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วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความพร้ อมอยูเ่ สมอว่าองค์กรมีกาลังคนที่มีคณ
ุ สมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies)
มากน้ อยเพียงใด
2. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ ลว่ งหน้ าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนาจากบุคลากร
ในองค์กรที่มีศกั ยภาพในตาแหน่งงานระดับหัวหน้ าขึ ้นไป หรื อ บุคลากรจากภายนอก
3. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตาแหน่งงานที่จะเกษี ยณอายุ และการบริ หารคนเก่ง หรื อตาแหน่งงานที่เป็ นที่หมายปอง
ของตลาด/คูแ่ ข่ง
4. เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
5. เพื่อเป็ นการจูงใจและธารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และมีศกั ยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตาแหน่งงาน
พร้ อมได้ รับโอกาสในการพัฒนา และปรับเลือ่ นตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้น

ผู้เกี่ยวข้ อง
1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรื อ คณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตัง้
มีหน้ าที่ในการดูแลนโยบายฉบับนี ้ว่าได้ ปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง
2. พนักงานทุกท่านในเครื อของกลุม่ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ที่มีทกั ษะความสามารถ และความพร้ อม

ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์
1. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์ แผนการสืบทอดตาแหน่ ง (SUCESSION PLAN)
บริ ษัทฯ มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หาร
ที่สาคัญ ของบริ ษัท ฯ ให้ เ ป็ น ไปอย่า งเหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อ ให้ มั่นใจว่า บริ ษั ทฯ ได้ ผ้ ูบ ริ ห ารที่ มีคุณ สมบัติ ทัก ษะ
ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็ นมื อ อาชี พ ผ่ า นคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน และ/หรื อ
คณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตาแหน่งงาน ตามระดับพนักงาน ดังนี ้
1.1 ระดับกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
พิจ ารณาสรรหา/คัด เลือก และวางแผนสืบ ทอดต าแหน่งงาน โดยมี ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ผลตอบแทน เป็ นผู้จดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่งในระดับกรรมการผู้จดั การ และ ประธานกรรมการบริ หาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้พิจ ารณา สาหรั บการสรรหาคัด เลือ กบุค คลเข้ า ดารงตาแหน่ง ผู้บริ ห ารของบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน ได้ จัด ให้ มี ก ารติ ด ตามความคื บ หน้ า แผนสื บ ทอดต าแหน่ ง
เมื่อตาแหน่งผู้บริ หารระดับประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การว่างลงหรื อผู้อยูใ่ นตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในตาแหน่งได้ บริ ษัทฯ จะมีระบบการให้ ผ้ บู ริ หารในระดับใกล้ เคียง หรื อระดับรองเป็ นผู้รักษาการในตาแหน่ง
จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด และต้ องเป็ นผู้ที่มีวิสยั ทัศน์
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ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็ นผู้สรรหา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ ที่มคี วาม
เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
คุณสมบัติเบือ้ งต้ นของกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร เป็ นดังนี ้
1. การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการบริ หารงานในตาแหน่งผู้อานวยการสายงานขึ ้นไป
3. มีความเป็ นผู้นา และมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล
4. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
5. มีการตัดสินใจและการแก้ ไขปั ญหาที่สขุ มุ รอบคอบ คานึงถึงประโยชน์สงู สุดขององค์กร
1.2

