
หลกัปฏิบติั 4 
สรรหาและพฒันาผ ูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร

1. แผนพฒันาและสืบทอดต�าแหน่งงาน 
บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการคดัเลอืกบุคลากรเพื่อสบืทอดต�าแหน่งงานทุกระดบัทีส่�าคญัอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อใหม้ัน่ใจ 

ได้ว่า การด�าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ จะมคีวามต่อเน่ืองในการบรหิาร สามารถรองรบัการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้อย่างทนัท่วงท ี 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้ก�ากับดูแลและผลักดนัให้มีการจดัท�าและทบทวนแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน 

ในต�าแหน่งคณะกรรมการ และต�าแหน่งงานทีเ่ป็นต�าแหน่งงานหลกั (Key Jobs) ซึ่งมคีวามส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อนัไดแ้ก่  

ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสงูสดุของสายงาน ต�าแหน่งทีม่คีวามส�าคญัในโครงสรา้งการบรหิารจดัการ ต�าแหน่งงานทีม่ทีกัษะเฉพาะดา้น 

มคีวามช�านาญเชงิลกึและยากแกก่ารทดแทน โดยจะประเมนิจากสถานการณ์ในการด�าเนินธรุกจิ ความพรอ้มของบคุลากรตามกลยทุธข์องบรษิทัฯ 

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อวางแผนในการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญ  

รวมถึงต้องมทีกัษะความเป็นผู้น�าอย่างเพยีงพอ เพื่อพฒันาและเตรยีมความพร้อมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามแผนการพฒันา 

บุคลากร (ศกัยภาพ) ตามต�าแหน่ง และมกีารประเมนิผลศกัยภาพตามก�าหนดเวลาว่าสามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้จรงิตามที่คาดหวงั น�าไปสู ่

การขบัเคลื่อนองคก์รใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รทีต่ ัง้ไว ้และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ เหน็ชอบ และ/หรอื  

รบัทราบต่อไป รวมถงึรายงานผลการด�าเนินการใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีห่ลกัก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่ไดร้ะบุไวบ้นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน”  

หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกจิการ” ภายใตห้วัขอ้ “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี

2. การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงูและผูบ้ริหาร
2.1 การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่ในการก�าหนดและทบทวน 

หลกัเกณฑ ์และวธิกีาร รวมถงึเป็นไปตามขัน้ตอนการสรรหาของฝา่ยทรพัยากรบุคคล ในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคล เพือ่เขา้รบัการพจิารณา  

แตง่ตัง้ เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิาร รวมถงึการโยกยา้ย และถอดถอน รว่มกบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO เป็นประจ�าทกุปี ในการใหค้วามเหน็ชอบ 

ผู้ที่จะได้รบัการพิจารณาเป็นรองกรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการหรือเทียบเท่า และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพือ่พจิารณา โดยจะพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถงึความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายในธรุกจิของบรษิทัฯ และอุตสาหกรรม

ทีเ่กี่ยวขอ้งอนัเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนต้องมภีาวะความเป็นผูน้�า มวีสิยัทศัน์ และทศันคตทิีด่ ีมทีกัษะ 

ในการบรหิารจดัการเป็นอยา่งด ีกลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจ มแีนวคดิสรา้งสรรคแ์ละทนัสมยัเพือ่สรา้งโอกาสทางธรุกจิ และน�าพาองคก์รไปสูค่วามส�าเรจ็ 

นอกจากน้ี ควรมคีณุสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หลกัคูม่อืการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีและแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) 

2.2 การด�ารงต�าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนและบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการผู้จ ัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

หรอือืน่ใดในบรษิทัจดทะเบยีนไมเ่กนิ 3 บรษิทั และบรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน ไมเ่กนิ 5 บรษิทั ทัง้น้ี ไมน่บัรวมบรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื  

และบรษิทัรว่มทนุของบรษิทัฯ ซึง่มคีวามจ�าเป็นตอ้งเขา้ไปก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการ เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ

2.3 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการผูจ้ดัการ ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer หรอื CEO) โดยเป็นผูบ้รหิารจดัการ ในการควบคมุ

ดแูลการด�าเนินธรุกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ มอี�านาจด�าเนินการ และก�ากบัดแูลการด�าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด

ภายใตก้ฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั มอี�านาจในการอนุมตัติามผงัอ�านาจด�าเนินการ รวมถงึเป็นผูพ้จิารณากลยทุธท์างธรุกจิ โดยรายงาน 

ผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม�่าเสมอ  

ทัง้น้ี กรรมการผูจ้ดัการตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด และระเบยีบวาระต่างๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และตอ้งไมอ่นุมตั ิ

รายการใดๆ ทีต่นเอง หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสี่วนไดส้่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะ 

อืน่ใดกบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา



คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร 

ระดบัสงูของบรษิทัฯ ทัง้ประเภทของต�าแหน่งกรรมการ และจ�านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด�ารงต�าแหน่งได ้ทัง้น้ี ตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะ

กรรมการบรษิทั

สามารถดขูอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ไดท้ีห่วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” เรือ่ง “กรรมการผูจ้ดัการ” หน้า 41

3. การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้ริหาร
ผูบ้ริหารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้ริหาร

คณะกรรมการส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ สนับสนุนใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้รหิาร เขา้ร่วมอบรม / ประชุม / สมัมนา เป็นประจ�าทุกปี 

ตามความเหมาะสม ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิ 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สถาบนัไทยพฒัน์ หรอืสถาบนัอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อพฒันาทกัษะ ศกัยภาพในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืขอ้ก�าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง น�าความรูม้าปรบัปรงุ ประยกุตใ์ช ้และพฒันาศกัยภาพตนเอง รวมถงึงานของบรษิทัฯ  

ใหด้ยีิง่ขึน้ และถ่ายทอดขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งทราบ โดยก�าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้รหิาร

ตอ้งเขา้รว่มอบรม / ประชมุ / สมัมนา รวมกนัอยา่งน้อย 5 หลกัสตูรต่อปี

พนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ จดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดบัในสายงานต่างๆ ที่ตนเองรบัผดิชอบ 

อย่างสม�่าเสมอ ทัง้การฝึกอบรมในสายวชิาชพีหลกัของบรษิทัฯ ตามขอบขา่ยทีบ่รษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้โดยเป็นไปตามกฎระเบยีบจาก  

“สมาคมทดสอบโดยไมท่�าลายแหง่สหรฐัอเมรกิา (ASNT)” และองคก์รสากลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด ตลอดจนการอบรมหลกัสตูรความปลอดภยั 

ในการท�างานประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลกัสูตรระบบคุณภาพ และทกัษะทัว่ไป เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานน�าไปปรบัปรุงคุณภาพ  

และปรบัใชใ้นการท�างานตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนัน้ ยงัมกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศและภายในประเทศ มาท�าการฝึกอบรม

ใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ เพือ่เพิม่เตมิความรูอ้ยูเ่สมอ  

บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2562 ส่วนที ่1 หมวดที ่3 และ ส่วนที ่2 หมวดที ่11 และ 

รายงานประจ�าปี 2562 ในหวัขอ้ “นโยบายการพฒันาพนักงาน” หน้า 54 - 57

4. การประเมินผล
4.1 กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ โดยใช้แบบประเมนิ 

ผลงานของ CEO ตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในไตรมาสที ่4 ของทกุปี ซึง่การประเมนิแบง่ออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ 

1. ความคบืหน้าของแผนงาน

2. การวดัผลการปฏบิตังิาน 

3. การพฒันา CEO

จากนัน้น�าเสนอคณะกรรรมการบรษิทัเพื่อขอความเหน็ชอบ และน�าผลการประเมนิมาปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อพฒันาการปฏบิตังิาน 
ใหด้ยีิง่ขึน้ และบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้น้ี สรปุผลการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ ในปี 2562 อยูใ่นเกณฑ ์
ดมีาก ส�าหรบัผลการประเมนิโดยละเอยีดถอืเป็นขอ้มลูลบัเฉพาะบุคคล ไมส่ามารถเปิดเผยได้

4.2 ผูบ้ริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพจิารณาและเหน็ชอบในหลกัเกณฑแ์ละปจัจยัการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนุมตั ิ

โครงสรา้งคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และตดิตามใหก้รรมการผูจ้ดัการ / CEO มกีารประเมนิผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระเมนิ 

และสอดคลอ้งกบัปจัจยัดงักลา่วอยา่งครบถว้น พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในไตรมาสที ่4

4.3 ผูบ้ริหาร / พนักงาน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนดนโยบาย ก�ากบัดูแล และติดตามให้มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์และปจัจยั 

ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรทัง้องคก์ร โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ / CEO รวมถงึผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืเกีย่วขอ้ง 

