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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประเมินความพรอ้มอยู่เสมอว่าองคก์รมีก าลงัคนที่มีคณุสมบตัิ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) 

มากนอ้ยเพียงใด 

2. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคดัเลือกบคุลากรไดล่้วงหนา้ในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพฒันาจากบคุลากร

ในองคก์รที่มีศกัยภาพในต าแหน่งงานระดบัหวัหนา้ขึน้ไป หรือ บคุลากรจากภายนอก 

3. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดต าแหน่งงานที่จะเกษียณอายุ และการบริหารคนเก่ง หรือต าแหน่งงานที่เป็นที่หมายปอง

ของตลาด/คู่แข่ง 

4. เพื่อลดอตัราสญูเสียบคุลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์

5. เพื่อเป็นการจูงใจและธ ารงรกัษาพนกังานที่มีความสามารถ และมีศกัยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดต าแหน่งงาน 

พรอ้มไดร้บัโอกาสในการพฒันา และปรบัเลื่อนต าแหน่งงานที่สงูขึน้ 

 

ผู้เกี่ยวข้อง 
1. ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้      

มีหนา้ที่ในการดแูลนโยบายฉบบันีว้่าไดป้ฏิบตัิอย่างถกูตอ้ง 
2. พนกังานทกุท่านในเครือของกลุ่มบรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) ที่มีทกัษะความสามารถ และความพรอ้ม 

 
ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ ์  

1. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑแ์ผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (SUCESSION PLAN) 
    บริษัทฯ มีหลกัเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งงานบริหาร     
ที่ส  าคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ 
ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ
คณะกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ ในการสรรหา/คดัเลือก และวางแผนสืบทอดต าแหน่งงาน ตามระดบัพนกังาน ดงันี ้

1.1 ระดับกรรมกำรผู้จัดกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  
 พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดต าแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน เป็นผูจ้ดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งในระดบักรรมการผูจ้ดัการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ส าหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต าแหน่ง              
เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจา้หน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งได ้ บริษัทฯ จะมีระบบจดัการใหผู้บ้รหิารในระดบัใกลเ้คียง หรือระดบัรองเป็นผูร้กัษาการใน
ต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด และตอ้งเป็นผูท้ี่มี
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วิสยัทศัน ์ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และสามารถเชื่อมโยงส่วนงานต่าง ๆ ขององคก์รเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ
เชิงกลยุทธ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูท้ี่มีความเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทน
ต่อไป 

      คุณสมบัติเบือ้งต้นของกรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร เป็นดงันี ้

1)  การศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี และมีประสบการณใ์นการบรหิารงานในต าแหน่งผูอ้  านวยการสายงานขึน้ไป 
2)  มีความรู ้ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ใน  บริหารจัดการบริษัท และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ             

ที่สอดคลอ้งกับธุรกิจของบริษัท มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัท และสอดคลอ้งกับ
กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดยไม่มีการกีดกนัทางเพศ อาย ุเชือ้ชาติ เป็นตน้ 

3)  เก่งคน และสามารถเชื่อมโยงส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จเชิงกลยุทธ์ พรอ้มวางรากฐานที่        
พรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 4)  มีภาวะความเป็นผูน้  า มีวิสยัทศันก์วา้งไกล มีคณุธรรม และจริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอทุิศ
เวลาไดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

 5)  มีประวัติการท างานที่ โปร่งใส ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชีด า  (Black List) จากองค์กรใดๆ รวมถึงส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือเคยถูกตดัสินในความผิดทางอาญา รวมทัง้ไม่มี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

1.2 ระดับผู้บริหำร ตั้งแต่ระดับผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรสำยงำน ถึง ระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำร   
            เมื่อต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการสายงาน ถึง ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการว่างลง หรือ            
ผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งได ้บริษัทฯ จะน าเสนอผูสื้บทอดต าแหน่งที่คัดเลือกไวเ้สนอต่อ    
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (HR Committee) ที่ ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี ้               
การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของบรษิัทฯ ระดบัผูบ้รหิารมีกระบวนการ ดงันี ้
1.2.1 วิเคราะหส์ถานการณก์ารประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ในดา้นกลยทุธบ์รษิัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงาน

การขยายตวั 
1.2.2 ประเมินความพรอ้มของก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
1.2.3 ก าหนดแผนสรา้งความพรอ้มของก าลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทน        

พนกังานที่ออกจากบรษิัทฯ  
1.2.4 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and 

Development) ไวล่้วงหนา้ ก่อนพนกังานจะเกษียณหรือออกจากต าแหน่งก่อนเวลา 
1.2.5 ก าหนดคุณสมบัติ  (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ 

บุคลิกภาพ และทศันคติ ที่พึงปรารถนาของพนักงานในต าแหน่งนั้นๆ และจดัท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล 
(Individual Development Plan)  

1.2.6 คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
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1.2.7 ใชเ้ครื่องมือทดสอบและประเมินบคุลากรเพื่อวิเคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน 
1.2.8 ระบุผู้สืบทอดต าแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้

พนกังานทราบล่วงหนา้ เพื่อเตรียมรบัมอบและเรียนรูง้าน และก าหนดหาผูสื้บทอดต าแหน่งส ารอง 
1.2.9 พฒันาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผูสื้บทอดต าแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสรา้งผลงาน

ตามที่คาดหวงัไดจ้รงิ กรณีไม่เป็นตามคาดหมายใหด้ าเนินการดงันี ้
1.2.9.1 ด าเนินการคดัเลือกและวางแผนการสืบทอดต าแหน่งใหม่ หรือ 
1.2.9.2 พฒันาผูสื้บทอดต าแหน่งส ารองแทน (ถา้มี) หรือ 
1.2.9.3 สรรหา และคดัเลือกจากบคุคลภายนอก 

