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นโยบายการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งส าคัญ 
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

            บริษัท บโูอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัดีว่ำ บคุลำกรเป็นทรพัยำกรที่ส  ำคญัยิ่งต่อ

กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ โดยเฉพำะระดับผูบ้ริหำรที่มีส่วนที่ส  ำคัญในกำรขบัเคลื่อนยุทธศ์ำสตร ์ ดังนั้ น บริษัทฯ 

จงึไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรวำงแผนงำนกำรพฒันำและสบืทอดต ำแหน่งงำนส ำคญัๆ โดยก ำหนดนโยบำยไว ้ ดงันี ้ 

 

นิยาม         
              กำรสบืทอดต ำแหน่งงำน หมำยถงึ  กระบวนกำรในกำรจดัเตรียมควำมพรอ้มของบคุลำกรที่จะด ำรงต ำแหน่ง 

ขอบเขตของนโยบาย 
 

นโยบำยฉบับนีใ้ช้บังคับบุคลำกรระดับผู้บริหำรขึน้ไปรวมทั้งต ำแหน่งที่ส  ำคัญจ ำเป็นของบริษัท บูโอโน่ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยและก ำกบัติดตำมแผนกำรสรรหำผูส้บืทอด 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ก ำหนดแผนงำนกำรสรรหำและติดตำมกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน และจดัท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

3. ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์จัดท ำแผนกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกรที่ไดร้ับกำรคัดเลือก

และก ำหนดใหเ้ป็นผูส้บืทอด 

ขอบเขตของนโยบาย 
 

นโยบำยฉบับนีใ้ช้บังคับบุคลำกรระดับผู้บริหำรขึน้ไปรวมทั้งต ำแหน่งที่ส  ำคัญจ ำเป็นของบริษัท บูโอโน่ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

4. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยและก ำกบัติดตำมแผนกำรสรรหำผูส้บืทอด 
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5. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ก ำหนดแผนงำนกำรสรรหำและติดตำมกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน และจดัท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

6. ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์จัดท ำแผนกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกรที่ไดร้ับกำรคัดเลือก

และก ำหนดใหเ้ป็นผูส้บืทอด 

แนวปฏิบัต ิ

 
บริษัทฯ มีระเบียบและหลกัเกณฑป์ฏิบติัส ำหรับกำรคัดเลือกบุคลำกรที่จะเขำ้มำรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนบริหำรที่

ส  ำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ ได้ผู้บริหำรที่มีคุณสมบัติ ทักษะ 

ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถเป็นมืออำชีพ ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  และ/หรือ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ ในกำรสรรหำ/คดัเลอืก และวำงแผนสบืทอดต ำแหน่งงำน ตำมระดบัพนกังำน

ดงันี ้ 

 

1. ระดบักรรมการผู้จดัการ 
 

พิจำรณำสรรหำ/คัดเลือก และวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งงำน โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน  เป็นผูจ้ดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งในระดับผูบ้ริหำรของบริษัทฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เป็นผูพ้ิจำรณำ ส ำหรับกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของบริษัทฯ คณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน  จะจดัใหม้ีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้แผนสบืทอดต ำแหน่ง  

เมื่อต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดับกรรมกำรผูจ้ัดกำรว่ำงลงหรือผูอ้ยู่ในต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ในต ำแหน่งได ้

บริษัทฯ จะมีระบบกำรใหผู้บ้ริหำรในระดับใกลเ้คียง หรือระดับรองเป็นผูร้กัษำกำรในต ำแหน่งจนกว่ำจะมีกำร

สรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก ำหนด และตอ้งเป็นผูม้ีวิสัยทัศน ์ควำมรู้

ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำมเหมำะสมกับวัฒนธรรมองคก์ร โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน  เป็นผูส้รรหำ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนมุติัแต่งตัง้ผูท้ี่มีควำมเหมำะสมให้

ด ำรงต ำแหน่งแทนต่อไป  
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คณุสมบติัเบือ้งตน้ของกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นดงันี ้ 

1.1 กำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำระดบัปริญญำตรี  

1.2 มีประสบกำรณใ์นกำรบริหำรงำนในต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนขึน้ไป  

1.3 มีควำมเป็นผูน้  ำ และมีวิสยัทศันท์ี่กวำ้งไกล  

1.4 มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยทุธ ์และกำรจดักำรองคก์ร  

1.5 มีกำรตดัสนิใจและกำรแกไ้ขปัญหำท่ีสขุมุ รอบคอบ ค ำนงึถงึประโยชนส์งูสดุขององคก์ร  

 
2.  ระดบัผู้อ านวยการ 

 
เมื่อต ำแหน่งระดับผูอ้  ำนวยกำรว่ำงลง หรือผูอ้ยู่ในต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ในต ำแหน่งได ้บริษัทฯ จะ

น ำเสนอผู้สืบทอดต ำแหน่งที่คัดเลือกไวเ้สนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  และ/หรือ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง  ทั้งนี ้ กำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของบริษัทฯ ระดับ

ผูอ้  ำนวยกำรมีกระบวนกำร ดงันี ้ 

2.1 วิเครำะหส์ถำนกำรณก์ำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในดำ้นกลยทุธบ์ริษัทฯ นโยบำย แผนกำรลงทุน 

แผนงำนขยำยตวั  

2.2 ประเมินควำมพรอ้มของก ำลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว  

2.3 ก ำหนดแผนสรำ้งควำมพรอ้มของก ำลงัคน โดยจะพฒันำงำนหรือสรรหำพนกังำนเพื่อเตรียมทดแทน

พนกังำนท่ีออกจำกบริษัทฯ  

2.4 สรำ้งแผนสรรหำพนกังำน (Recruitment) และพฒันำฝึกอบรมพนกังำน (Employee Training and 

Development) ไวล้ว่งหนำ้ ก่อนพนกังำนจะเกษียณหรือออกจำกต ำแหน่งก่อนเวลำ  

2.5 ก ำหนดคณุสมบติั (Qualifications) และควำมสำมำรถ (Competencies) ซึ่งหมำยถงึ ควำมรู ้ทกัษะ 

บคุลกิภำพ และทศันคติ ที่พงึปรำรถนำของพนกังำนในต ำแหน่งนัน้ๆ และจดัท ำแผนพฒันำเป็นรำยบคุคล 

(Individual Development Plan)  

2.6 คดัเลอืก ประเมินผลงำน และประเมินศกัยภำพของพนกังำนเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม  
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2.7 ระบผุูส้บืทอดต ำแหน่ง จำกกำรประเมินและวิเครำะหศ์กัยภำพ ผลงำน ของพนกังำน โดยมีกำรแจง้ให้

พนกังำนทรำบลว่งหนำ้ เพื่อเตรียมรบัมอบและเรียนรูง้ำน และก ำหนดผูส้บืทอดต ำแหน่งส ำรอง  

2.8 พฒันำและประเมินพนกังำนท่ีคำดว่ำจะเป็นผูส้ืบทอดต ำแหน่ง ว่ำจะสำมำรถมีพฒันำกำร และสรำ้ง

ผลงำนตำมที่คำดหวังไดจ้ริง กรณีไม่เป็นตำมควำมคำดหมำยใหด้ ำเนินกำรดงันี ้ 

2.8.1 ด ำเนินกำรคดัเลอืกและวำงแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งใหม่ หรือ  

2.8.2 พฒันำผูส้บืทอดต ำแหน่งส ำรองแทน (ถำ้มี) หรือ  

2.8.3 สรรหำ และคดัเลอืกจำกบคุคลภำยนอก  

 
เมื่อผูส้ืบทอดต ำแหน่ง มีคุณสมบติัครบตำมต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่รบัผิดชอบสงูขึน้ และมีต ำแหน่งว่ำงลง หรือมีต ำแหน่ง

งำนใหม่ที่สงูขึน้ ใหน้ ำเสนอกำรปรับเลื่อนขัน้เลื่อนต ำแหน่งและรกัษำกำร (Promotion & Acting) ตำมระเบยีบปฏิบติั

ของบริษัทฯ หรือไดร้บักำรพิจำรณำอนมุติัจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

นโยบำยกำรสรรหำผูส้ืบทอดต ำแหน่งส ำคัญฉบับนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำและอนุมัติ ในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565  
 

             นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที ่13 พฤษภาคม 2565 
 
                                                                                             -ลงนามโดย- 
 
 (นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร) 
 ประธานกรรมการ 
 


