การพั ฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท เชื่อมัน่ ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญต่อการขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปสู่การเป็นผู้นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกและสร้างศักยภาพในการแข่งขันภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงมุ่งเน้นบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมและสามารถปรับตัว
ตอบสนองต่อทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เป้าหมายระยะยาว
ปี 2568
สัดส่วนพนักงานผ่านการอบรมหลักสูตรบังคับ
สัดส่วนตาแหน่งสาคัญที่มีแผนการสืบทอดตาแหน่ง

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

เป้าหมาย
ปีบัญชี
2563/2564
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน
ปีบัญชี
2563/2564
ร้อยละ 96
ร้อยละ 100

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี วามรู้ความสามารถที่พร้อมต่อการปรับตัวและตอบสนองต่อทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ
รวมถึงความท้าทายและการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานให้มคี วามสามารถต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผ่านการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) อย่างต่อเนื่องของบริษัท
บริษัทได้กาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดยมอบหมายให้
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการนาไปปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วย
ธุรกิจ ในด้านการพัฒนาระบบงานและความรู้ในงานเชิงปฏิบัติการของแต่ละหน่วยธุรกิจ การพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยต่าง ๆ การติดตามและประเมินผลเพื่อนาไปสู่การวางแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การจัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
(Training Roadmap) ตามตาแหน่งและระดับงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของกลุม่ บริษัทมีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่
เหมาะสมกับสภาพการดาเนินงานและการเติบโตของแต่ละหน่วยธุรกิจ และได้นาระบบการบริหารข้อมูลฝึกอบรมมาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลฝึกอบรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และใช้แบบสารวจประเมินผลภายหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อนามา
วิเคราะห์และประเมินผลประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้ปรับให้มีการพัฒนาพนักงานผ่านการเรียนรู้หลายช่องทาง เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนาพนักงานสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่
1. การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลุ่มย่อย (Classroom) ซึ่งมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และการมีส่วนร่วม
ในห้องเรียน เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายมิติ
2. การเรียนออนไลน์ (Online Learning) ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งในหลักสูตรที่พนักงานได้รับ
มอบหมาย และหลักสูตรที่พนักงานสนใจ เพื่อการพัฒนาความรู้อย่างไร้ขีดจากัด
3. การเรียนรู้แบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ซึ่งเป็นการย้ายห้องเรียนมาอยู่บนอินเตอร์เน็ต โดยพนักงานที่
ปฏิบัติงานอยู่ต่างสถานที่ สามารถเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้โดยผ่านโปรแกรมซูม (ZOOM)
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หลักสูตรบังคับในการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

การวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นา

กรอบการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษัทกาหนดกรอบการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด 4 ด้าน โดยกาหนดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานจากการวิเคราะห์
ความจาเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา และแผนการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องตามสายอาชีพ และการเข้าสู่ตาแหน่งบริหารระดับสูง
โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงความท้าทายเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นของบุคลากรใน
อนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับโพลิเมอร์และพลาสติก ที่คานึงถึงการตอบโจทย์เกี่ยวกับการ
ลดผลกระทบเชิงลบเกี่ ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูลจากการตอบแบบประเมินตนเองทางออนไลน์ของพนักงาน ข้อมูลจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และข้อมูลพฤติกรรมของพนักงานจากการทากิจกรรมต่างๆ โดยบริษัทได้กาหนดกลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาบุคลากร 3 ด้านหลัก ดังนี้
กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร
การดาเนินงาน
โปรแกรมการพัฒนารายบุคคล
• การเพิ่มขีดความสามารถของ
พนักงานแต่ละตาแหน่งตามหน้าที่ (Individual Development Plan)
พัฒนาสมรรถนะ
ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและตรงกับความ
บุคลากร
งาน และทุกระดับงาน ด้วย
จาเป็น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ
หลักสูตรบังคับ (Compulsory
Development Program) สาหรับ ให้ตอบสนองการปฏิบตั ิงานในปัจจุบัน และทิศทางของบริษัทใน
พนักงานทุกคน และโปรแกรมการ อนาคต
- การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานแต่ละตาแหน่งตาม
พัฒนาพนักงานรายบุคคล
หน้าที่งาน และทุกระดับงาน กาหนดให้มีหลักสูตรบังคับ
(Individual Development
(Compulsory Development Program) ซึ่งเป็นหลักสูตร
Program) สาหรับพนักงานใน
ที่กาหนดจาก Training Roadmap (Soft Skills) ที่ได้รับ
ตาแหน่งสาคัญ
การออกแบบตามความจาเป็นตามตาแหน่งหน้าที่งาน และ
ตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
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กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร

สร้างศักยภาพ
การเป็นผู้นา

• การสรรหา สร้ า ง และพั ฒ นา
ผู้ น าในองค์ ก รในระดั บ ต่ า งๆ
ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมและ
พั ฒ น า ผู้ น า ต า ม ร ะ ดั บ ง า น
(Leadership Development
Program)

การดาเนินงาน
- สาหรับพนักงานในตาแหน่งงานสาคัญ จะได้รับการ
กาหนดโปรแกรมการพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan) ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสมและตรงกับความจาเป็น เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของพนักงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ ให้
ตอบสนองการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั และทิศทางของ
บริษัทในอนาคต
พนักงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร จะได้รับการสรรหา
สร้างและพัฒนาความเป็นผู้นาองค์กรในระดับต่าง ๆ ผ่านโปรแกรม
การฝึกอบรมและพัฒนาผู้นาตามระดับงาน ให้มีองค์ความรู้ที่จาเป็น
ในการทางานและบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แสดงภาวะผู้นาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และนาทีมไปสู่
เป้าหมายทีต่ ้องการร่วมกัน
• กลุ่มผู้นาระดับต้น (Frontline or First level leader) ได้แก่
พนักงานระดับหัวหน้างาน จนถึงระดับผูจ้ ัดการฝ่าย จะได้รับการ
อบรม หลักสูตร “การพัฒนาผู้นาองค์กรชั้นต้น (First Leader)”
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังความสามารถผู้นา โดยเป็น
หลักสูตรที่กลั่นกรอง เทียบเคียงหลักการเป็นผู้นาที่ดีและทักษะใน
การบริหารจัดการที่สาคัญของสถาบันที่น่าเชื่อถือ
• กลุ่มผู้นาที่มีศักยภาพระดับสูงขององค์กร (High Potential
Group) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นาที่มคี ุณสมบัติด้านศักยภาพการเรียนรู้
การคิด การเชื่อมโยง การแสดงออกและลงมือปฏิบัติ จะได้รับการ
พัฒนาด้วยโปรแกรมสร้างสรรค์ของบริษัท ในรูปแบบเข้มข้นผ่าน
การทางานโครงการเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจเฉพาะด้านในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นาตามแนว
พฤติกรรมหลัก (Core Competency) ขององค์กร หรือ LIVE C
(L : Continuous Learning/ I: Innovation/ V: Value the
Difference E: Empowerment และ C: Collaboration) เช่น
โครงการ Leadership Development Program : LDP
ที่ได้ดาเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้สร้าง
กลุ่มผู้นาไปแล้วรวมจานวน 78 คน ด้วยการพัฒนาในรูปแบบแบบ
ผสมผสานหรือ Blended Learning เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิด
พัฒนานวัตกรรมของผู้นา และการคิดสร้างสรรค์โครงการพัฒนา
นวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
ผู้เข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program : LDP
อัตราการปรับเลื่อนตาแหน่ง ร้อยละ 23
อัตราการลาออก
ร้อยละ 2.5
3

พัฒนาสู่องค์กร
นวัตกรรม

• การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรมการ
ฝึ ก อบรมพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ การ
ทบทวนและเสริมสร้างกลยุทธ์สู่
องค์กรนวัตกรรม

การพัฒนาเพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและเสริมสร้าง
กลยุทธ์สู่องค์กรนวัตกรรม ในหลักสูตร Executive
Development : Strategy Revisit Program "Innovative
Leadership & Unleash Potential (EPG Strategy Program)
เพื่อทบทวนกลยุทธ์สู่องค์กรนวัตกรรม สาหรับผู้บริหารระดับสูงที่มี
ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และการนา
แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้นทุกปี
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์จะมีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้าใจใน
ภาษาเชิงนวัตกรรมเดียวกัน อันจะช่วยตอกย้าถึงการเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมในเชิงปฏิบตั ิในระดับต่าง ๆ บริษัทต่อยอดโครงการ
Leadership Development Program : LDP โดยให้พนักงาน
ที่เข้าอบรมโปรแกรมดังกล่าวนาเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(New Product) ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการศึกษาในขั้นการทดลองทาและวัดผลต่อไป

แผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
ความต่อเนื่ องในการดาเนินธุร กิจเป็นสิ่งสาคั ญต่อความยั่งยืน ขององค์ก ร บริษัทจึ งให้ ความสาคั ญกับ การสร้างผู้ สืบทอดตาแหน่ ง
(Succession Planning) ในตาแหน่งงานที่สาคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าหน้าที่ในตาแหน่งงานที่สาคัญนั้น จะมีผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
การสร้างผู้สืบทอดตาแหน่ง มีกระบวนการ ดังนี้
พิจารณาตาแหน่งสาคัญที่ต้องจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
จัดทาคุณสมบัติของผู้สืบทอดตาแหน่ง และเกณฑ์ในการสรรหา
คัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งเพื่อเข้าโปรแกรมพัฒนา
พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ติดตามและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
1. พิจารณาตาแหน่งสาคัญที่ต้องจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ตาแหน่งสาคัญ หมายถึง ตาแหน่งที่ผู้ดารงตาแหน่งจะเกษียณอายุภายใน 3-5 ปี ในปัจจุบันมี คิดเป็นร้อยละ 12 ของตาแหน่ง
บริหารทั้งหมด ซึ่งในการระบุตาแหน่งสาคัญ พิจารณาโดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ ผู้บังคับบัญชา และ
กรรมการผู้จัดการ
2. จัดทาคุณสมบัติของผู้สืบทอดตาแหน่ง และเกณฑ์ในการสรรหา
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ ผู้บังคับบัญชา และกรรมการผู้จัดการ พิจารณากาหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอด
ตาแหน่ง และเกณฑ์ในการสรรหา ได้แก่ การมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง (Experience) การมีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในเกณฑ์ดี (Performance) และการมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองและต้องการที่จะเติบโตในอาชีพ (Willing)
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3. คัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งเพื่อเข้าโปรแกรมพัฒนา
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ ผู้บังคับบัญชา และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกพนักงานในสังกัดของ
ตาแหน่งสาคัญนั้นๆ
4. พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ดาเนินการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับประเด็นที่จะพัฒนา เช่น การมอบหมาย
หน้าที่ให้เป็นตัวแทนแผนกในการนาเสนอผลงานในที่ประชุม เพื่อพัฒนาทักษะในการนาเสนองาน เป็นต้น
5. ติดตามและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ติดตามและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านการ
นาเสนอผลงาน โดยผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมประชุม
ผลการดาเนินงานด้านแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ปีบัญชี 2563/2564
สัดส่วนตาแหน่งสาคัญที่มี
แผนการสืบทอดตาแหน่ง (ร้อยละ)

100

ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ โดยมีการจัดอบรมเฉลีย่ 14 ชั่วโมง
การฝึกอบรมเฉลี่ย ต่อคน ต่อปี (Disclosure 404-1) ซึ่งลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้บริษัทต้อง
ชะลอการจัดการฝึกอบรมที่ไม่สามารถใช้ระบบออนไลน์ได้ออกไปก่อน
ปีบัญชี 2563/2564
จานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ต่อคน ต่อปี

14
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