บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบำยเรื่อง : แผนกำรสืบทอดตำแหน่งและกำรบริหำรคนเก่ง
(Succession Plan and Talent Management)
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564

เลขทีเ่ อกสำร POL-BOD_64-017
วันทีเ่ ริ่มใช้
1 มี.ค. 2564
ฉบับที่
หน้ำ

5.0

1/5

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่าองค์กรมีกาลังคนที่มีคณ
ุ สมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies)
มากน้อยเพียงใด
2. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ล่วงหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนาจากบุคลากร
ในองค์กรที่มีศกั ยภาพในตาแหน่งงานระดับหัวหน้าขึน้ ไป หรือ บุคลากรจากภายนอก
3. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตาแหน่ง งานที่จะเกษี ยณอายุ และการบริหารคนเก่ง หรือตาแหน่งงานที่เป็ นที่หมายปอง
ของตลาด/คู่แข่ง
4. เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
5. เพื่อเป็ นการจูงใจและธารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และมีศกั ยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตาแหน่งงาน
พร้อมได้รบั โอกาสในการพัฒนา และปรับเลื่อนตาแหน่งงานที่สงู ขึน้

ผู้เกี่ยวข้อง
1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้
มีหน้าที่ในการดูแลนโยบายฉบับนีว้ ่าได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
2. พนักงานทุกท่านในเครือของกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) ที่มีทกั ษะความสามารถ และความพร้อม

ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์
1. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์แผนกำรสืบทอดตำแหน่ง (SUCESSION PLAN)
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริหาร
ที่ สาคัญ ของบริษั ท ฯ ให้เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและโปร่งใส เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่าบริษั ท ฯ ได้ผู้บ ริห ารที่ มี คุณ สมบัติ ทัก ษะ
ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็ น มื อ อาชี พ ผ่ า นคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน และ/หรื อ
คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตาแหน่งงาน ตามระดับพนักงาน ดังนี ้
1.1 ระดับกรรมกำรผู้จัดกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
พิ จารณาสรรหา/คัดเลื อ ก และวางแผนสืบ ทอดต าแหน่ งงาน โดยมี คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทน เป็ นผูจ้ ดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่งในระดับกรรมการผูจ้ ดั การ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษั ท เป็ น ผู้พิ จ ารณา สาหรับ การสรรหาคัด เลื อ กบุค คลเข้า ด ารงต าแหน่ งผู้บ ริห ารของบริษั ท ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน ได้จัด ให้มี ก ารติ ด ตามความคื บ หน้า แผนสื บ ทอดต าแหน่ ง
เมื่อตาแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตาแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็ นผูร้ กั ษาการใน
ตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กาหนด และต้องเป็ นผูท้ ่ีมี
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วิสยั ทัศน์ ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และสามารถเชื่อมโยงส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จ
เชิงกลยุทธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูท้ ่ีมีความเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งแทน
ต่อไป
คุณสมบัติเบือ้ งต้นของกรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร เป็ นดังนี ้
1) การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการบริหารงานในตาแหน่งผูอ้ านวยการสายงานขึน้ ไป
2) มีค วามรู ้ ความสามารถ มี ทักษะ ประสบการณ์ใน บริห ารจัด การบริษั ท และประสบการณ์ในการด าเนิน ธุรกิ จ
ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชือ้ ชาติ เป็ นต้น
3) เก่ งคน และสามารถเชื่อ มโยงส่ วนงานต่ าง ๆ ขององค์กรเพื่ อมุ่งสู่ค วามสาเร็จ เชิงกลยุท ธ์ พร้อมวางรากฐานที่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
4) มีภาวะความเป็ นผูน้ า มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติท่ดี ีต่อองค์กร สามารถอุทิศ
เวลาได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
5) มี ป ระวัติ ก ารท างานที่ โปร่ง ใส ไม่ เป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ขึ น้ บัญ ชี ด า (Black List) จากองค์ก รใดๆ รวมถึ ง ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา รวมทัง้ ไม่มี ลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย
1.2

