หน้ าที่ 1/2
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตดิ ้ านแผนการสื บทอดตาแหน่ ง

มีผลบังคับใช้ วนั ที่
21 พฤศจิกายน 2562

วัตถุประสงค์
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อได้ตระหนักถึงความจาเป็ นและความสาคัญของแผนการสื บทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) สาหรับกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารระดับสู งและตาแหน่ งงานสาคัญในสายงานหลัก
เพื่อให้สรรหาบุคลากรที่มีศกั ยภาพเข้ามาทดแทนและทาให้งานดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และนโยบายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ขอบเขต
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการสื บทอดตาแหน่ง ดังนี้
แผนการสื บทอดตาแหน่ ง
กรณี ที่ตาแหน่ งงานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารระดับสู งและตาแหน่ งงานสาคัญว่างลง
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะเน้นการสรรหาจากบุ คลากรภายในองค์ก รโดยพิ จารณาจากผลการปฏิ บตั ิ งาน
ศัก ยภาพ และความพร้ อมของแต่ ล ะบุ ค คล ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ได้จดั ให้มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ บุ ค คล
ที่จะทดแทน (“Successor”) ในการพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะที่จาเป็ นตามตาแหน่งงาน เพื่อสื บทอดงาน
ในกรณี ที่กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อตาแหน่ งงานสาคัญในสายงานหลักดังกล่ าว
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ เพื่อให้การส่ งมอบงานเป็ นไปด้วยความราบรื่ น
1.

กรรมการ
กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะทาหน้าที่พิจารณา
กลั่น กรองและคัด เลื อ ก Successor ระดับ กรรมการภายในองค์ก รที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมที่ จ ะ
ดารงตาแหน่ งกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรื อนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็ นชอบเพื่ อ
เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ กรณี ที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในตาแหน่งดังกล่าวอาจ
พิจารณาสรรหาบุคคลจากภายนอก

หน้ าที่ 2/2
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตดิ ้ านแผนการสื บทอดตาแหน่ ง

2.
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กรรมการผู้จัดการ
กรณี ต าแหน่ ง กรรมการผู ้จ ัด การว่ า งลงคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู ้ค ัด เลื อ ก Successor
ระดับกรรมการผูจ้ ดั การและนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
กลัน่ กรองและคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผูจ้ ดั การที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ
ผูจ้ ดั การและนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3.

ผู้บริหารระดับสู งและตาแหน่ งงานสาคัญ
กรณี ผูบ้ ริ หารระดับสู งและตาแหน่ งงานสาคัญในสายงานหลัก ว่า งลงกรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การและผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การ และบริ ษทั
ได้จดั ทาแผนรองรับผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้ นไปโดยได้กาหนดบุคคลที่จะปฏิ บตั ิ
หน้าที่แทน ในกรณี ที่ยงั ไม่มีบุคคลที่สามารถรองรับตาแหน่ งงานได้ทนั ทีบริ ษทั ได้จดั ให้มี ระบบ
พัฒนาบุคลากรในลาดับรองลงมาเพื่อเตรี ยมความพร้อม รวมทั้งพิจารณาสรรหาบุคคลจากภายนอก
หากไม่ มี บุ ค คลที่ จ ะสามารถรองรั บ ได้ ท ัน ที ทั้ง นี้ เพื่ อ รั ก ษาความเชื่ อ มั่น ให้ ก ั บ นั ก ลงทุ น
บริ ษทั ตลอดจนพนักงาน ว่าการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อจะได้รับการสานต่ออย่าง
ทันท่วงที

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน

- ลายมือชื่อ (นายธนวัฒน์ ตรี วศิ วเวทย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

