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เร่ือง แผนสืบทอดต ำแหน่งงำน (Succession Plan) 
 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือ

วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563  บริษทัจึงออกประกาศ เร่ืองแผนสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อถือเป็น
หลกัและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 
1. หลกักำรและเหตุผล 

 บริษทัมีนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรในต าแหน่งงานท่ีส าคญัขององค์การ (Key Positions) ในอนาคต โดยการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง
งาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน และการบริหารจดัการองค์การ  ทั้งน้ีเร่ิมจาก
ต าแหน่งงานระดบับริหารก่อนเป็นอนัดบัแรก  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นอตัราก าลงั และความพร้อม
ดา้นศกัยภาพของบุคลากร ให้สามารถด ารงต าแหน่งงานท่ีส าคญัขององคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละรองรับการเจริญเติบโตของบริษทัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ควำมหมำยของกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำน (Succession Planning) 
 การวางแผนสืบทอดต าแหน่งงาน  เป็น  กระบวนการสรรหาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีมี

ความโดดเด่น (Talent) ภายในองคก์าร ให้สามารถด ารงต าแหน่งงานท่ีส าคญัขององคก์าร (Key Positions) เม่ือ
ต าแหน่งนั้นไดว้่างลง เน่ืองจากการเกษียณอายุการท างาน  การครบวาระ  การลาออก  หรืออ่ืนๆ  เพื่อให้การ
ปฏิบติังานและการบริหารจดัการองค์การ มีความต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการพฒันา
บุคลากรอยา่งเป็นระบบ 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งงำน 
(1.) เพื่อสร้างความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน และบริหารจดัการองคก์าร 
(2.) เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นอตัราก าลงั และลดผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการขาดแคลนอตัราก าลงัใน

การปฏิบติังานท่ีส าคญัขององคก์าร 
(3.) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถท่ีจ าเป็น เพื่อด ารงต าแหน่ง

ท่ีส าคญัขององคก์าร 
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3. ขั้นตอนส ำคัญในกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งงำน 
(1) จัดท ำแผนงำน  

แผนกทรัพยากรบุคคล ด าเนินการจดัท าแผนงานและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
(2) ก ำหนดต ำแหน่งงำนเป้ำหมำย (Key Positions)  

แผนกทรัพยากรบุคคล ร่วมกบั คณะกรรมการบริหาร ร่วมกนัพิจารณาต าแหน่งงานท่ีส าคญั โดยเร่ิมจาก
ระดบัเจา้หนา้ท่ีบริหารก่อน 

(3) ก ำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะ (Competency) ท่ีจ ำเป็นของแต่ละต ำแหน่งงำน   
แผนกทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ ผู ้บริหารของแต่ละสายงานก าหนดคุณสมบัติและสมรรถน ะ
(Competency)ท่ีจ าเป็นของแต่ละต าแหน่งงาน โดยพิจารณาจากลกัษณะงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของต าแหน่งงานนั้นๆ (Job Description) และความคาดหวงัขององคก์าร 

(4) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรคัดเลือกบุคลำกรภำยในเข้ำสู่กระบวนกำรคัดเลือก Successor  
แผนกทรัพยากรบุคคล ร่วมกบั คณะกรรมการบริหาร พิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก
บุคลากรภายใน ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเป็น Candidate ในการเขา้สู่กระบวนการคดัเลือก Successor 

(5) ก ำหนดเคร่ืองมือที่จะใช้ในกำรทดสอบ / คัดเลือก Successor 
แผนกทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารพิจารณาและก าหนดเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการ
ทดสอบ / คดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็น Successor ของแต่ละต าแหน่งงาน  

(6) จัดท ำตำรำงสรุปข้อมูล 
 แผนกทรัพยากรบุคคลด าเนินการคน้หา Candidate จากฐานขอ้มูลพนักงานตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

และจดัท าตารางสรุปขอ้มูล เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยผา่นกรรมการผูจ้ดัการ (MD) 
(7) ประเมินควำมสำมำรถและศักยภำพของบุคลำกร  

แผนกทรัพยากรบุคคล ร่วมกบั ผูบ้ริหารของแต่ละสายงาน ประเมินความสามารถและศกัยภาพของ
บุคลากรท่ีเป็น Candidate โดยพิจารณาจาก  

(7.1) ผลการปฏิบติังานประจ าปี (Performance Appraisal) 
(7.2) ผลการประเมินศกัยภาพ (สมรรถนะ) (Competency Assessment) 