สือ่สารไปยงับุคลากรขององคก์รใหร้บัทราบหลกัเกณฑใ์นการประเมนิ เพือ่สรา้งแรงจงูใจ และไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม อยา่งเป็นธรรม และ

เป็นไปตามความสามารถอย่างแทจ้รงิแก่พนักงานทีม่คีวามมุ่งมัน่และตัง้ใจทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองไปสูส่ ิง่ทีด่ขี ึน้และมคีุณค่าต่อองคก์ร  

ในปี 2562 ผูบ้รหิารและพนกังาน มผีลการประเมนิโดยรวมอยูใ่นเกณฑด์ ี 



5. ค่าตอบแทน 

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ (CEO ของบริษทัฯ)

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการจะพจิารณาเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดคา่ตอบแทนก�าหนด และเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ ระดบัคา่ตอบแทนระยะสัน้ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจ 

ในระยะยาว จะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการปฏบิตังิานทางการเงนิ และการปฏบิตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธใ์นระยะยาว ตลอดจนผลการปฏบิตังิาน 

การพฒันาผูบ้รหิาร รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิ และการเตบิโตทางผลก�าไรของบรษิทัฯ (สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “ค่าตอบแทน” 

หน้า 52)

5.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารจะพจิารณาโดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปี ซึง่เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดคา่ตอบแทนก�าหนด (สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “ค่าตอบแทน” หน้า 52)

6. โครงสร้างผูถื้อหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มครอบครวัของนางสาวชมเดือน ศตวุฒ ิประกอบด้วย นางสาวชมเดือน ศตวุฒ ิ /  

นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ / นางจุไรศรี ศตวุฒิ / นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ / นางสาวรัสสิยา ศตวุฒิ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล  

ซึ่งเรยีกว่า “กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่” ของบรษิทัฯ โดยเป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนทีท่จ. 7/2552  

เรื่อง ก�าหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท�าร่วมกบับุคคลอื่นและการปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และ 247  

ของพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพือ่การใชส้ทิธอิอกเสยีงของตนไปในทางเดยีว และยงัเป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามและเป็นผูบ้รหิาร 

ของบรษิทัฯ จงึท�าใหก้ลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นผูม้อี�านาจในการบรหิารจดัการ และควบคมุคะแนนเสยีงในการลงมตทิีส่�าคญัไดเ้กอืบทัง้หมด ยกเวน้ 

ในเรือ่งทางกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบับรษิทัทีก่�าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนหุน้ 

ทีเ่ขา้ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง หรอืในกรณีก�าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงคดัคา้นได ้ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

อาจจะไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีง เพือ่คดัคา้นหรอืถ่วงดลุการบรหิารของกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ได้

การเปิดเผยขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง และผู้บรหิารประจ�าปี 2562 สามารถ 

ดรูายละเอยีดไดจ้ากตารางหวัขอ้ “โครงสรา้งการถือหุ้น” หน้า 33 ส�าหรบัพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมม่กีารท�าธุรกรรมซือ้ ขาย โอน หรอื  

รบัโอนหลกัทรพัยแ์ต่อยา่งใด 

7. การบริหารบคุลากร
ในธุรกจิวศิวกรรมบรกิาร นกัเทคนิค NDT และผูม้คีวามช�านาญ รวมถงึผูต้รวจสอบอุปกรณ์รบัแรงดนัทีม่คีณุสมบตัคิรบตามขอ้ก�าหนด  

เป็นทรพัยากรทีเ่ป็นความตอ้งการอย่างมากทัง้ในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผูป้ระกอบการใหบ้รกิารตรวจสอบฯ ซึง่การสรา้งบุคลากร 

เหล่าน้ีตอ้งใชท้ัง้เวลาและเงนิทุน โดยเฉพาะเรื่องเวลา ท�าใหก้ารสรา้งบุคลากรกบัความตอ้งการในวงการอุตสาหกรรมมกัจะไมส่มดุล บางครัง้ 

อาจเกดิปญัหาการขาดแคลนและการโยกยา้ยมาโดยตลอด และจะเพิม่ความรุนแรงขึน้เมื่อภาวะอุตสาหกรรมมกีารขยายตวั แต่ในบางครัง้ 

กอ็าจเกดิการขาดแคลนแหลง่งาน เกดิปญัหาคนลน้งาน เมือ่ภาวะอุตสาหกรรมหดตวั ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดม้กีารปรบัเปลีย่นแผนและนโยบายตาม

ความเหมาะสมเพือ่รองรบัภาวะอุตสาหกรรมทีอ่าจเกดิการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ


