
THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED

 CGR Report 202210

หลกัปฏบิติั 4 : 
สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร

1. แผนพฒันาและสบืทอดต�าแหน่งงาน 
บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการคดัเลือกบุคลากรเพ่ือสืบทอดต�าแหน่งงานทุกระดบัที่ส�าคญัอยา่งโปรง่ใส และเป็นธรรม เพ่ือใหม้ ัน่ใจไดว้า่ การด�าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ จะมีความต่อเน่ืองในการบริหาร สามารถรองรบัการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

คา่ตอบแทน จะเป็นผูก้�ากบัดแูลและผลกัดนัใหมี้การจดัท�าและทบทวนแผนสบืทอดต�าแหน่งงานในต�าแหน่งคณะกรรมการ และต�าแหน่งงานทีเ่ป็นต�าแหน่งงานหลกั  

(Key Jobs) ซึง่มีความส�าคญัตอ่การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ อนัไดแ้ก ่ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสูงสุดของสายงาน ต�าแหน่งทีมี่ความส�าคญัในโครงสรา้ง 

การบริหารจดัการ ต�าแหน่งงานที่มีทกัษะเฉพาะดา้นมีความช�านาญเชิงลึกและยากแก่การทดแทน โดยจะประเมินจากสถานการณ์ ในการด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ  

ความพร้อมของ บุคลากรตามกลยุทธข์องบรษิทัฯ ทัง้ระยะส ัน้และระยะยาวเพ่ือวางแผนในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสม มีความรู ้ 

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงตอ้งมีทกัษะความเป็นผูน้�าอย่างเพียงพอ เพ่ือพฒันาและเตรียมความพรอ้มในทุกดา้นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นไปตาม 

แผนการพฒันาบุคลากร (ศกัยภาพ) ตามต�าแหน่ง และมีการประเมินผลศกัยภาพตามก�าหนดเวลาวา่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดจ้ริงตามที่คาดหวงัน�าไปสู ่

การขบัเคลื่อนองคก์รใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รที่ต ัง้ไว ้และน�าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ เห็นชอบ และ/หรือ รบัทราบต่อไป  

รวมถึงรายงานผลการด�าเนินการใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

สามารถดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ีห่ลกัก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีซึง่ไดร้ะบุไวบ้นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การก�ากบั
ดแูลกจิการ” ภายใตห้วัขอ้ “รายงานบรรษทัภบิาล”

2. การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบ้รหิาร
2.1 การสรรหา

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหนา้ที่ในการก�าหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ และ 

วธิีการ รวมถึงเป็นไปตามขัน้ตอนการสรรหาของฝ่ายทรพัยากรบุคคล ในการสรรหาและคดัเลือกบุคคล เพื่อเขา้รบัการพิจารณา แตง่ตัง้ เป็นผูบ้ริหารระดบั

สูง และผูบ้ริหาร รวมถึงการโยกยา้ย และถอดถอน ร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO เป็นประจ�าทุกปี ในการใหค้วามเห็นชอบผูท้ี่จะไดร้บัการพิจารณา 

เป็นรองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทยีบเทา่ และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณา โดยจะพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ ์รวมถึงความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายในธุรกิจของบริษทัฯ และอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชนส์ูงสุดแก่การด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

ตลอดจนตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้�า มีวิสยัทศัน์ และทศันคติที่ดี มีทกัษะในการบริหารจดัการเป็นอย่างดี กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ มีแนวคิดสรา้งสรรคแ์ละ 

ทนัสมยัเพ่ือสรา้งโอกาสทางธุรกิจ และน�าพาองคก์รไปสู่ความส�าเร็จ นอกจากน้ี ควรมีคุณสมบตัิตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535  

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หลกัคูมื่อการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีและแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) 

2.2 การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัย่อยท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอือืน่ใดในบรษิทัจดทะเบียน

ไมเ่กิน 3 บรษิทั และบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัยอ่ยทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน ไมเ่กิน 5 บรษิทั ท ัง้น้ี ไมน่บัรวมบรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื และบรษิทัรว่มทนุของบรษิทัฯ 