ระดับผู้บริหาร ตัง้ แต่ ระดับผู้ช่วยผู้อานวยการสายงาน ถึง ระดับรองกรรมการผู้จัดการ
เมื่อตาแหน่งระดับผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้อานวยการสายงาน ถึง ระดับรองกรรมการผู้จดั การว่างลง หรื อ
ผู้อยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งได้ บริ ษัทฯ จะนาเสนอผู้สืบทอดตาแหน่งที่คดั เลือกไว้ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล (HR Committee) ที่ได้ รับการแต่งตัง้ ทัง้ นี ้
การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของบริ ษัทฯ ระดับผู้บริ หารมีกระบวนการ ดังนี ้
1.2.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในด้ านกลยุทธ์บริ ษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงาน
การขยายตัว
1.2.2 ประเมินความพร้ อมของกาลังคนให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
1.2.3 กาหนดแผนสร้ างความพร้ อมของกาลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรื อสรรหาพนักงานเพื่อเตรี ยมทดแทน
พนักงานที่ออกจากบริ ษัทฯ
1.2.4 สร้ างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึ กอบรมพนักงาน (Employee Training and
Development) ไว้ ลว่ งหน้ า ก่อนพนักงานจะเกษี ยณหรื อออกจากตาแหน่งก่อนเวลา
1.2.5 กาหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ
บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่พึงปรารถนาของพนักงานในตาแหน่งนันๆ
้ และจัดทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล
(Individual Development Plan)
1.2.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
1.2.7 ใช้ เครื่ องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน
1.2.8 ระบุผ้ ูสืบทอดตาแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้ งให้
พนักงานทราบล่วงหน้ า เพื่อเตรี ยมรับมอบและเรี ยนรู้งาน และกาหนดหาผู้สบื ทอดตาแหน่งสารอง
1.2.9 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ น ผู้สืบทอดตาแหน่ง ว่าจะสามารถมีพฒ
ั นาการ และสร้ างผลงาน
ตามที่คาดหวังได้ จริ ง กรณีไม่เป็ นตามคาดหมายให้ ดาเนินการดังนี ้
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1.2.9.1 ดาเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตาแหน่งใหม่ หรื อ
1.2.9.2 พัฒนาผู้สบื ทอดตาแหน่งสารองแทน (ถ้ ามี) หรื อ
1.2.9.3 สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
เมื่อผู้สืบทอดตาแหน่ง มี คุณ สมบัติครบตามตาแหน่งที่มีห น้ าที่รับผิดชอบสูงขึน้ และมี ตาแหน่งงานว่างลง หรื อ มี
ตาแหน่งงานใหม่ที่สงู ขึ ้น ให้ นาเสนอการปรับเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่ง และรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของ
บริ ษัทฯ เรื่ องโครงสร้ างตาแหน่งงาน/ขัน้ หลักเกณฑ์พิจารณาปรับพนักงานรายวัน เป็ นรายเดือน ปรับเลือ่ นขัน้ ปรับเลือ่ นตาแหน่ง
งานฯ หรื อได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
2. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การบริหารคนเก่ ง (TALENT MANAGEMENT)
“คนเก่ง” (Talent) หมายถึง พนักงานที่มีความสามารถพิเศษ มีผลงาน ทักษะ/ความสามารถ และคุณสมบัติที่โดดเด่น
ซึง่ สามารถสรรหาและพิจารณาคัดเลือกได้ จากพนักงานภายในองค์กร และสรรหาใหม่จากบุคคลภายนอก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มพนักงาน Talent จากพนักงานภายในองค์กร ให้ พิจารณาบุคลากรที่มี ผลการปฏิบัติ
งานสูง (High Performance-KPIs/PIs) และ ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High Competency) โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินย้ อนหลังไปประมาณ 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้ องมีเกรดประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก และความสามารถหลัก
(Core Competency) ขององค์กรต้ องได้ เกณฑ์ทดี่ ี คือ B ขึ ้นไปเท่านัน้ ตาม Core Competency ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ / การประเมินปั ญหา
2. การสือ่ สาร
3. การมุง่ เน้ นบริ การลูกค้ า
4. การติดตามผล
5. การทางานเป็ นทีม / การให้ ความร่วมมือ
นอกจากนันแล้
้ ว คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการสาหรับพนักงาน Talent จากการสรรหาและคัดเลือกภายในองค์กร และ
สรรหาใหม่ มีดงั นี ้
1. มีภาวะผู้นา
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความคิดสร้ างสรรค์
4. มีหลักการ และบริ หารงานอย่างโปร่งใส
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การพัฒนาคนเก่ ง
เมื่อสามารถคัดเลือก และสรรหา Talent ตามคุณสมบัติที่กาหนดร่ วมกับแต่ละฝ่ าย/สายงานแล้ ว จะจัดทาประวัติและ
บันทึกการอบรม รวมทังผลงาน
้
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มคนเก่งให้ เป็ นคนเก่งยิ่งขึ ้น เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวคนเก่งเองและ
องค์กร โดยใช้ รูปแบบและหลักเกณฑ์การพัฒนาคนเก่ง แบบเดียวกันกับการพัฒนาบุคคลากรทัว่ ไปในองค์กร คือ
1. Training Need Survey กาหนดจากความต้ องการของหน่วยงาน และความต้ องการรายบุคคลตามความ
เหมาะสมในแต่ละตาแหน่งงาน
2. On the Job Training กาหนดขีดความต้ องการของบุคคลที่มาปฏิบตั ิในหน้ าที่ข องหน่วยงาน และกาหนด
กระบวนการวัดผล ไม่วา่ จะในรูปแบบข้ อเขียน หรื อ การปฏิบตั ิ
3. Off the Job Training หรื อการอบรมนอกงาน ไม่วา่ จะเป็ นการเข้ ารับการอบรมพิเศษ (Special Training) หรื อการ
ใช้ สถานการณ์จาลองและกรณีศกึ ษา
เมื่อมีตาแหน่งที่เหมาะสม และคุณสมบัติครบตามตาแหน่งที่มีหน้ าที่รับผิดชอบสูงขึ ้น ให้ นาเสนอการปรับเลือ่ นขันเลื
้ อ่ น
ตาแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริ ษัทฯ เรื่ องโครงสร้ างตาแหน่งงาน/ขัน้ หลักเกณฑ์พิจารณา
ปรั บ พนัก งานรายวัน เป็ น รายเดื อ น ปรั บ เลื่อ นขัน้ ปรั บ เลื่อ นต าแหน่ ง งาน ฯ หรื อ ได้ รั บ พิ จ ารณาอนุมัติ จ าก ประธาน
กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรื อแก้ ไขนโยบายฉบับนี ้ตามความเหมาะสม และต้ องได้ รั บการอนุมตั ิจากประธาน
กรรมการบริ หารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
แบบฟอร์ ม




แบบฟอร์ มการนาเสนอรายชื่อการปรับเลือ่ นตาแหน่งงานและรักษาการ (Promotion & Acting)
แบบฟอร์ มการประเมินผล PIs/Competency/Time Attendance
ประวัติพนักงาน ผลการประเมินผลงาน KPIs/PIs และ Competencies พร้ อมประวัติฝึกอบรมของพนักงาน
Successor & Talent

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง : แผนการสืบทอดตาแหน่ งและการบริหารคนเก่ ง
(Succession Plan and Talent Management)
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560
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