
หลกัปฏิบติั 4 
สรรหาและพฒันาผ ูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร

1. แผนพฒันาและสืบทอดต�าแหน่งงาน 
บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการคดัเลอืกบุคลากรเพือ่สบืทอดต�าแหน่งงานทกุระดบัทีส่�าคญัอยา่งโปรง่ใส และเป็นธรรม เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่ 

การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ จะมคีวามตอ่เน่ืองในการบรหิาร สามารถรองรบัการขยายฐานธรุกจิและกลุม่ลกูคา้ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีซึง่คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูก้�ากบัดูแลและผลกัดนัใหม้กีารจดัท�าและทบทวนแผนสบืทอดต�าแหน่งงานในต�าแหน่งคณะกรรมการ 

และต�าแหน่งงานทีเ่ป็นต�าแหน่งงานหลกั (Key Jobs) ซึง่มคีวามส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อนัไดแ้ก่ ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  

ผูบ้รหิารสงูสดุของสายงาน ต�าแหน่งทีม่คีวามส�าคญัในโครงสรา้งการบรหิารจดัการ ต�าแหน่งงานทีม่ทีกัษะเฉพาะดา้นมคีวามช�านาญเชงิลกึและยาก 

แก่การทดแทน โดยจะประเมนิจากสถานการณ์ในการด�าเนินธุรกจิ ความพรอ้มของบุคลากรตามกลยุทธข์องบรษิทัฯ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

เพือ่วางแผนในการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญ รวมถงึตอ้งมทีกัษะความเป็น

ผูน้�าอยา่งเพยีงพอ เพือ่พฒันาและเตรยีมความพรอ้มในทกุดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นไปตามแผนการพฒันาบุคลากร (ศกัยภาพ) ตามต�าแหน่ง และ

มกีารประเมนิผลศกัยภาพตามก�าหนดเวลาวา่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดจ้รงิตามทีค่าดหวงั น�าไปสูก่ารขบัเคลื่อนองคก์รใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

ขององคก์รทีต่ ัง้ไว ้และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิเหน็ชอบ และ/หรอื รบัทราบต่อไป รวมถงึรายงานผลการด�าเนินการ 

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

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

หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการ” ภายใตห้วัขอ้ “รายงานบรรษทัภิบาล”

2. การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงูและผูบ้ริหาร
2.1 การสรรหา

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ 

และวธิกีาร รวมถงึเป็นไปตามขัน้ตอนการสรรหาของฝา่ยทรพัยากรบุคคล ในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคล เพื่อเขา้รบัการพจิารณา แต่งตัง้  

เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิาร รวมถงึการโยกยา้ย และถอดถอน ร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO เป็นประจ�าทุกปี ในการใหค้วามเหน็

ชอบผู้ที่จะได้รบัการพจิารณาเป็นรองกรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการหรอืเทยีบเท่า และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อพจิารณา โดยจะพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถงึความเชีย่วชาญที่หลากหลายในธุรกจิของบรษิทัฯ และ

อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอนัเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนตอ้งมภีาวะความเป็นผูน้�า มวีสิยัทศัน์ และทศันคตทิีด่ ี 

มทีกัษะในการบรหิารจดัการเป็นอย่างด ีกลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจ มแีนวคดิสรา้งสรรค์และทนัสมยัเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกจิ และน�าพาองค์กร 

ไปสูค่วามส�าเรจ็ นอกจากน้ี ควรมคีณุสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หลกัคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) 

2.2 การด�ารงต�าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนและบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอือืน่ใดในบรษิทั

จดทะเบยีนไมเ่กนิ 3 บรษิทั และบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัยอ่ยทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน ไมเ่กนิ 5 บรษิทั ทัง้น้ี ไมน่บัรวมบรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื และ

บรษิทัรว่มทนุของบรษิทัฯ ซึง่มคีวามจ�าเป็นตอ้งเขา้ไปก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการ เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ

2.3 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ

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

ควบคมุดแูลการด�าเนินธรุกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ มอี�านาจด�าเนินการ และก�ากบัดแูลการด�าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั

ก�าหนดภายใตก้ฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั มอี�านาจในการอนุมตัติามผงัอ�านาจด�าเนินการ รวมถงึเป็นผูพ้จิารณากลยทุธท์างธุรกจิ โดย

รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม�่าเสมอ

ทัง้น้ี กรรมการผูจ้ดัการตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด และระเบยีบวาระต่างๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และตอ้งไมอ่นุมตัิ

รายการใดๆ ทีต่นเอง หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด

กบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา



คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร 

ระดบัสูงของบรษิทัฯ ทัง้ประเภทของต�าแหน่งกรรมการ และจ�านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด�ารงต�าแหน่งได ้ทัง้น้ี ต้องผ่านความเหน็ชอบจาก 

คณะกรรมการบรษิทั

สามารถดขูอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ไดท้ีห่วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” เรือ่ง “ผูบ้ริหารของบริษทัฯ” หน้า 86

3. การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้ริหาร
ผูบ้ริหารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้ริหาร

คณะกรรมการส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ สนับสนุนใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้รหิาร เขา้ร่วมอบรม / ประชุม / สมัมนา เป็นประจ�าทุกปี 

ตามความเหมาะสม ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สมาคม

ส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สถาบนัไทยพฒัน์ หรอืสถาบนัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อพฒันาทกัษะ ศกัยภาพในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ  

กฎเกณฑ ์หรอืขอ้ก�าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง น�าความรูม้าปรบัปรุง ประยกุตใ์ช ้และพฒันาศกัยภาพตนเอง รวมถงึงานของบรษิทัฯ ใหด้ ี

ยิง่ขึน้ และถ่ายทอดขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งทราบ โดยก�าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้รหิารตอ้ง

เขา้รว่มอบรม / ประชมุ / สมัมนา รวมกนัอยา่งน้อย 5 หลกัสตูรต่อปี

พนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ จดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดบัในสายงานต่างๆ ที่ตนเองรบัผดิชอบ 

อย่างสม�่าเสมอ ทัง้การฝึกอบรมในสายวชิาชพีหลกัของบรษิทัฯ ตามขอบข่ายที่บรษิทัฯ ได้ให้บรกิารแก่ลูกค้าโดยเป็นไปตามกฎระเบยีบ 

จาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ท�าลายแห่งสหรฐัอเมรกิา (ASNT)” และองคก์รสากลอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด ตลอดจนการอบรมหลกัสตูรความ

ปลอดภยัในการท�างานประเภทต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หลกัสตูรระบบคณุภาพ และทกัษะทัว่ไป เพือ่เป็นแนวทางใหพ้นกังานน�าไปปรบัปรงุคณุภาพ 

และปรบัใชใ้นการท�างานตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนัน้ ยงัมกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศและภายในประเทศ มาท�าการฝึกอบรม

ใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ เพือ่เพิม่เตมิความรูอ้ยูเ่สมอ  

บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ “นโยบายการพฒันาพนักงาน” หน้า 93-98

4. การประเมินผล
4.1 กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ โดยใชแ้บบประเมนิผลงาน 

ของ CEO ตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในไตรมาสที ่4 ของทกุปี ซึง่การประเมนิแบง่ออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ 

1. ความคบืหน้าของแผนงาน

2. การวดัผลการปฏบิตังิาน 

3. การพฒันา CEO

จากนัน้น�าเสนอคณะกรรรมการบรษิทัเพือ่ขอความเหน็ชอบ และน�าผลการประเมนิมาปรบัปรงุ แกไ้ข เพือ่พฒันาการปฏบิตังิานใหด้ี
ยิง่ขึน้ และบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้น้ี สรปุผลการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ ในปี 2563 อยูใ่นเกณฑด์มีาก 
ส�าหรบัผลการประเมนิโดยละเอยีดถอืเป็นขอ้มลูลบัเฉพาะบุคคล ไมส่ามารถเปิดเผยได้

4.2 ผูบ้ริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพจิารณาและเหน็ชอบในหลกัเกณฑแ์ละปจัจยัการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนุมตั ิ

โครงสรา้งคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และตดิตามใหก้รรมการผูจ้ดัการ / CEO มกีารประเมนิผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระเมนิ

และสอดคลอ้งกบัปจัจยัดงักลา่วอยา่งครบถว้น พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในไตรมาสที ่4

4.3 ผูบ้ริหาร / พนักงาน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนก�าหนดนโยบาย ก�ากบัดแูล และตดิตามใหม้กีารก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละปจัจยัในการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรทัง้องคก์ร โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ / CEO รวมถงึผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืเกีย่วขอ้ง สือ่สาร 