(8) จัดท ำแผนพฒันำบุคลำกรรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
ผูบ้ริหารของแต่ละสายงาน จดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยระบุหวัขอ้หลกัสูตรท่ีจ าเป็น
เพื่อเสริมทกัษะ ความรู้ความสามารถ และพฒันาศกัยภาพของบุคลากรท่ีเป็น Candidate ตามคุณสมบติั
และสมรรถนะท่ีก าหนดของแต่ละต าแหน่งงาน  รวมทั้งก าหนดรูปแบบและวิธีการพฒันา ตลอดจน
ระยะเวลาการพฒันาดา้นต่างๆ  โดยมีแผนกทรัพยากรบุคคลคอยใหค้ าปรึกษา และแนะน า 
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(9) ด ำเนินกำรพฒันำและติดตำมผล 
ผูบ้ริหารของแต่ละสายงาน ร่วมกบั แผนกทรัพยากรบุคคล ด าเนินการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรตาม
แผนงานท่ีก าหนด โดยมีแผนกทรัพยากรบุคคลคอยติดตามผลและให้ค  าแนะน า เพื่ อ ให้
กระบวนการพฒันาผูสื้บทอด เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

(10)  ด ำเนินกำรทดสอบและคัดเลือก Successor 
(10.1) เ ม่ือ Candidate เข้าสู่กระบวนการพัฒนาโดยสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหลักสูตรแล้ว แผนก

ทรัพยากรบุคคลจดัท ารายงานสรุปขอ้มูลต่างๆ (กรณีท่ีมีการทดสอบระหว่างหลกัสูตร ให้ระบุ
คะแนนหรือผลการทดสอบในรายงานดว้ย)  แลว้น าเสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริหาร โดย
ผา่นกรรมการผูจ้ดัการ  (MD) 

(10.2) คณะกรรมการบริหาร ด าเนินการคัดเลือก Successor ของแต่ละต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ตามล าดบั 

4. กำรก ำหนดต ำแหน่งท่ีต้องวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งงำน (Succession Plan) 
บริษทัมีนโยบายในการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานส าหรับเจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร ไดแ้ก่   

 (1)  ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director - MD) 
(2)  ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน (Deputy Managing Director – Finance 

and Accounting) 
5. ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ (Competency) ท่ีส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งงำนเป้ำหมำย 

(1) ควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็น 
- ความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) 
- ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
- ความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนงานและโครงการ (Action Plan and Project Management) 
- ความรู้เร่ืองการบริหารจดัการงบประมาณ (Budgeting) 
- ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  (Human Resources and 

Organization Management) 
- ความรู้ทางการบริหารการตลาดและการขาย (Marketing and Sales Management) 
- ทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ (Computer Skills) 
- ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ (English Skills) 

(2) ควำมสำมำรถหลกัที่องค์กำรต้องกำร (Core Competency) 
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- ความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติหน้า ท่ี ท่ี รับผิดชอบให้ส า เ ร็จตามความคาดหวังขององค์การ 
(Accountability)  
- ความสามารถในการจดัการความตอ้งการของลูกคา้ (Customer Oriented) 
- การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  
- มีจิตส านึกของการท างานเป็นทีม (Team Spirit) 
- ความสามารถในการส่ือสาร (Communication) 

(3) ควำมสำมำรถทำงกำรบริหำร (Managerial Competency) 
- ความสามารถในการวางแผนและการจดัการ (Planning and Organizing) 
- ความสามารถในการบริหารทีมงาน (People Management) 
- ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ (Problem Solving and Decision Making) 
- ความสามารถในการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
- ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง (Emotional Self Control) 

6. แนวทำงกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งงำน 

ต ำแหน่งงำนที่ส ำคัญ 
(Key Positions) 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์ 
(Qualification & Experience) 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์ 
(Qualification & Experience) 

ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 
(Functional Competency) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

(Managing Director - MD) 

- ก าหนดนโยบาย ทิศทางการ
บริหารงานของบริษทั วางแผน
กลยุทธ์ และบ ริหารผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของบริษัท 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อ
สร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั 

- วุฒิการศึกษาขั้นต ่าปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- มีประสบการณ์ท างานโดยรวม
ไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยเคยด ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง
ขององคก์รไม่นอ้ยกว่า 5  ปี 

- ก า ร คิ ด เ ชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์  
(Visioning) 

