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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประเมินความพรอ้มอยู่เสมอว่าองคก์รมีกาํลงัคนที่มีคณุสมบติั (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) 

มากนอ้ยเพียงใด 

2. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรไดล้่วงหนา้ในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพฒันาจากบคุลากร

ในองคก์รที่มีศกัยภาพในตาํแหน่งงานระดบัหวัหนา้ขึน้ไป หรอื บคุลากรจากภายนอก 

3. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตาํแหน่งงานที่จะเกษียณอาย ุและการบริหารคนเก่ง หรือตาํแหน่งงานที่เป็นที่หมายปอง

ของตลาด/คูแ่ข่ง 

4. เพื่อลดอตัราสญูเสียบคุลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์

5. เพื่อเป็นการจงูใจและธาํรงรกัษาพนกังานที่มีความสามารถ และมีศกัยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตาํแหน่งงาน 

พรอ้มไดร้บัโอกาสในการพฒันา และปรบัเล่ือนตาํแหน่งงานที่สงูขึน้ 

 

ผู้เกี่ยวข้อง 

1. ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้      

มีหนา้ที่ในการดแูลนโยบายฉบบันีว้า่ไดป้ฏิบติัอย่างถกูตอ้ง 

2. พนกังานทกุท่านในเครอืของกลุม่บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) ที่มีทกัษะความสามารถ และความพรอ้ม 

 

ระเบยีบปฏบิัตแิละหลักเกณฑ ์  

1. ระเบยีบปฏิบัตแิละหลักเกณฑแ์ผนการสืบทอดตาํแหน่ง (SUCESSION PLAN) 

    บริษัทฯ มีหลกัเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัการคดัเลือกบุคลากรที่จะเขา้มารบัผิดชอบในตาํแหน่งงานบริหาร     

ที่สาํคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ 

ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ

คณะกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ ในการสรรหา/คดัเลือก และวางแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน ตามระดบัพนกังาน ดงันี ้

1.1 ระดับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

 พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน เป็นผูจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งในระดบัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท

เป็นผูพ้ิจารณา สาํหรบัการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน ไดจ้ดัใหมี้การติดตามความคืบหนา้แผนสืบทอดตาํแหน่ง เม่ือตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร ว่างลงหรือผูอ้ยู่ในตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ในตาํแหน่งได ้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้

ผูบ้ริหารในระดบัใกลเ้คียง หรือระดบัรองเป็นผูร้กัษาการในตาํแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่มี

คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ กาํหนด และตอ้งเป็นผูท้ี่มีวิสยัทศัน ์ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และ
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สามารถเช่ือมโยงส่วนงานต่าง ๆ ขององคก์รเพื่อมุ่งสู่ความสาํเร็จเชิงกลยุทธ ์เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผูท้ี่มีความเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่งแทนตอ่ไป 

      คุณสมบัตเิบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เป็นดงันี ้

1)  การศกึษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ีและมีประสบการณใ์นการบรหิารงานในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสายงานขึน้ไป 

2)  มีความรู ้ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ใน บริหารจัดการบริษัท และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ             

ที่สอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษัท มีความเช่ียวชาญ เฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษัิท และสอดคลอ้งกบั

กลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท โดยไม่มีการกีดกนัทางเพศ อาย ุเชือ้ชาติ เป็นตน้ 

3)  สามารถเช่ือมโยงส่วนงานต่าง ๆ ขององคก์รเพื่อมุ่งสู่ความสาํเร็จเชิงกลยุทธ์ พรอ้มวางรากฐานที่พรอ้มรบัการ

เปล่ียนแปลงไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 4)  มีภาวะความเป็นผูน้าํ มีวิสยัทศันก์วา้งไกล มีคณุธรรม และจรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอทุิศ

เวลาไดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

 5)  มีประวัติการทํางานที่ โปร่งใส ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชีดํา (Black List) จากองค์กรใดๆ รวมถึงสํานักงาน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือเคยถกูตดัสินในความผิดทางอาญา รวมทัง้ไม่มี ลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

1.2 ระดับผู้บริหาร ตัง้แต่ระดับผู้ช่วยผู้อาํนวยการ (Assistant Vice President “AVP”) ถงึ ระดับประธาน

เจ้าหน้าทีป่ฏิบัตกิาร (Chief Operating Officer “COO” ) 

            เม่ือตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้าํนวยการ ถึง ระดบัประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัการว่างลง หรือ     

ผูอ้ยู่ในตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ในตาํแหน่งได ้บริษัทฯ จะนาํเสนอผูสื้บทอดตาํแหน่งที่คดัเลือกไวเ้สนอต่อ    

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (HR Committee) ที่ ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี ้               

การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งของบรษัิทฯ ระดบัผูบ้รหิารมีกระบวนการ ดงันี ้

1.2.1 วิเคราะหส์ถานการณก์ารประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ในดา้นกลยทุธบ์รษัิทฯ นโยบาย แผนการลงทนุ แผนงาน

การขยายตวั 

1.2.2 ประเมินความพรอ้มของกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษัิทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

1.2.3 กาํหนดแผนสรา้งความพรอ้มของกาํลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทน        

พนกังานที่ออกจากบรษัิทฯ  

1.2.4 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒ นาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and 

Development) ไวล้ว่งหนา้ ก่อนพนกังานจะเกษียณหรอืออกจากตาํแหน่งก่อนเวลา 

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

บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่พึงปรารถนาของพนักงานในตาํแหน่งนัน้ๆ และจดัทาํแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล 

(Individual Development Plan)  

1.2.6 คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
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1.2.7 ใชเ้ครื่องมือทดสอบและประเมินบคุลากรเพื่อวิเคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน 

