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กลุ่มบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี(“บรษิทั”) มแีผนกำรคัดเลอืกบุคลำกรทีจ่ะเขำ้มำรับผดิชอบในต ำแหน่ง ประธำนเจำ้หนำ้ที่

บรหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ ่กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทำ่กับต ำแหน่งดังกลำ่ว (“ผูบ้รหิารระดบัสงู)              

ใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม โปร่งใส และมั่นใจว่ำบรษัิทจะไดผู้บ้รหิำรระดับสูงทีม่คีวำมเป็นมอือำชพี และบรหิำรไดโ้ดยเป็นอสิระจำก       

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่หรอืรำยใด โดยม ีคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน เป็นผูจั้ดท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดับสูง

เพือ่น ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูพ้จิำรณำ ทัง้นี ้กระบวนกำรสรรหำผูบ้รหิำรระดับสงูของบรษัิท จะเริม่จำกกำรคัดเลอืกบคุคล

ทีเ่ป็นทัง้คนเก่ง และคนดเีขำ้มำร่วมงำน ซึง่จะมุ่งเนน้ไปทีก่ำรรับสมัครคนรุ่นใหม่ทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ (Young Talent) และ

พัฒนำควำมพรอ้มใหท้กุคนมโีอกำสเตบิโตกำ้วหนำ้ขึน้สูต่ ำแหน่งผูบ้รหิำรระดับสงูในอนำคต (Future Leader) โดยผำ่นขัน้ตอนของ

กำรประเมินพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (High Potential) และไดร้ับกำรพัฒนำตำมแผนนที่วำงไวเ้ป็นรำยบุคคล ( Individual 

Development Plan) โดยมกีำรมอบหมำยงำนทีท่ำ้ทำย หมนุเวยีนงำน เพือ่พัฒนำทักษะของควำมเป็นผูน้ ำ และควำมรอบรูข้องงำน

ในทุกดำ้น ซึง่กำรเตรยีมบุคลำกรของบรษัิทดังกล่ำว ไดถู้กกระท ำขึน้เพือ่ใหเ้กดิควำมพรอ้มในกำรทดแทนส ำหรับกรณีทีม่ตี ำแหน่ง 

ผูบ้รหิำรระดับสงูวำ่งลง 

 ในกำรสรรหำผูบ้ริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำจำกบุคคลที่มีทักษะ 

ประสบกำรณ์วชิำชพี คณุสมบัตเิฉพำะดำ้นทีม่คีวำมจ ำเป็น และเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนนิธุรกจิของบรษัิท รวมถงึค ำนงึถงึโอกำสที่

อำจจะมปัีญหำในเรือ่งควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์และน ำเสนอชือ่ตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท เพือ่พจิำรณำอนุมัต ิ

 นอกเหนอืจำกกำรสรรหำ คัดเลอืก และเสนอบคุคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดับสูงแลว้ บรษัิทยังไดจั้ดท ำแผนสบืทอด

ต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดับสงูขึน้ดว้ย โดยจะคัดเลอืกบคุคลทีอ่ยูใ่นเกณฑเ์หมำะสมทีจ่ะไดรั้บกำรพจิำณำกำรสบืทอดต ำแหน่งเพือ่พัฒนำ 

และเตรยีมควำมพรอ้มใหส้ำมำรถเขำ้รับต ำแหน่งในอนำคตได ้ทัง้นี้ เพือ่สรำ้งควำมเชือ่มั่นใหก้ับผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้สี่วนได ้

เสยีทกุฝ่ำยวำ่ กำรด ำเนนิงำนของบรษัิทจะไดร้ับกำรสำนตอ่อยำ่งทันทว่งท ี

 คณะกรรมกำรบรษัิท ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรสรรหำต ำแหน่ง ผูบ้รหิำรระดับสงู วำ่ หำกมคีณุสมบัตทิีเ่หมำะสม บคุคลภำยใน 

หรอืบคุคลภำยนอกก็จะสำมำรถเขำ้รับกำรคัดเลอืกในต ำแหน่งนีไ้ด ้ซึง่วัตถปุระสงคข์องกำรก ำหนดเชน่นี ้ก็เพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม

กับสถำนกำรณ์ของบรษัิทในชว่งเวลำหนึง่ๆ ทัง้นี ้บคุคลทีเ่หมำะสมจะถกูคัดเลอืกโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ซึง่เป็นผูก้ ำหนดหลักเกณฑ ์และวธิกีำรในกำรสรรหำคัดเลอืกไวอ้ยำ่งชดัเจน 

 นอกจำกนี้ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในกำรคัดเลอืกผูด้ ำรงต ำแหน่ง ผูบ้รหิำรระดับสูง และคณะกรรมกำรบรษัิท ยังได ้

มอบหมำยให ้ฝ่ำยจัดกำร ไปก ำกับดูแลให ้ “ฝ่ำยบรหิำรทรัพยำกรบุคคล” ท ำหนำ้ทีฝึ่กอบรม และพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของ         

ผูบ้รหิำรระดับสูง ตลอดจนผูบ้รหิำร และพนักงำนอืน่ใดทีอ่ยู่ในเกณฑท์ีจ่ะไดร้ับกำรคัดเลอืกในอนำคต นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร

บรษัิท ยังไดว้ำงแนวทำงกำรพัฒนำเพิม่เตมิ โดยจะจัดใหม้กีำรผลัดเปลีย่นหมุนเวยีนกำรปฏบัิตหินำ้ที ่และควำมรับผดิชอบของ              

ผูบ้รหิำรระดับสูง เพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจ สรำ้งประสบกำรณ์ และมคีวำมพรอ้มส ำหรับกำรบรหิำรองคก์รไวล้่วงหนำ้ ทัง้นี้ ผูบ้รหิำร

ตัง้แต่ระดับผูช้่วยกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ และผูอ้ ำนวยกำร (“ผูบ้รหิาร”) สำมำรถสมัครเขำ้รับกำรคัดเลอืกในต ำแหน่ง ผูบ้รหิำร        

ระดับสงูได ้หำกบคุคลนัน้มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง และตรงตำมหลักเกณฑท์ี ่คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนก ำหนดไว ้

 

 ข ัน้ตอน 

  1. ก ำหนดต ำแหน่งงำนทีต่อ้งจัดท ำแผนกำรสบืต ำแหน่ง ประกอบดว้ย ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและกรรมกำร          

ผูจั้ดกำรใหญ ่กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทำ่กับต ำแหน่งดังกลำ่ว 

  2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน พจิำรณำก ำหนดควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ 

(Competency) ของ ผูบ้รหิำรระดับสงู 

  3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ก ำหนดใหผู้บ้รหิำรที่มีสทิธไิดรั้บกำรสรรหำ ตัง้แต่ระดับ         

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ ่ผูอ้ ำนวยกำร หรอืบคุคลภำยนอกทีม่คีณุสมบัตเิหมำะสมในต ำแหน่ง ผูบ้รหิำรระดับสงู   

  4. ให ้ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทำ่กับ

ต ำแหน่งดังกล่ำว ประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำน และพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของผูบ้รหิำรทีม่คีุณสมบัต ิใหไ้ดร้ับกำรพัฒนำระดับ 

Competency 
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  5. ให ้ฝ่ำยบรหิำรทรัพยำกรบุคคล ท ำหนำ้ทีดู่แลกำรอบรม และพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของผูบ้รหิำรที่มี

คณุสมบัต ิเพือ่ใหม้คีวำมพรอ้มในกำรบรหิำรองคก์ร 

  6. ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ำกับ

ต ำแหน่งดังกล่ำว รำยงำนผลกำรปฏบัิตงิำน และผลกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำรำยบุคคลของผูบ้รหิำรทีม่คีณุสมบัตติอ่คณะกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

  7. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะทบทวนรำยละเอียด และสรุปผลกำรจัดท ำแผนสืบทอด

ต ำแหน่ง ผูบ้รหิำรระดับสงู เป็นประจ ำทกุปี และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิททรำบ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 


