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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาและจัดทํานโยบายการสืบทอดตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์
•

เพื่อเตรียมความพร้อมว่าบริษัทฯ มีผบู้ ริหารที่มีคุณสมบัติ และความสามารถ ในการทดแทนกรณีตาํ แหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงว่างลง อันเนื่องจากเกษี ยณอายุ ลาออก หรือปรับเลื่อนตําแหน่งที่สงู ขึน้ หรือขยายกิจการ

•

ลดการสูญเสียผูบ้ ริหารที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์

•

จูงใจและรักษาผูบ้ ริหารที่มีความสามารถ และมีศกั ยภาพ ให้ได้รบั โอกาสพัฒนา และปรับเลื่อนตําแหน่ง

2. เป้ าหมายตําแหน่งทีจ่ าํ เป็ นต้องทําแผนการพัฒนา/แผนการสืบทอด
ระดับ 1 – ผูบ้ ริหารระดับสูง

Succession Plan

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผูจ้ ดั การ,
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ,
ผูอ้ าํ นวยการสายงานต่าง ๆ
ระดับ 2 – ผูบ้ ริหารระดับกลาง

Talent Management

ระดับ 3 – พนักงาน

Management Trainee

สําหรับพนักงานระดับ 2 ลงไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามระเบียบการบริหารงานบุคคลากรของบริษัท
3. คุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
• การศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสายงานขึน้ ไป
• มีความเป็ นผูน้ าํ มีวิสยั ทัศน์ท่ีกว้างไกล
• มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
• มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
• มีการตัดสินใจและการแก้ไขปั ญหาที่สขุ มุ รอบคอบ คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดขององค์กร
• มีความซื่อสัตย์สจุ ริต และมีคณ
ุ ธรรม

4. ระเบียบปฏิบัตแิ ละกระบวนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan)
4.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงาน
ขยายธุรกิจ
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4.2 ประเมินความพร้อมของกําลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
4.3 กําหนดแผนสร้างความพร้อมของกําลังคน โดยจะพัฒนาหรือสรรหาผูบ้ ริหาร เพื่อเตรียมทดแทนผูท้ ่พี น้ ตําแหน่ง
4.4 สร้างแผนสรรหา (Recruitment) และพัฒนาฝึ กอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า
ก่อนผูบ้ ริหารจะเกษียณอายุงาน หรือลาออกจากตําแหน่ง อย่างน้อย 2 ปี
4.5 กําหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู ้ ทักษะ บุคลิกภาพ และ
ทัศนคติ ที่พึงปรารถนาของผูบ้ ริหารในตําแหน่งนัน้ ๆ และจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ร่วมกับ
แผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan)
4.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
4.7 มีการทดสอบ และประเมินผล เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูบ้ ริหาร
4.8 ระบุผสู้ ืบทอดตําแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศกั ยภาพ ผลงาน ของผูบ้ ริหาร โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบ
ล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรูง้ าน และกําหนดผูส้ ืบทอดตําแหน่งสํารอง
4.9 พัฒ นาและประเมินผูบ้ ริหารที่คาดว่าจะเป็ นผูส้ ืบทอดตําแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงาน ตามที่
คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็ นไปตามคาดหมายให้ดาํ เนินการดังนี ้
4.9.1 ดําเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตําแหน่งใหม่ หรือ
4.9.2 พัฒนาผูส้ ืบทอดตําแหน่งสํารองแทน (ถ้ามี) หรือ
4.9.3 สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
5. การรายงานผล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็ นระยะ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้