- การจดัองคก์าร (Organizing) 
- ก า ร ใ ห้ อ า น า จ แ ก่ ผู ้ อ่ื น 

(Empowering Others) 
- ความสามารถในการจูงใจ  
   (The ability to motivate others) 
- ความสามารถในการสร้างทีม  
(The ability to build teamwork) 
- ความสามารถในการส ร้ าง
เ ค รื อ ข่ า ย  ( Networking and 
Partnership) 

- ความรู้เก่ียวกบัการพฒันา
องคก์ารสู่ความย ัง่ยนื
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(Sustainable Development 
Organization) 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

บญัชีและการเงิน (Deputy 

Managing Director – Finance 

and Accounting) 

 

- เพื่อให้บริษัทจัดท าและน าส่ง
งบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายง านทาง
ก า ร เ งิ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

- บ ริห า ร จั ด ก า ร ค ว าม เ ส่ี ย ง
ทางด้ านก า ร เ งิน  ว า งแผน
งบประมาณและการลง ทุน
ตลอดจนวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายดา้น
การเงินการลงทุนให้เป็นไป
ตามนโยบายและเป้าหมายท่ี
บริษทัก าหนด  

- วุฒิการศึกษาขั้นต ่าปริญญาโท 
สาขาบริหารการเงิน สาขาบญัชี 
สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- มีประสบการณ์ท างานโดยรวม
ไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยเคยด ารง
ต าแห น่ง เ ป็นผู ้บ ริหารของ
องคก์รไม่นอ้ยกว่า 5  ปี 

- การคิดเชิงวิเคราะห์ และคิด
อยา่งเป็นระบบ (Analytical & 
Systematic Thinking) 

- ความสามารถในการสร้างทีม  
(The ability to build teamwork) 
- ความสามารถในการบริหาร
จดัการความเส่ียง (Risk 
Management)  

- ทกัษะการบริหารความขดัแยง้
และการเจรจาต่อรอง (Conflict 
management and Negotiation 
skill)  

- ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการ
ลงทุนในรูปแบบต่างๆ  

 
แนวทำงกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งงำน 
 

1. แผนกทรัพยากรบุคคลจัดท าขอ้มูลผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม (Candidate) แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
(Board of Director) โดยผา่นกรรมการผูจ้ดัการ (MD) ล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 8 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ก่อนครบก าหนด
เกษียณอายหุรือก่อนครบวาระ 

2. คณะกรรมการบริษทั (Board of Director) ร่วมกนัพิจารณา ประเมินความพร้อมของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งแทน และ
ร่วมกบัแผนกทรัพยากรบุคคลจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP)  

3. แผนกทรัพยากรบุคคล ประสานงานในการด าเนินการพฒันาศกัยภาพของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งแทนตามแผนท่ี
ก าหนด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 4 เดือน 

4. กรณีท่ีมี Successor มากกว่า 1 คน ให้ด าเนินการทดสอบ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ก่อนครบก าหนด
เกษียณอายหุรือก่อนครบวาระ 

 



 

6/6 
 

กรณีที่ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม หรือไม่สำมำรถสรรหำบุคลำกรจำกภำยในเพ่ือด ำรงต ำแหน่งแทนได้ ให้สรรหำจำก
ภำยนอก โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดังนี ้
 
1. แผนกทรัพยากรบุคคลพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามท่ีก าหนด หากไม่มีผูใ้ดท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ให้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) โดยผ่านกรรมการผูจ้ัดการ (MD) เพื่อขออนุมัติสรรหาบุคลากรจาก
ภายนอกด ารงต าแหน่งแทน โดยเสนอล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 8 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ก่อนครบก าหนดเกษียณอาย ุหรือ
ก่อนครบวาระ 

2. แผนกทรัพยากรบุคคลจัดท าประกาศรับสมัครงาน และ/หรือติดต่อบริษัทจัดหางาน หรือ Head Hunter เพื่อ
ด าเนินการสรรหาผูส้มคัร ภายใน 60 วนั 

3. แผนกทรัพยากรบุคคลน าเสนอรายช่ือผูส้มคัร (Candidates) เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหาร 
4. ด าเนินการสัมภาษณ์เพื่อคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยมีก าหนดระยะเวลาให้แลว้เสร็จภายใน 60 วนั ก่อน

ครบก าหนดเกษียณอายหุรือก่อนครบวาระ 

 