ไปยงับุคลากรขององคก์รใหร้บัทราบหลกัเกณฑใ์นการประเมนิ เพือ่สรา้งแรงจงูใจ และไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม อยา่งเป็นธรรม และเป็นไป

ตามความสามารถอยา่งแทจ้รงิแกพ่นกังานทีม่คีวามมุง่มัน่และตัง้ใจทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองไปสูส่ ิง่ทีด่ขี ึน้และมคีณุคา่ตอ่องคก์ร ในปี 2563 

ผูบ้รหิารและพนกังาน มผีลการประเมนิโดยรวมอยูใ่นเกณฑด์ ี 



5. ค่าตอบแทน 

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ (CEO ของบริษทัฯ)

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการจะพจิารณาเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ ระดบัค่าตอบแทนระยะสัน้ ได้แก่ เงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทน 

จูงใจในระยะยาว จะต้องสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงานทางการเงนิ และการปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ตลอดจน 

ผลการปฏบิตังิาน การพฒันาผูบ้รหิาร รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธรุกจิ และการเตบิโตทางผลก�าไรของบรษิทัฯ (สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ 

“ค่าตอบแทน” หน้า 90)

5.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารจะพจิารณาโดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปี ซึง่เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดคา่ตอบแทนก�าหนด (สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “ค่าตอบแทน” หน้า 90)

6. โครงสร้างผูถื้อหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มครอบครวัของนางสาวชมเดือน ศตวุฒ ิประกอบด้วย นางสาวชมเดือน ศตวุฒ ิ /  

นายเกรกิเกยีรต ิศตวฒุ ิ/ นางจไุรศร ีศตวฒุ ิ/ นายอนุสรณ์ ศตวฒุ ิ/ นางสาวรสัสยิา ศตวฒุ ิและนายสวุฒัน์ แดงพบิลูยส์กุล ซึง่เรยีกวา่ “กลุม่ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่” ของบรษิทัฯ โดยเป็นกลุม่ acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุทีท่จ. 7/2552 เรือ่ง ก�าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์

หรอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท�ารว่มกบับคุคลอืน่และการปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และ 247 ของพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

เพื่อการใชส้ทิธอิอกเสยีงของตนไปในทางเดยีว และยงัเป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามและเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯจงึท�าใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

เป็นผูม้อี�านาจในการบรหิารจดัการ และควบคุมคะแนนเสยีงในการลงมตทิีส่�าคญัไดเ้กอืบทัง้หมด ยกเวน้ในเรื่องทางกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบั

บรษิทัทีก่�าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง หรอื 

ในกรณกี�าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงคดัคา้นได ้ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอืน่ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง อาจจะไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีง เพือ่

คดัคา้นหรอืถ่วงดลุการบรหิารของกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ได้

การเปิดเผยขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูง และผูบ้รหิารประจ�าปี 2563 สามารถด ู

รายละเอยีดไดจ้ากตารางหวัขอ้ “โครงสร้างการถือหุ้น” หน้า 26-27 ส�าหรบัพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมม่กีารท�าธรุกรรมซือ้ ขาย โอน 

หรอื รบัโอนหลกัทรพัยแ์ต่อยา่งใด 

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

เป็นทรพัยากรทีเ่ป็นความตอ้งการอย่างมากทัง้ในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผูป้ระกอบการใหบ้รกิารตรวจสอบฯ ซึง่การสรา้งบุคลากร

เหล่าน้ีต้องใช้ทัง้เวลาและเงินทุน โดยเฉพาะเรื่องเวลา ท�าให้การสร้างบุคลากรกบัความต้องการในวงการอุตสาหกรรมมกัจะไม่สมดุล  

บางครัง้อาจเกดิปญัหาการขาดแคลนและการโยกยา้ยมาโดยตลอด และจะเพิม่ความรนุแรงขึน้เมือ่ภาวะอุตสาหกรรมมกีารขยายตวั แตใ่นบางครัง้ 

ก็อาจเกิดการขาดแคลนแหล่งงาน เกิดปญัหาคนล้นงาน เมื่อภาวะอุตสาหกรรมหดตวั ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้มีการปรบัเปลี่ยนแผนและ 

นโยบายตามความเหมาะสมเพือ่รองรบัภาวะอุตสาหกรรมทีอ่าจเกดิการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ


