำปี เพ่ือดึงดูดและ
รักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพไว้กับองค์กร ตลอดจนสำมำรถสร้ำง
ควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กรได้มำกขึ้น

การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง

การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
บริษทัเล็งเห็นถงึควำมส�ำคญัของกำรเตรียมควำมพร้อมเร่ืองกำรพัฒนำคนให้เป็นคนดี คนเก่ง เพ่ือให้เป็นผู้บริหำรต่อไปในอนำคต พร้อมจะน�ำพำ 
องค์กรให้เติบโต สร้ำงสรรค์ส่ิงทีดี่ และสร้ำงควำมย่ังยืน บริษทัจงึให้ควำมส�ำคญักับกระบวนกำรจดักำรและพัฒนำพนักงำนทีมี่ศักยภำพสูง 
อย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกพนักงำนที่มีศักยภำพสูงต้องกำรงำนที่ท้ำทำย ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และ 
มีกำรเพ่ิมทักษะให้กับตัวเองอยู่เสมอ เพ่ือให้เติบโตก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ บริษัทมีกระบวนกำรคัดเลือกพนักงำนกลุ่มที่มีศักยภำพสูง 
ซึ่งค�ำนึงถึงเกณฑ์กำรคัดเลือกต่ำง ๆ ได้แก่

 • คุณสมบัติและผลกำรปฏิบัติงำน
 • กำรประเมินศกัยภำพทีป่ระเมินโดยผู้บงัคบับญัชำ พร้อมทัง้น�ำเสนอผลประเมินให้ผู้บงัคบับญัชำทีสู่งกว่ำเพ่ือขอควำมเห็นชอบ
 • กำรประเมินผลแบบรอบด้ำน

พร้อมกันนี้ มีคณะกรรมกำรของแต่ละสำยงำนท�ำหน้ำที่ปรับเทียบผลกำรประเมินภำยใต้ข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ที่
ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกพนักงำนกลุ่มที่มีศักยภำพสูงนั้นจะเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำขององค์กรด้วยหลักสูตรพัฒนำกลุ่ม Talent Pool 
และหลักสูตรจำกสถำบันผู้น�ำซีพี

อายุตัว
ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ในระดับตําแหนงที่สูงข�้น

การประเมิน
ศักยภาพ

คุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติงาน

ภาวะผูนํา

การประเมินผล
แบบรอบดาน

การปรับเทียบ
ผลการประเมิน

อายุงาน

ผลการปฏิบัติงาน
ยอนหลัง 2 ป

ความเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน
บทบาทไปในระดับตําแหนงที่สูงข�้น

ความพรอมที่จะอยูกับองคกรตอไป
แมจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผันผวนตาง ๆ เกิดข�้น

ข�ดความสามารถ
สําหรับอนาคต

การปฏิบัติตน
ตามคานิยมขององคกร

ภาวะผูนํา

ข�ดความสามารถ
สําหรับอนาคต

การปฏิบัติตน
ตามคานิยมขององคกร

เกณฑการคัดเลือกพนักงานกลุมที่มีศักยภาพสูง 
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จำกปี 2562 ที่บริษัทได้มีกำรด�ำเนินกำรทบทวนและคัดเลือกพนักงำนที่มีศักยภำพสูงตำมรอบ ซึ่งมีกำรด�ำเนินกำรคัดเลือก 
ทกุ 2 ปี รวมถงึมีกำรก�ำหนดผู้สืบทอดต�ำแหน่งในต�ำแหน่งบริหำรระดับสูงทกุต�ำแหน่ง โดยในปี 2563 บริษทัมีจ�ำนวนพนักงำน 
ที่มีศักยภำพสูงจ�ำนวน 568 รำย ซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหำรจ�ำนวน 145 รำย คิดเป็นร้อยละ 26 
ของพนักงำนกลุ่มทีมี่ศกัยภำพสูงทัง้หมด และได้รับกำรเล่ือนต�ำแหน่งให้เป็นผู้บริหำรระดับสูงจ�ำนวน 17 รำย คดิเป็นร้อยละ 12  
ของจ�ำนวนพนักงำนกลุ่มที่มีศักยภำพสูงที่พร้อมจะเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่ง รวมทั้งบริษัทสำมำรถรักษำพนักงำนกลุ่มที่มี
ศกัยภำพสูงเหล่ำน้ีไว้ได้ 559 รำย คดิเป็นร้อยละ 98 ของพนักงำนทีไ่ด้รับกำรจดักลุ่มเป็นพนักงำนกลุ่มทีมี่ศกัยภำพสูงทัง้หมด

การวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง
บริษัทพัฒนำพนักงำนกลุ่มที่มีศักยภำพสูงเพ่ือวำงแผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรมำอย่ำงต่อเน่ือง  
ผ่ำนกำรคัดเลือก ดังนี้

01
การคัดเลือกพนักงาน

ที่เขาหลักเกณฑ
เบื้องตน

02
การประเมิน
ศักยภาพ

03
สรุปผล

06
การรายงานความกาวหนา
ของการพัฒนา
แกคณะกรรมการ

05
การประเมินและติดตาม
ความกาวหนาใน
การพัฒนา

04
รายงานผลการคัดเลือก
และวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพ

กระบวนการ
พัฒนาพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง

กระบวนการวางแผนสืบทอดตําแหนง 

ทบทวนทิศทาง
การดําเนินธุรกิจ

ขององคกร

01
กําหนดระดับ

ที่จะตองมีการวางแผน
ผูสืบทอดตําแหนง

02
กําหนดรายชือ่ผูสืบทอดตาํแหนง

และนําเสนอรายชื่อตอ
คณะกรรมการบุคคลกลุมฯ

03

การประเมินระดับ
ความพรอมของ

ผูสืบทอดตําแหนง

04
รายงานผลประเมิน

ศักยภาพและ
จัดทําแผนพัฒนา

05
ติดตามและรายงาน

ความกาวหนา
ในการพัฒนาของ 
ผูสืบทอดตําแหนง 

06
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ในปี 2563 บริษัทได้ขยำยขอบเขตกำรด�ำเนินกำรมำที่ระดับจัดกำรโดยพิจำรณำจำกบทบำทงำนที่มีควำมส�ำคัญ โดยกำรคัดเลือก 
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งจะพิจำรณำจำกกลุ่มพนักงำนที่มีศักยภำพสูงเป็นอันดับแรก

ในส่วนของกำรพัฒนำพนักงำนกลุ่มทีมี่ศกัยภำพสูงและผู้สืบทอดต�ำแหน่งจะได้รับทรำบผลกำรประเมินศกัยภำพตนเอง และจดัท�ำแผนพัฒนำตนเอง  
เพ่ือเสริมจดุแข็งและขจดัจดุทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรเจริญเติบโตในอำชีพ รวมทัง้บริษทัได้มีกำรออกแบบโครงกำรพัฒนำเฉพำะส�ำหรับกลุ่ม
ดังกล่ำว โดยใช้โมเดลส�ำหรับกำรเรียนรู้และพัฒนำสูตร 70:20:10 ที่มีกำรแบ่งสัดส่วนปฏิบัติกำรอย่ำงเหมำะสม ซึ่งมีวิธีกำรดังต่อไปนี้

บทบาทเชิงกลยุทธ
บทบาทที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนา
โอกาสใหม� ๆ   ทางธุรกิจเพ�อ่ให�สอดรบั
กับทศิทางในอนาคตขององค�กร

บทบาทที่สําคัญยิ�ง 
บทบาทงานที่เกี่ยวข�องกับการดูแล
ธุรกิจ ลูกค�า ตลาดที่เป�นรากฐาน
สําคัญในป�จจ�บันขององค�กร

บทบาทที่ผูดํารงตําแหนง
จะเกษียณอายุ

  • กำรรับบทบำทเป็น Project Sponsor โครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
  • กำรเรียนรู้โดยกำรติดตำมผู้บังคับบัญชำ 
  • กำรหมุนเวียนงำน ทั้งภำยในสำยงำนและข้ำมสำยงำน

 1. 70% การเรียนรู้และพัฒนาโดยผ่านการลงมือท�าจริง	ปฏิบัติงานจริง
  • ปฏิบัติงำนทั้งจำกโครงกำรภำยในสำยงำนและข้ำมสำยงำน
  • ปฏิบัติร่วมกันภำยในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภำยใต้โครงกำรพัฒนำผู้น�ำเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี 4 ประเภท
   แยกตำมระดับ ดังนี้

 2. 20% การเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลรอบข้างในบทบาทต่าง	ๆ

 3. 10% การเรียนรู้และพัฒนาผ่านกระบวนการอบรม	
  บรษิทัสนบัสนุนกำรเรยีนรูท้ัง้จำกภำยในและภำยนอกองคก์รผ่ำนสถำบันต่ำง ๆ  โดยในปีที่ผ่ำนมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) ได้ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้ให้เป็นแบบเสมือนจริง รวมถึงกำรศึกษำด้วยตนเอง 
  ผ่ำนระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ผ่ำนหลักสูตรต่ำง ๆ อำทิ
  • หลักสูตร Leader as Coach 
  • หลักสูตร Management Finance for Business 
  • หลักสูตร Digital Disruption Program 
 
