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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่าองค์กรมีกําลงัคนท่ีมีคณุสมบติั (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) 

มากน้อยเพียงใด 

2. เพ่ือสามารถวางแผนการสรรหาและคดัเลือกบคุลากรได้ลว่งหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพฒันาจากบคุลากร

ในองค์กรท่ีมีศกัยภาพในตําแหน่งงานระดบัหวัหน้าขึน้ไป หรือ บคุลากรจากภายนอก 

3. เพ่ือวางแผนทดแทนและสืบทอดตําแหน่งงานท่ีจะเกษียณอาย ุและการบริหารคนเก่ง หรือตําแหน่งงานท่ีเป็นท่ีหมายปอง

ของตลาด/คูแ่ข่ง 

4. เพ่ือลดอตัราสญูเสียบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

5. เพ่ือเป็นการจงูใจและธํารงรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถ และมีศกัยภาพเพ่ือวางแผนทดแทนและสืบทอดตําแหน่งงาน 

พร้อมได้รับโอกาสในการพฒันา และปรับเล่ือนตําแหน่งงานท่ีสงูขึน้ 

 

ผู้เก่ียวข้อง 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้      

มีหน้าท่ีในการดแูลนโยบายฉบบันีว้า่ได้ปฏิบติัอยา่งถกูต้อง 

2. พนกังานทกุทา่นในเครือของกลุม่บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ท่ีมีทกัษะความสามารถ และความพร้อม 

 

ระเบียบปฏบิัตแิละหลักเกณฑ์   

1. ระเบียบปฏบัิตแิละหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดตาํแหน่ง (SUCESSION PLAN) 

    บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์และระเบียบปฏิบติัการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหาร     

ท่ีสําคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้ บริหารท่ีมีคุณสมบัติ ทักษะ 

ประสบการณ์  และ ความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ

คณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ ในการสรรหา/คดัเลือก และวางแผนสืบทอดตําแหน่งงาน ตามระดบัพนกังาน ดงันี ้

1.1 ระดับกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร   

 พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตําแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน เป็นผู้จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งในระดบักรรมการผู้จดัการ และ ประธานกรรมการบริหาร เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้ บริหารของบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตําแหน่ง              

เม่ือตําแหน่งผู้บริหารระดบัประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการวา่งลงหรือผู้อยู่ในตําแหน่งไมส่ามารถปฏิบติั

หน้าท่ีในตําแหน่งได้  บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดบัใกล้เคียง หรือระดบัรองเป็นผู้ รักษาการในตําแหน่ง

จนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด และต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ 
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ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้ ท่ีมีความ

เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งแทนตอ่ไป 

      คุณสมบัตเิบือ้งต้นของกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร  เป็นดงันี ้

1. การศกึษาไมต่ํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  

2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตําแหน่งผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป  

3. มีความเป็นผู้ นํา และมีวสิยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 

4. มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองค์กร 

5. มีการตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหาท่ีสขุมุ รอบคอบ คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุขององค์กร 

1.2 ระดับผู้บริหาร ตัง้แต่ระดับผู้ช่วยผู้อาํนวยการสายงาน ถงึ ระดับรองกรรมการผู้จัดการ   

            เม่ือตําแหน่งระดบัผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงาน ถึง ระดบัรองกรรมการผู้จดัการว่างลง หรือ            

ผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในตําแหน่งได้ บริษัทฯ จะนําเสนอผู้ สืบทอดตําแหน่งท่ีคดัเลือกไว้เสนอต่อ    

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (HR Committee) ท่ีได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้               

การวางแผนการสืบทอดตําแหน่งของบริษัทฯ ระดบัผู้บริหารมีกระบวนการ ดงันี ้

1.2.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยทุธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทนุ แผนงาน

การขยายตวั 

1.2.2 ประเมินความพร้อมของกําลงัคนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

1.2.3 กําหนดแผนสร้างความพร้อมของกําลงัคน โดยจะพฒันาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพ่ือเตรียมทดแทน        

พนกังานท่ีออกจากบริษัทฯ  

1.2.4 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒ นาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and 

Development) ไว้ลว่งหน้า ก่อนพนกังานจะเกษียณหรือออกจากตําแหน่งก่อนเวลา 

1.2.5 กําหนดคุณ สมบัติ  (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ 

บุคลิกภาพ และทศันคติ ท่ีพึงปรารถนาของพนักงานในตําแหน่งนัน้ๆ และจดัทําแผนพฒันาเป็นรายบุคคล 

(Individual Development Plan)  

1.2.6 คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

1.2.7 ใช้เคร่ืองมือทดสอบและประเมินบคุลากรเพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของพนกังาน 

1.2.8 ระบุผู้ สืบทอดตําแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้

พนกังานทราบลว่งหน้า เพ่ือเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และกําหนดหาผู้ สืบทอดตําแหน่งสํารอง 

1.2.9 พฒันาและประเมินพนักงานท่ีคาดว่าจะเป็นผู้ สืบทอดตําแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงาน

ตามท่ีคาดหวงัได้จริง กรณีไมเ่ป็นตามคาดหมายให้ดําเนินการดงันี ้
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1.2.9.1 ดําเนินการคดัเลือกและวางแผนการสืบทอดตําแหน่งใหม ่หรือ 

1.2.9.2 พฒันาผู้ สืบทอดตําแหน่งสํารองแทน (ถ้ามี) หรือ 

1.2.9.3 สรรหา และคดัเลือกจากบคุคลภายนอก 

เม่ือผู้ สืบทอดตําแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบสูงขึน้ และมีตําแหน่งงานว่างลง หรือมี

ตําแหน่งงานใหม่ท่ีสูงขึน้ ให้นําเสนอการปรับเล่ือนขัน้เล่ือนตําแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของ

บริษัทฯ เร่ืองโครงสร้างตําแหน่งงาน/ขัน้ หลกัเกณฑ์พิจารณาปรับพนกังานรายวนั เป็นรายเดือน ปรับเล่ือนขัน้ ปรับเล่ือนตําแหน่ง

งานฯ หรือได้รับการพิจารณาอนมุติัจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

2.    ระเบียบปฏบัิตแิละหลักเกณฑ์การบริหารคนเก่ง (TALENT MANAGEMENT) 

 “คนเก่ง” (Talent) หมายถึง พนกังานท่ีมีความสามารถพิเศษ มีผลงาน ทกัษะ/ความสามารถ และคณุสมบติัท่ีโดดเด่น 

ซึง่สามารถสรรหาและพิจารณาคดัเลือกได้จากพนกังานภายในองค์กร และสรรหาใหมจ่ากบคุคลภายนอก  

     หลกัเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มพนักงาน Talent จากพนักงานภายในองค์กร ให้พิจารณาบุคลากรท่ีมี ผลการปฏิบัต ิ   

งานสูง  (High Performance-KPIs/PIs) และ  ศักยภาพในการปฏิ บัติงานสูง  (High Competency) โดยพิจารณ าจาก             

ผลการประเมินย้อนหลังไปประมาณ 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีเกรดประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก และความสามารถหลัก             

(Core Competency) ขององค์กรต้องได้เกณฑ์ท่ีดี คือ B ขึน้ไปเทา่นัน้ ตาม Core Competency ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ / การประเมินปัญหา 

2. การส่ือสาร 

3. การมุง่เน้นบริการลกูค้า 

4. การติดตามผล 

5. การทํางานเป็นทีม / การให้ความร่วมมือ 

นอกจากนัน้แล้ว คุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีต้องการสําหรับพนักงาน Talent จากการสรรหาและคดัเลือกภายในองค์กร และ   

สรรหาใหม ่มีดงันี ้

1. มีภาวะผู้ นํา 

2. มีความรับผิดชอบ     

3. มีความคิดสร้างสรรค์ 

4. มีหลกัการ และบริหารงานอยา่งโปร่งใส 
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การพัฒนาคนเก่ง   

 เม่ือสามารถคดัเลือก และสรรหา Talent ตามคณุสมบติัท่ีกําหนดร่วมกบัแต่ละฝ่าย/สายงานแล้ว จะจดัทําประวติัและ

บนัทึกการอบรม รวมทัง้ผลงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมคนเก่งให้เป็นคนเก่งย่ิงขึน้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตวัคนเก่งเองและ

องค์กร โดยใช้รูปแบบและหลกัเกณฑ์การพฒันาคนเก่ง แบบเดียวกนักบัการพฒันาบคุคลากรทัว่ไปในองค์กร คือ 

1. Training Need Survey กําหนดจากความต้องการของหน่วยงาน  และความต้องการรายบุคคลตามความ

เหมาะสมในแตล่ะตําแหน่งงาน 

2.  On the Job Training กําหนดขีดความต้องการของบุคคลท่ีมาปฏิบัติในหน้าท่ีของหน่วยงาน และกําหนด

กระบวนการวดัผล ไมว่า่จะในรูปแบบข้อเขียน หรือ การปฏิบติั 

3.    Off the Job Training หรือการอบรมนอกงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการอบรมพิเศษ (Special Training) หรือการ

ใช้สถานการณ์จําลองและกรณีศกึษา 

เม่ือมีตําแหน่งท่ีเหมาะสม และคณุสมบติัครบตามตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบสงูขึน้ ให้นําเสนอการปรับเล่ือนขัน้เล่ือน

ตําแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทฯ เร่ืองโครงสร้างตําแหน่งงาน/ขัน้ หลกัเกณฑ์พิจารณา

ปรับพนักงานรายวัน เป็นรายเดือน ปรับเล่ือนขัน้  ปรับเล่ือนตําแหน่งงานฯ หรือได้รับพิจารณาอนุมัติจาก ประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการมีหน้าท่ีในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

ทราบเป็นระยะด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบาย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือแก้ไขนโยบายฉบบันีต้ามความเหมาะสม และต้องได้รับการอนมุติัจากประธาน

กรรมการบริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ 

 

แบบฟอร์ม 

• แบบฟอร์มการนําเสนอรายช่ือการปรับเล่ือนตําแหน่งงานและรักษาการ (Promotion & Acting) 

• แบบฟอร์มการประเมินผล PIs/Competency/Time Attendance 

• ประวัติพนักงาน ผลการประเมินผลงาน KPIs/PIs และ Competencies พร้อมประวัติฝึกอบรมของพนักงาน 

Successor & Talent   

 

 

  

 

 

 



บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

(ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลกิ 

HA 2559/89 1.0 22 พ.ย. 2559 จดัทําใหม่  

  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/18 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/07 

3.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 
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