1.2.8 ระบุผู้สืบทอดตาํแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้

พนกังานทราบลว่งหนา้ เพื่อเตรยีมรบัมอบและเรยีนรูง้าน และกาํหนดหาผูสื้บทอดตาํแหน่งสาํรอง 

1.2.9 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสรา้งผลงาน

ตามที่คาดหวงัไดจ้รงิ กรณีไม่เป็นตามคาดหมายใหด้าํเนินการดงันี ้

1.2.9.1 ดาํเนินการคดัเลือกและวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งใหม่ หรอื 

1.2.9.2 พฒันาผูสื้บทอดตาํแหน่งสาํรองแทน (ถา้มี) หรอื 

1.2.9.3 สรรหา และคดัเลือกจากบคุคลภายนอก 

เม่ือผู้สืบทอดตาํแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตาํแหน่งที่มีหน้าที่รบัผิดชอบสูงขึน้ และมีตาํแหน่งงานว่างลง หรือมี

ตาํแหน่งงานใหม่ที่สูงขึน้ ใหน้าํเสนอการปรบัเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งและรกัษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของ

บรษัิทฯ เรื่องโครงสรา้งตาํแหน่งงาน/ขัน้ หลกัเกณฑพ์ิจารณาปรบัพนกังานรายวนั เป็นรายเดือน ปรบัเล่ือนขัน้ ปรบัเล่ือนตาํแหน่ง

งานฯ หรอืไดร้บัการพิจารณาอนมุติัจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2.    ระเบยีบปฏิบัตแิละหลักเกณฑก์ารบริหารคนเก่ง (TALENT MANAGEMENT) 

 “คนเก่ง” (Talent) หมายถึง พนกังานที่มีความสามารถพิเศษ มีผลงาน ทกัษะ/ความสามารถ และคณุสมบติัที่โดดเด่น 

ซึง่สามารถสรรหาและพิจารณาคดัเลือกไดจ้ากพนกังานภายในองคก์ร และสรรหาใหม่จากบคุคลภายนอก  

     หลักเกณฑก์ารคัดเลือกกลุ่มพนักงาน Talent จากพนักงานภายในองคก์ร ใหพ้ิจารณาบุคลากรที่มี ผลการปฏิบัต ิ   

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

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. การทาํงานเป็นทีม / การใหค้วามรว่มมือ 

นอกจากนัน้แลว้ คุณสมบติัอื่น ๆ ที่ตอ้งการสาํหรบัพนักงาน Talent จากการสรรหาและคดัเลือกภายในองคก์ร และ   

สรรหาใหม่ มีดงันี ้

1. มีภาวะผูน้าํ 

2. มีความรบัผิดชอบ     

3. มีความคิดสรา้งสรรค ์

4. มีหลกัการ และบรหิารงานอย่างโปรง่ใส 
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การพัฒนาคนเก่ง   

 เม่ือสามารถคดัเลือก และสรรหา Talent ตามคณุสมบติัที่กาํหนดรว่มกบัแต่ละฝ่าย/สายงานแลว้ จะจดัทาํประวติัและ

บนัทึกการอบรม รวมทัง้ผลงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคนเก่งใหเ้ป็นคนเก่งย่ิงขึน้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตวัคนเก่งเองและ

องคก์ร โดยใชรู้ปแบบและหลกัเกณฑก์ารพฒันาคนเก่ง แบบเดียวกนักบัการพฒันาบคุคลากรทั่วไปในองคก์ร คือ 

1. Training Need Survey กําหนดจากความต้องการของหน่วยงาน  และความต้องการรายบุคคลตามความ

เหมาะสมในแตล่ะตาํแหน่งงาน 

2.  On the Job Training กําหนดขีดความต้องการของบุคคลที่มาปฏิบัติในหน้าที่ของหน่วยงาน และกําหนด

กระบวนการวดัผล ไม่วา่จะในรูปแบบขอ้เขียน หรอื การปฏิบติั 

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

ใชส้ถานการณจ์าํลองและกรณีศกึษา 

เม่ือมีตาํแหน่งที่เหมาะสม และคณุสมบติัครบตามตาํแหน่งที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบสงูขึน้ ใหน้าํเสนอการปรบัเล่ือนขัน้เล่ือน

ตาํแหน่งและรกัษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทฯ เรื่องโครงสรา้งตาํแหน่งงาน/ขัน้ หลกัเกณฑพ์ิจารณา

ปรบัพนักงานรายวนั เป็นรายเดือน ปรบัเล่ือนขั้น ปรบัเล่ือนตาํแหน่งงานฯ หรือไดร้บัพิจารณาอนุมัติจาก ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร 

ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีหนา้ที่ในการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนสืบทอดตาํแหน่งต่อคณะกรรมการ

บรษัิทเพื่อทราบเป็นระยะดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบาย 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรอืแกไ้ขนโยบายฉบบันีต้ามความเหมาะสม และตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากประธาน

กรรมการบรหิารเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน้ 

 

แบบฟอรม์ 

• แบบฟอรม์การนาํเสนอรายช่ือการปรบัเล่ือนตาํแหน่งงานและรกัษาการ (Promotion & Acting) 

• แบบฟอรม์การประเมินผล PIs/Competency/Time Attendance 

• ประวัติพนักงาน ผลการประเมินผลงาน KPIs/PIs และ Competencies พรอ้มประวัติฝึกอบรมของพนักงาน 

Successor & Talent 
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บันทกึประวตักิารแกไ้ข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

(ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

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

  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/18 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/07 

3.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/22 

4.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-017 

5.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 ก.พ. 2565 

POL-BOD 

65-005 

6.0 8 ก.พ. 2565 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 
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