ซึง่มีความจ�าเป็นตอ้งเขา้ไปก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการ เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทัฯ

2.3 ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ
กรรมการผูจ้ดัการ ท�าหนา้ทีเ่ป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer หรอื CEO) โดยเป็นผูบ้รหิารจดัการ ในการควบคมุดูแล

การด�าเนินธุรกิจตามปกตขิองบรษิทัฯ มีอ�านาจด�าเนินการ และก�ากบัดแูลการด�าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนดภายใตก้ฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของบรษิทั มีอ�านาจในการอนุมตัติามผงัอ�านาจด�าเนินการ รวมถึงเป็นผูพิ้จารณากลยุทธท์างธุรกิจ โดยรายงานผลการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการ

บรษิทัอยา่งสม�า่เสมอ

ทัง้น้ี กรรมการผูจ้ดัการตอ้งปฏิบตัติามขอ้ก�าหนด และระเบียบวาระตา่งๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทั และตอ้งไม่อนุมตัริายการใดๆ  

ทีต่นเอง หรอืบุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนมี์สว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และ

ตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณา



รายงานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีประจ�าปี 2564

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  
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คณะกรรมการบริษทัก�าหนดนโยบายและวธีิปฏิบตัิในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษทัอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบั

สูงของบรษิทัฯ ทัง้ประเภทของต�าแหน่งกรรมการ และจ�านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด�ารงต�าแหน่งได ้ท ัง้น้ี ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิทั

สามารถดขูอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ไดท้หีวัขอ้ “7.3 ขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชดุย่อย” คณะกรรมการบรหิาร หนา้ 100

3. การพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้รหิาร
ผูบ้รหิารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้รหิาร
คณะกรรมการส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและกลุ่มผูบ้ริหาร เขา้ร่วมอบรม / ประชุม / สมัมนา เป็นประจ�าทุกปี 

ตามความเหมาะสม ในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัหินา้ที ่ท ัง้ทีจ่ดัข้ึนโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สถาบนัไทยพฒัน ์ 

หรอืสถาบนัอืน่ใดทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาทกัษะ ศกัยภาพในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ ์หรอืขอ้ก�าหนดตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง น�าความรู ้

มาปรบัปรุง ประยุกตใ์ช ้และพฒันาศกัยภาพตนเอง รวมถึงงานของบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ข้ึน และถา่ยทอดขอ้มูลดงักลา่วใหแ้กก่รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวขอ้ง 

ทราบ โดยก�าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสูงและกลุม่ผูบ้รหิารตอ้งเขา้รว่มอบรม / ประชุม / สมัมนา รวมกนัอยา่งนอ้ย 5 หลกัสูตรตอ่ปี

พนกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมและสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมแก่พนกังานทุกระดบัในสายงานตา่งๆ ที่ตนเองรบัผิดชอบอย่างสม�า่เสมอ  

ทัง้การฝึกอบรมในสายวชิาชพีหลกัของบรษิทัฯ ตามขอบขา่ยทีบ่รษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิารแกลู่กคา้โดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไมท่�าลาย 

แหง่สหรฐัอเมรกิา (ASNT)” และองคก์รสากลอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งก�าหนด ตลอดจนการอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการท�างานประเภทตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

หลกัสูตรระบบคณุภาพ และทกัษะทัว่ไป เพ่ือเป็นแนวทางใหพ้นกังานน�าไปปรบัปรุงคณุภาพ และปรบัใชใ้นการท�างานตามความเหมาะสมตอ่ไป นอกจากนัน้  

ยงัมีการเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากตา่งประเทศและภายในประเทศ มาท�าการฝึกอบรมใหแ้กบุ่คลากรของบรษิทัฯ เพ่ือเพ่ิมเตมิความรูอ้ยูเ่สมอ  

บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ “7.7 นโยบายการพฒันาพนกังาน” หนา้ 108-115

4. การประเมินผล
4.1 กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ โดยใช ้ แบบประเมินผล

