
 

 

 

 
 

เอกสารสนบัสนุน 

 
 
 

เรือ่ง 

 
 
 

แผนสบืทอดต าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

 
 
 

ประวตักิารแกไ้ข 

05 01/01/65 ปรับเปลีย่นผูรั้บผดิชอบ การพัฒนาผูส้บืทอดต าแหน่งเป็นฝ่าย “People and 

Organization Transformation” 

04 01/01/64 ทบทวน ประจ าปี 2563 

03 01/01/63 ทบทวน ประจ าปี 2562 

02 01/01/62 ทบทวน ประจ าปี 2561 

01 01/01/61 ทบทวน ประจ าปี 2560   

00 23/12/59 จัดท าครัง้แรก 

แกไ้ขคร ัง้ที ่ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข 
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กลุ่มบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี(“บรษิทั”) มแีผนการคัดเลอืกบุคลากรทีจ่ะเขา้มารับผดิชอบในต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา่กับต าแหน่งดังกลา่ว (“ผูบ้รหิารระดบัสงู)              

ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และมั่นใจว่าบรษัิทจะไดผู้บ้รหิารระดับสูงทีม่คีวามเป็นมอือาชพี และบรหิารไดโ้ดยเป็นอสิระจาก       

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืรายใด โดยม ีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูจั้ดท าแผนสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดับสูง

เพือ่น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณา ทัง้นี ้กระบวนการสรรหาผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท จะเริม่จากการคัดเลอืกบคุคล

ทีเ่ป็นทัง้คนเก่ง และคนดเีขา้มาร่วมงาน ซึง่จะมุ่งเนน้ไปทีก่ารรับสมัครคนรุ่นใหม่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ (Young Talent) และ

พัฒนาความพรอ้มใหท้กุคนมโีอกาสเตบิโตกา้วหนา้ขึน้สูต่ าแหน่งผูบ้รหิารระดับสงูในอนาคต (Future Leader) โดยผา่นขัน้ตอนของ

การประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) และไดร้ับการพัฒนาตามแผนนที่วางไวเ้ป็นรายบุคคล ( Individual 

Development Plan) โดยมกีารมอบหมายงานทีท่า้ทาย หมนุเวยีนงาน เพือ่พัฒนาทักษะของความเป็นผูน้ า และความรอบรูข้องงาน

ในทุกดา้น ซึง่การเตรยีมบุคลากรของบรษัิทดังกล่าว ไดถู้กกระท าขึน้เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มในการทดแทนส าหรับกรณีทีม่ตี าแหน่ง 

ผูบ้รหิารระดับสงูวา่งลง 

 ในการสรรหาผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจา รณาจากบุคคลที่มีทักษะ 

ประสบการณ์วชิาชพี คณุสมบัตเิฉพาะดา้นทีม่คีวามจ าเป็น และเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนนิธุรกจิของบรษัิท รวมถงึค านงึถงึโอกาสที่

อาจจะมปัีญหาในเรือ่งความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และน าเสนอชือ่ตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

 นอกเหนอืจากการสรรหา คัดเลอืก และเสนอบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดับสูงแลว้ บรษัิทยังไดจั้ดท าแผนสบืทอด

ต าแหน่งผูบ้รหิารระดับสงูขึน้ดว้ย โดยจะคัดเลอืกบคุคลทีอ่ยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมทีจ่ะไดรั้บการพจิาณาการสบืทอดต าแหน่งเพือ่พัฒนา 

และเตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถเขา้รับต าแหน่งในอนาคตได ้ทัง้นี้ เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้สี่วนได ้

เสยีทกุฝ่ายวา่ การด าเนนิงานของบรษัิทจะไดรั้บการสานตอ่อยา่งทันทว่งท ี

 คณะกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนดนโยบายการสรรหาต าแหน่ง ผูบ้รหิารระดับสงู วา่ หากมคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสม บคุคลภายใน 

หรอืบคุคลภายนอกก็จะสามารถเขา้รับการคัดเลอืกในต าแหน่งนีไ้ด ้ซึง่วัตถปุระสงคข์องการก าหนดเชน่นี ้ก็เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม

กับสถานการณ์ของบรษัิทในชว่งเวลาหนึง่ๆ ทัง้นี ้บคุคลทีเ่หมาะสมจะถกูคัดเลอืกโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ซึง่เป็นผูก้ าหนดหลักเกณฑ ์และวธิกีารในการสรรหาคัดเลอืกไวอ้ยา่งชดัเจน 

 นอกจากนี้ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในการคัดเลอืกผูด้ ารงต าแหน่ง ผูบ้รหิารระดับสูง และคณะกรรมการบรษัิท ยังได ้

มอบหมายให ้ฝ่ายจัดการ ไปก ากับดูแลให ้ “ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล” ท าหนา้ทีฝึ่กอบรม และพัฒนาความรูค้วามสามารถของ         

ผูบ้รหิารระดับสูง ตลอดจนผูบ้รหิาร และพนักงานอืน่ใดทีอ่ยู่ในเกณฑท์ีจ่ะไดร้ับการคัดเลอืกในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บรษัิท ยังไดว้างแนวทางการพัฒนาเพิม่เตมิ โดยจะจัดใหม้กีารผลัดเปลีย่นหมุนเวยีนการปฏบัิตหินา้ที ่และความรับผดิชอบของ              

ผูบ้รหิารระดับสูง เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ สรา้งประสบการณ์ และมคีวามพรอ้มส าหรับการบรหิารองคก์รไวล้่วงหนา้ ทัง้นี้ ผูบ้รหิาร

ตัง้แต่ระดับผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ และผูอ้ านวยการ (“ผูบ้รหิาร”) สามารถสมัครเขา้รับการคัดเลอืกในต าแหน่ง ผูบ้รหิาร        

ระดับสงูได ้หากบคุคลนัน้มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง และตรงตามหลักเกณฑท์ี ่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนก าหนดไว ้

 

 ข ัน้ตอน 

  1. ก าหนดต าแหน่งงานทีต่อ้งจัดท าแผนการสบืต าแหน่ง ประกอบดว้ย ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ          

ผูจั้ดการใหญ ่กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา่กับต าแหน่งดังกลา่ว 

  2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พจิารณาก าหนดความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ 

(Competency) ของ ผูบ้รหิารระดับสงู 

  3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ก าหนดใหผู้บ้รหิารที่มีสทิธไิดรั้บการสรรหา ตัง้แต่ระดับ         

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ผูอ้ านวยการ หรอืบคุคลภายนอกทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมในต าแหน่ง ผูบ้รหิารระดับสงู   

  4. ให ้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา่กับ

ต าแหน่งดังกล่าว ประเมนิผลการปฏบัิตงิาน และพัฒนาความรูค้วามสามารถของผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบัต ิใหไ้ดร้ับการพัฒนาระดับ 

Competency 
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  5. ให ้ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล ท าหนา้ทีดู่แลการอบรม และพัฒนาความรูค้วามสามารถของผูบ้รหิารที่มี

คณุสมบัต ิเพือ่ใหม้คีวามพรอ้มในการบรหิารองคก์ร 

  6. ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ากับ

ต าแหน่งดังกล่าว รายงานผลการปฏบัิตงิาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบัตติอ่คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

  7. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะทบทวนรายละเอียด และสรุปผลการจัดท าแผนสืบทอด

ต าแหน่ง ผูบ้รหิารระดับสงู เป็นประจ าทกุปี และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิททราบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 


