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ร่างนโยบายแผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
จึงมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง เพื่อสรร
หาและเตรียมความพร้อมของผูบ้ ริหารระดับสูงและพัฒนาผูท้ ่มี ีศกั ยภาพที่จะสืบทอดตาแหน่งสาคัญในการบริหาร
และดาเนินธุรกิจได้ โดยมีวตั ถุประสงค์ ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ ดังนี ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่าองค์กรมีกาลังคนที่มีคณ
ุ สมบัติ (Qualifications) และความสามารถ
(Competencies) มากน้อยเพียงใด
2. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ล่วงหน้าในเชิงรุ ก โดยวางแผนการสรรหาและ
พัฒนาจากบุคลากรในองค์กรที่มีศกั ยภาพในตาแหน่งงานระดับหัวหน้าขึน้ ไป หรือบุคลากรจากภายนอก
3. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตาแหน่งงานที่จะเกษี ยณอายุ หรือตาแหน่งงานที่เป็ นที่หมายปองของ
ตลาด/คู่แข่ง
4. เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
5. เพื่อเป็ นการจูงใจและธารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และมีศกั ยภาพ เพื่อวางแผนทดแทนและสืบ
ทอดตาแหน่งงานพร้อมได้รบั โอกาสในการพัฒนา และปรับเลื่อนตาแหน่งงานที่สงู ขึน้
ผู้เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ มีหน้าที่
ในการดูแลนโยบายแผนการสืบทอดตาแหน่งว่าได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
2. แผนกทรัพยากรบุคคล
3. พนักงานทุกท่านในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีทกั ษะความสามารถ และความพร้อม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ แผนการสืบทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan)
บริษัทฯ มีระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบัติสาหรับการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ง
งานบริหารที่สาคัญ ของบริษัทฯ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้ม่ ัน ใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บ ริห ารที่ มี
คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเป็ นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนด
ค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตาแหน่งงาน
ตามระดับพนักงานดังนี ้

1. ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบ ทอดตาแหน่ งงาน โดยมีคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูจ้ ดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่งในระดับผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณา สาหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน ได้จดั ให้มีการติดตามความคืบหน้าแผน
สืบ ทอดตาแหน่ งเมื่อตาแหน่ งผู้บ ริห ารระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บ ริห ารว่างลงหรือผู้อยู่ในตาแหน่ งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผูบ้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือ ระดับรอง
เป็ นผู้รกั ษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณ สมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
บริษัทฯ กาหนด และต้องเป็ นผูม้ ีวิสยั ทัศน์ ความรู ค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูส้ รร
หา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผูท้ ่ีมีความเหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง
แทนต่อไป
คุณสมบัติเบือ้ งต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นดังนี ้
1.1 การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
1.2 มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตาแหน่งผูอ้ านวยการสายงานขึน้ ไป
1.3 มีความเป็ นผูน้ า และมีวิสยั ทัศน์ท่กี ว้างไกล
1.4 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
1.5 มีการตัดสินใจและการแก้ไขปั ญหาที่สขุ มุ รอบคอบ คานึงถึงประโยชน์สงู สุดขององค์กร
2. ระดับประธานสายงาน
เมื่อตาแหน่งระดับ ประธานสายงานว่างลง หรือผู้อยู่ในตาแหน่ งไม่ส ามารถปฏิ บัติห น้าที่ ใน
ตาแหน่งได้ บริษัทฯ จะนาเสนอผูส้ ืบทอดตาแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก าหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ ได้รบั การแต่งตั้ง ทั้งนี ้ การวางแผนการสื บ ทอด
ตาแหน่งของบริษัทฯ ระดับประธานสายงานมีกระบวนการ ดังนี ้
2.1 วิเคราะห์ส ถานการณ์ ก ารประกอบธุ รกิ จ ของบริษั ท ฯ ในด้านกลยุ ท ธ์บ ริษั ท ฯ นโยบาย
แผนการลงทุน แผนงานขยายตัว
2.2 ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว
2.3 กาหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลังคน โดยจะพัฒ นางานหรือสรรหาพนัก งานเพื่ อ
เตรียมทดแทนพนักงานที่ออกจากบริษัทฯ
2.4 สร้า งแผนสรรหาพนั ก งาน (Recruitment) และพั ฒ นาฝึ ก อบรมพนั ก งาน (Employee
Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษี ยณหรือออกจากตาแหน่ง
ก่อนเวลา

2.5 ก าหนดคุ ณ สมบั ติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่ งหมายถึ ง
ความรู ้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่พึงปรารถนาของพนักงานในตาแหน่งนั้นๆ และ
จัดทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan)
2.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
2.7 ระบุผสู้ ืบทอดตาแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศกั ยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมี
การแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรูง้ าน และกาหนดผูส้ ืบทอด
ตาแหน่งสารอง
2.8 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ นผูส้ ืบทอดตาแหน่ง ว่าจะสามารถมีพฒ
ั นาการ
และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็ นตามความคาดหมายให้ดาเนินการดังนี ้
2.8.1 ดาเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตาแหน่งใหม่ หรือ
2.8.2 พัฒนาผูส้ ืบทอดตาแหน่งสารองแทน (ถ้ามี) หรือ
2.8.3 สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
เมื่อผู้สืบทอดตาแหน่ง มีคุณ สมบัติครบตามตาแหน่งที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบสูงขึน้ และมีตาแหน่งว่างลง
หรือมีตาแหน่งงานใหม่ท่ีสูงขึน้ ให้นาเสนอการปรับเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting)
ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือได้รบั การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