  โดยกำรพัฒนำทั้งหมด องค์กรได้พัฒนำแพลตฟอร์มส�ำหรับจัดเก็บรวบรวมควำมรู้ดังกล่ำว เพ่ือให้สะดวกต่อกำรสืบค้น  
  และเป็นแหล่งควำมรู้ส�ำหรับกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย

เถ้าแก่ใหญ่
ผู้บริหารระดับสูง

เถ้าแก่กลาง
ผู้บริหารระดับกลาง

เถ้าแก่เล็ก
ผู้บริหารระดับต้น 

เถ้าแก่น้อย
เจ้าหน้าที่

 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาโดยตรง พี่เลี้ยง เพื่อนร่วมงาน ผู้เชี่ยชาญเฉพาะทาง

โดยในปีที่ผ่ำนมำนอกจำกกำรสอนโดยตรงจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว ผู้บริหำรระดับสูงยังได้มีบทบำทเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสอน
ผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ บทควำม วิดีโอ (VDO) เป็นต้น
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การดูแลและมอบโอกาสกับบุคลากรเกษียณอายุ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณและแผนหลังเกษียณอายุพนักงาน

ภำยใต้กรอบกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ของบริษัทที่ มุ ่งส ่งเสริมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 
ทุกระดับมำอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้บุคลำกรในทุกสำยงำน  
มีทกัษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมช�ำนำญ พร้อมทกัษะ 
ทีห่ลำกหลำย บริษทัเล็งเห็นถงึควำมส�ำคญัของบคุลำกรทีไ่ด้
ทุ่มเทก�ำลังและมีควำมจงรักภักดี พร้อมกับเติบโตเคียงข้ำง
องค์กรมำเป็นระยะเวลำนำน ดังน้ัน บริษัทจึงได้พัฒนำ
โปรแกรมกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับผู้เกษียณในปีนั้น ๆ 
และแผนกำรดูแลหลังเกษียณอำยุให้กับบุคลำกรทุกระดับ  
ทีมี่คณุสมบติัตำมนโยบำย โดยจดัให้มีกำรเรียนรู้ควำมรู้พ้ืนฐำน 
ผ่ำนรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ นโยบำยที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ 
ผู้เกษยีณ สิทธปิระโยชน์ทีจ่ะได้รับ และเชิญผู้เช่ียวชำญมำให้
ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรวำงแผน กำรลงทุน กำรดูแล
สุขภำพ เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ผู้เกษียณได้ท�ำกำร

ประเมินควำมพร้อมของตนเองเพ่ือเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรเกษียณ ได้แก่ มิติร่ำงกำย มิติจิตใจ มิติกำรเงิน  
มิติกำรสร้ำงรำยได้และมิติอำชีพหลังเกษียณ มิติครอบครัว
และควำมสัมพันธ์กบัผู้อืน่ บริษทัมีกำรจดัต้ังชมรมผู้เกษยีณอำยุ 
รวมถงึกำรมอบโอกำสในกำรเป็นทีป่รึกษำให้กบัองค์กร หรือ 
กำรเปน็เจำ้ของร้ำนเซเว่นอเีลฟเว่นประเภทสโตร์พำร์ทเนอร์  
ตำมเงือ่นไขทีบ่ริษทัก�ำหนด ซึง่ในปี 2563 มีจ�ำนวนผู้เกษยีณ
อำยุได้รับกำรว่ำจ้ำงเป็นที่ปรึกษำขององค์กรจ�ำนวน 39 รำย 
และเป็นเจ้ำของร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นจ�ำนวน 4 รำย นอกจำกนี้
บริษัทยังมีกำรเตรียมควำมพร้อมให้ผู้ที่เข้ำรับต�ำแหน่งแทน
ผู้เกษยีณ โดยให้ผู้เกษยีณถ่ำยโอนทกัษะ ควำมรู้ และเน้ืองำน
ทีส่ะสมเป็นประสบกำรณ์มำยังผู้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยมีข้ันตอน
ดังนี้

สัมภาษณ
จัดเก็บความรู

02
ประเมินและปรับปรุง
05

วางแผนและกาํหนด
หลกัเกณฑ ในการ
จดัเก็บความรูจาก
ผูเกษยีณ

01
ถอดบทเร�ยน
สกัดองคความรู 

03
นําความรู
ไปตอยอด
การใชประโยชน

04

กระบวนการจัดเก็บ Knowledge Tranfer
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