ระดับผู้บริหำร ตั้งแต่ระดับผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรสำยงำน ถึง ระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำร
เมื่อตาแหน่งระดับผูบ้ ริหารตัง้ แต่ ระดับผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายงาน ถึง ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การว่างลง หรือ
ผูอ้ ยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งได้ บริษัทฯ จะนาเสนอผูส้ ืบทอดตาแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริห าร และ/หรื อ คณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คล (HR Committee) ที่ ได้รับ การแต่ ง ตั้ง ทั้ ง นี ้
การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของบริษัทฯ ระดับผูบ้ ริหารมีกระบวนการ ดังนี ้
1.2.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงาน
การขยายตัว
1.2.2 ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
1.2.3 กาหนดแผนสร้างความพร้อมของกาลังคน โดยจะพัฒนาพนั กงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทน
พนักงานที่ออกจากบริษัทฯ
1.2.4 สร้า งแผนสรรหาพนั ก งาน (Recruitment) และพั ฒ นาฝึ กอบรมพนั ก งาน (Employee Training and
Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตาแหน่งก่อนเวลา
1.2.5 ก าหนดคุ ณ สมบั ติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่ ง หมายถึ ง ความรู ้ ทั ก ษะ
บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่พึงปรารถนาของพนักงานในตาแหน่งนั้นๆ และจัดทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล
(Individual Development Plan)
1.2.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
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1.2.7 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน
1.2.8 ระบุผู้สืบ ทอดต าแหน่ ง จากการประเมิ น และวิเคราะห์ศัก ยภาพ ผลงาน ของพนัก งาน โดยมี ก ารแจ้งให้
พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรูง้ าน และกาหนดหาผูส้ ืบทอดตาแหน่งสารอง
1.2.9 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ น ผูส้ ืบทอดตาแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงาน
ตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็ นตามคาดหมายให้ดาเนินการดังนี ้
1.2.9.1 ดาเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตาแหน่งใหม่ หรือ
1.2.9.2 พัฒนาผูส้ ืบทอดตาแหน่งสารองแทน (ถ้ามี) หรือ
1.2.9.3 สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
เมื่ อผู้สืบ ทอดต าแหน่ง มี คุณ สมบัติค รบตามตาแหน่งที่ มีห น้าที่รับผิด ชอบสูงขึน้ และมีต าแหน่งงานว่างลง หรือ มี
ตาแหน่งงานใหม่ท่ีสูงขึน้ ให้นาเสนอการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง และรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของ
บริษัทฯ เรื่องโครงสร้างตาแหน่งงาน/ขัน้ หลักเกณฑ์พิจารณาปรับพนักงานรายวัน เป็ นรายเดือน ปรับเลื่อนขัน้ ปรับเลื่อนตาแหน่ง
งานฯ หรือได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
2. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำรบริหำรคนเก่ง (TALENT MANAGEMENT)
“คนเก่ง” (Talent) หมายถึง พนักงานที่มีความสามารถพิเศษ มีผลงาน ทักษะ/ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีโดดเด่น
ซึ่งสามารถสรรหาและพิจารณาคัดเลือกได้จากพนักงานภายในองค์กร และสรรหาใหม่จากบุคคลภายนอก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มพนักงาน Talent จากพนักงานภายในองค์กร ให้พิจารณาบุคลากรที่มี ผลการปฏิบัติ
งานสู ง (High Performance-KPIs/PIs) และ ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านสู ง (High Competency) โดยพิ จ ารณาจาก
ผลการประเมินย้อนหลังไปประมาณ 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีเกรดประเมิน อยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก และความสามารถหลัก
(Core Competency) ขององค์กรต้องได้เกณฑ์ท่ดี ี คือ B ขึน้ ไปเท่านัน้ ตาม Core Competency ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ / การประเมินปั ญหา
2. การสื่อสาร
3. การมุ่งเน้นบริการลูกค้า
4. การติดตามผล
5. การทางานเป็ นทีม / การให้ความร่วมมือ
นอกจากนั้นแล้ว คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ตอ้ งการสาหรับพนักงาน Talent จากการสรรหาและคัดเลือกภายในองค์กร และ
สรรหาใหม่ มีดงั นี ้
1. มีภาวะผูน้ า
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีหลักการ และบริหารงานอย่างโปร่งใส