เมื่อผู้สืบทอดต าแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึน้  และมีต าแหน่งงานว่างลง หรือมี
ต าแหน่งงานใหม่ที่สูงขึน้ ใหน้ าเสนอการปรบัเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งและรกัษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของ
บรษิัทฯ เรื่องโครงสรา้งต าแหน่งงาน/ขัน้ หลกัเกณฑพ์ิจารณาปรบัพนกังานรายวนั เป็นรายเดือน ปรบัเลื่อนขัน้ ปรบัเลื่อนต าแหน่ง
งานฯ หรือไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

2.    ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑก์ำรบริหำรคนเก่ง (TALENT MANAGEMENT) 
 “คนเก่ง” (Talent) หมายถึง พนกังานที่มีความสามารถพิเศษ มีผลงาน ทกัษะ/ความสามารถ และคุณสมบตัิที่โดดเด่น 

ซึ่งสามารถสรรหาและพิจารณาคดัเลือกไดจ้ากพนกังานภายในองคก์ร และสรรหาใหม่จากบคุคลภายนอก  
     หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มพนักงาน Talent จากพนักงานภายในองคก์ร ใหพ้ิจารณาบุคลากรที่มี ผลการปฏิบัติ    

งานสูง  (High Performance-KPIs/PIs) และ ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High Competency) โดยพิจารณาจาก             
ผลการประเมินยอ้นหลังไปประมาณ  3 ปี ติดต่อกัน โดยตอ้งมีเกรดประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก และความสามารถหลัก             
(Core Competency) ขององคก์รตอ้งไดเ้กณฑท์ี่ดี คือ B ขึน้ไปเท่านัน้ ตาม Core Competency ดงันี ้

1. การวิเคราะห ์/ การประเมินปัญหา 
2. การส่ือสาร 
3. การมุ่งเนน้บรกิารลกูคา้ 
4. การติดตามผล 
5. การท างานเป็นทีม / การใหค้วามรว่มมือ 

นอกจากนั้นแลว้ คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ตอ้งการส าหรบัพนักงาน Talent จากการสรรหาและคัดเลือกภายในองคก์ร และ   
สรรหาใหม่ มีดงันี ้

1. มีภาวะผูน้  า 
2. มีความรบัผิดชอบ     
3. มีความคิดสรา้งสรรค ์
4. มีหลกัการ และบรหิารงานอย่างโปรง่ใส 
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กำรพัฒนำคนเก่ง   
 เมื่อสามารถคดัเลือก และสรรหา Talent ตามคุณสมบตัิที่ก าหนดรว่มกับแต่ละฝ่าย/สายงานแลว้ จะจดัท าประวตัิและ
บนัทึกการอบรม รวมทัง้ผลงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคนเก่งใหเ้ป็นคนเก่งยิ่งขึน้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตวัคนเก่งเองและ
องคก์ร โดยใชรู้ปแบบและหลกัเกณฑก์ารพฒันาคนเก่ง แบบเดียวกนักบัการพฒันาบคุคลากรทั่วไปในองคก์ร คือ 

1. Training Need Survey ก าหนดจากความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการรายบุคคลตามความ
เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งงาน 

2.  On the Job Training ก าหนดขีดความต้องการของบุคคลที่มาปฏิบัติในหน้าที่ของหน่วยงาน  และก าหนด
กระบวนการวดัผล ไม่ว่าจะในรูปแบบขอ้เขียน หรือ การปฏิบตัิ 

3.    Off the Job Training หรือการอบรมนอกงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขา้รบัการอบรมพิเศษ (Special Training) หรือการ
ใชส้ถานการณจ์ าลองและกรณีศกึษา 

เมื่อมีต  าแหน่งที่เหมาะสม และคณุสมบตัิครบตามต าแหน่งที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบสงูขึน้ ใหน้ าเสนอการปรบัเลื่อนขัน้เลื่อน
ต าแหน่งและรกัษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทฯ เรื่องโครงสรา้งต าแหน่งงาน/ขัน้ หลกัเกณฑพ์ิจารณา
ปรบัพนักงานรายวัน เป็นรายเดือน ปรบัเล่ือนขั้น ปรบัเล่ือนต าแหน่งงานฯ หรือไดร้บัพิจารณาอนุมัติจาก ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

ทัง้นี ้กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ที่ในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
ทราบเป็นระยะดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย 
 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือแกไ้ขนโยบายฉบบันีต้ามความเหมาะสม และตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจากประธาน
กรรมการบรหิารเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน้ 
 
แบบฟอรม์ 

• แบบฟอรม์การน าเสนอรายชื่อการปรบัเลื่อนต าแหน่งงานและรกัษาการ (Promotion & Acting) 

• แบบฟอรม์การประเมินผล PIs/Competency/Time Attendance 

• ประวัติพนักงาน ผลการประเมินผลงาน KPIs/PIs และ Competencies พรอ้มประวัติฝึกอบรมของพนักงาน 
Successor & Talent 
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บันทกึประวัติการแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสาร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
(ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก าหนด 
วันทีย่กเลิก 

HA 2559/89 1.0 22 พ.ย. 2559 จดัท ำใหม่  
  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรของ
หน่วยงำนก ำกบัและกำร
ปฏิบตัิงำนในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 
2560/18 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรของ
หน่วยงำนก ำกบัและกำร
ปฏิบตัิงำนในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 
2562/07 

3.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรของ
หน่วยงำนก ำกบัและกำร
ปฏิบตัิงำนในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 
2562/22 

4.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรของ
หน่วยงำนก ำกบัและกำร
ปฏิบตัิงำนในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-017 

5.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรของ
หน่วยงำนก ำกบัและกำร
ปฏิบตัิงำนในปัจจบุนั  

- 
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