งานของ CEO ตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี รวมถึงหลกัเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

ซึง่การประเมินแบง่ออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก ่

1. ความคบืหนา้ของแผนงาน 

2. การวดัผลการปฏิบตังิาน 

3. การพฒันา CEO 

4. การด�าเนินงานดา้นความยัง่ยนื (ESG)

จากนัน้น�าเสนอคณะกรรรมการบรษิทัเพ่ือขอความเห็นชอบ และน�าผลการประเมินมาปรบัปรุง แกไ้ข เพ่ือพฒันาการปฏิบตังิานใหด้ยีิง่ข้ึน และ

บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้น้ี สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ ในปี 2564 อยูใ่นเกณฑด์มีาก ส�าหรบัผลการ

ประเมินโดยละเอยีดถือเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะบุคคล ไมส่ามารถเปิดเผยได ้

4.2 ผูบ้รหิารระดบัสงู 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาและเห็นชอบในหลักเกณฑ์และปัจจยัการประเมินผลงาน โดยใชก้ารชี้ วดั 

แบบรายบุคคล (KPIs) ในการพิจารณาผลงานในมุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลกูคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายในและมุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา 

ทัง้ดา้นการด�าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและดา้นความยัง่ยืนขององคก์ร ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัและมีส่วนร่วมในการดูแลสงัคม 

และสิง่แวดลอ้มโดยรอบสถานทีป่ฏิบตังิาน การดแูลความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน เป็นตน้ ตลอดจนอนุมตัโิครงสรา้งคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสูง  

และติดตามใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ / CEO มีการประเมินผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระเมินและสอดคลอ้งกบัปัจจยัดงักล่าวอยา่งครบถว้น  

พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมของไตรมาสที ่4 
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4.3 ผูบ้รหิาร / พนกังาน 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนด นโยบาย ก�ากบัดูแล และติดตามใหมี้การก�าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการ 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรทัง้องคก์ร โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ / CEO รวมถึงผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย หรือเก่ียวขอ้งสื่อสารไปยงั 

บุคลากรขององคก์รใหร้บัทราบหลกัเกณฑใ์นการประเมินโดยใชก้ารชี้วดัแบบรายบุคคล (KPIs) ในการพิจารณาผลงานในมุมมองดา้นการเงิน มุมมอง 

ดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายในและมุมมองดา้นการเรียนรูแ้ละพัฒนา ซึ่งการประเมินจะพิจารณาจากการปฏิบตัิหนา้ที่และผลงาน 

ทัง้ดา้นการด�าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและดา้นความยัง่ยืนขององคก์ร ไดแ้ก่ การเขา้รว่มในกิจกรรมและมีสว่นรว่มในการดูแลสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

โดยรอบสถานที่ปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตามหลกัความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั รวมถึงการมุ่งมัน่เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนเองใหด้ียิ่งข้ึน เป็นตน้  

เพ่ือสรา้งแรงจูงใจและไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสม อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามความสามารถอย่างแทจ้ริงแก่พนกังาน ที่มีความมุ่งมัน่และตัง้ใจ 

ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองไปสูส่ิง่ทีด่ข้ึีนและมีคณุคา่ตอ่องคก์ร ในปี 2564 ผูบ้รหิารและพนกังาน มีผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑด์ี

5. ค่าตอบแทน 
5.1 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ (CEO ของบรษิทัฯ)

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

คา่ตอบแทนก�าหนด สอดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบรษิทัฯ โดยระดบัคา่ตอบแทนระยะสัน้ 

ไดแ้ก่ เงินเดอืน โบนสั และผลตอบแทน จงูใจในระยะยาว จะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบตังิานทางการเงิน และการปฏิบตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ 

ในระยะยาว ตลอดจนผลการปฏิบตัิงาน การพฒันาผูบ้ริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก�าไรของบริษทัฯ  

(สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “7.6.2 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ” หนา้ 105)

5.2 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารจะพิจารณาโดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปี เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

คา่ตอบแทนก�าหนด ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยใชก้ารชี้วดัแบบรายบุคคล (KPIs) อยา่งเป็นธรรมและ 

เทา่เทยีมกนั โดยจะน�าผลของการประเมินมาบรหิารจดัการในเรือ่งของการใหร้างวลัตอบแทน และการพิจารณาความกา้วหนา้ในสายอาชพี เพื่อสรา้งแรงจงูใจ

ควบคูก่บัการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพใหก้บัผูบ้รหิาร (สามารถด ูไดท้ีห่วัขอ้ “7.6.3 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร” หนา้ 105)

6. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้
กลุ่มผู ถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครัวของนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ประกอบดว้ย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ /  

นายเกรกิเกียรต ิศตวุฒ ิ/ นางจไุรศร ีศตวุฒ ิ/ นายอนุสรณ ์ศตวุฒ ิ/ นางสาวรสัสยิา ศตวุฒ ินายธนรรจ ์ศตวุฒ ิและนายสุวฒัน ์แดงพิบูลยส์กุล ซึง่เรยีกวา่ 

“กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ”่ ของบรษิทัฯ โดยเป็นกลุม่ acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนทีท่จ. 7/2552 เรือ่ง ก�าหนดลกัษณะ 

ความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เขา้ลกัษณะเป็นการกระท�าร่วมกบับุคคลอื่นและการปฏิบตัิการตามมาตรา 246 และ 247 ของพรบ.หลกัทรพัย ์

และตลาดหลักทรพัย์ เพ่ือการใชส้ิทธิออกเสียงของตนไปในทางเดียว และยงัเป็นกรรมการผูมี้อ�านาจลงนามและเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

จงึท�าใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นผูมี้อ�านาจในการบริหารจดัการ และควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ส�าคญัไดเ้กือบทัง้หมด ยกเวน้ในเรื่องทางกฎหมาย  

หรอืขอ้บงัคบับรษิทัทีก่�าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีงในการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนหุน้ทีเ่ขา้ประชุม และมีสทิธิออกเสยีง  

หรือในกรณีก�าหนดใหส้ิทธิออกเสียงคดัคา้นได ้ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รายอื่นที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง  

เพ่ือคดัคา้นหรอืถว่งดุลการบรหิารของกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญไ่ด ้

การเปิดเผยขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารประจ�าปี 2564 สามารถดรูายละเอยีด 

ไดจ้ากเอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ �านาจควบคุม ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน  

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบญัชีและเลขานุการบริษทั หนา้ 246-258 ส�าหรบัพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

ไมมี่การท�าธุรกรรมซื้อ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัยแ์ตอ่ยา่งใด 

7. การบรหิารบคุลากร
ในธุรกิจวิศวกรรมบริการ นกัเทคนิค NDT และผูมี้ความช�านาญ รวมถึงผูต้รวจสอบอุปกรณร์บัแรงดนัที่มีคุณสมบตัิครบตามขอ้ก�าหนด  

เป็นทรพัยากรที่เป็นความตอ้งการอย่างมากทัง้ในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผูป้ระกอบการใหบ้ริการตรวจสอบฯ ซึ่งการสรา้งบุคลากรเหล่าน้ี 

ตอ้งใชท้ ัง้เวลาและเงินทุน โดยเฉพาะเรื่องเวลา ท�าใหก้ารสรา้งบุคลากรกบัความตอ้งการในวงการอุตสาหกรรมมกัจะไม่สมดุล บางครัง้อาจเกิดปัญหา 

การขาดแคลนและการโยกยา้ยมาโดยตลอด และจะเพิ่มความรุนแรงข้ึนเมือ่ภาวะอุตสาหกรรมมีการขยายตวั แตใ่นบางครัง้ก็อาจเกิดการขาดแคลนแหลง่งาน 

เกิดปัญหาคนลน้งาน เมือ่ภาวะอุตสาหกรรมหดตวั ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดมี้การปรบัเปลีย่นแผนและนโยบายตามความเหมาะสมเพ่ือรองรบัภาวะอุตสาหกรรม

ทีอ่าจเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ