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบำยเรื่อง : แผนกำรสืบทอดตำแหน่งและกำรบริหำรคนเก่ง
(Succession Plan and Talent Management)
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
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กำรพัฒนำคนเก่ง
เมื่อสามารถคัดเลือก และสรรหา Talent ตามคุณสมบัติท่กี าหนดร่วมกับแต่ละฝ่ าย/สายงานแล้ว จะจัดทาประวัติและ
บันทึกการอบรม รวมทัง้ ผลงาน เพื่อเป็ นการส่งเสริมคนเก่งให้เป็ นคนเก่งยิ่งขึน้ เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวคนเก่งเองและ
องค์กร โดยใช้รูปแบบและหลักเกณฑ์การพัฒนาคนเก่ง แบบเดียวกันกับการพัฒนาบุคคลากรทั่วไปในองค์กร คือ
1. Training Need Survey ก าหนดจากความต้อ งการของหน่ ว ยงาน และความต้อ งการรายบุ ค คลตามความ
เหมาะสมในแต่ละตาแหน่งงาน
2. On the Job Training ก าหนดขี ด ความต้อ งการของบุ ค คลที่ ม าปฏิ บั ติ ใ นหน้า ที่ ข องหน่ ว ยงาน และก าหนด
กระบวนการวัดผล ไม่ว่าจะในรูปแบบข้อเขียน หรือ การปฏิบตั ิ
3. Off the Job Training หรือการอบรมนอกงาน ไม่ว่าจะเป็ นการเข้ารับการอบรมพิเศษ (Special Training) หรือการ
ใช้สถานการณ์จาลองและกรณีศกึ ษา
เมื่อมีตาแหน่งที่เหมาะสม และคุณสมบัติครบตามตาแหน่งที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบสูงขึน้ ให้นาเสนอการปรับเลื่อนขัน้ เลื่อน
ตาแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทฯ เรื่องโครงสร้างตาแหน่งงาน/ขัน้ หลักเกณฑ์พิจารณา
ปรับพนักงานรายวัน เป็ นรายเดือน ปรับเลื่อนขั้น ปรับเลื่อนตาแหน่งงานฯ หรือได้รบั พิจารณาอนุมัติจาก ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ทัง้ นี ้ กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ในการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบเป็ นระยะด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือแก้ไขนโยบายฉบับนีต้ ามความเหมาะสม และต้องได้รับการอนุมตั ิจากประธาน
กรรมการบริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
แบบฟอร์ม
•
•
•

แบบฟอร์มการนาเสนอรายชื่อการปรับเลื่อนตาแหน่งงานและรักษาการ (Promotion & Acting)
แบบฟอร์มการประเมินผล PIs/Competency/Time Attendance
ประวัติ พ นัก งาน ผลการประเมิ น ผลงาน KPIs/PIs และ Competencies พร้อ มประวัติ ฝึก อบรมของพนัก งาน
Successor & Talent

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบำยเรื่อง : แผนกำรสืบทอดตำแหน่งและกำรบริหำรคนเก่ง
(Succession Plan and Talent Management)
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
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บันทึกประวัติการแก้ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ไข /
(ทบทวน)

วันที่

ส่วนทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

HA 2559/89

1.0

22 พ.ย. 2559

จัดทำใหม่

OMD
2560/18

2.0

25 ธ.ค. 2560

ทบทวน

OMD
2562/07

3.0

25 ก.พ. 2562

ทบทวน

OMD
2562/22

4.0

8 พ.ย. 2562

ทบทวน

POL-BOD
64-017

5.0

1 มี.ค. 2564

ทบทวน

เหตุผลทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

กาหนด
วันทีย่ กเลิก

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรของ
หน่วยงำนกำกับและกำร
ปฏิบตั ิงำนในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรของ
หน่วยงำนกำกับและกำร
ปฏิบตั ิงำนในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรของ
หน่วยงำนกำกับและกำร
ปฏิบตั ิงำนในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรของ
หน่วยงำนกำกับและกำร
ปฏิบตั ิงำนในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรของ
หน่วยงำนกำกับและกำร
ปฏิบตั ิงำนในปัจจุบนั

25 ธ.ค. 2560

25 ก.พ. 2562

8 พ.ย. 2562

1 มี.ค. 2564

-

