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หลกัปฏบิติั 5 : 
ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิ
อย่างมีความรบัผดิชอบ

1. องคก์รนวตักรรม
คณะกรรมการใหค้วามส�าคญัในการส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการสรา้งวฒันธรรมการปฏิบัติงานใหเ้ป็น  

“องค์กรนวตักรรม” ซึ่งใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ ์และแผนธุรกิจขององคก์ร เพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร และสรา้งประโยชนใ์หแ้กผู่มี้สว่นไดเ้สยี 

ทกุกลุม่ทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถึงปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมตามปัจจยัแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ ซึง่ครอบคลุมขัน้ตอนการออกแบบ การวจิยั และการพฒันา 

บริการ การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท�างาน รวมถึงการพฒันากระบวนการร่วมกบัคูค่า้ พรอ้มทัง้ทบทวน ปรบัปรุง และติดตามผล 

เพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวอ้ยูเ่สมอ

ทัง้น้ี บริษทัฯ ไดด้�าเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให ้อีกทัง้ ยงัไดมี้การก�าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพฒันา

นวตักรรมไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใหฝ่้ายจดัการและผูบ้รหิารไดส้ือ่สารไปยงัพนกังาน และรบัฟังความคดิเห็น รวมถึงขอ้เสนอแนะจากผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทีเ่ก่ียวขอ้ง  

น�ามาปรบัปรุงเป้าหมายและแนวทางการพฒันานวตักรรมอยา่งตอ่เน่ือง โดยไดก้�าหนดเป็นวสิยัทศันข์ององคก์รทีว่า่ 

“ยดึม ัน่ คุณภาพ  เนน้ ความปลอดภยั สงู ประสทิธิภาพ 
ค�านงึ จรรยาบรรณ  สรรหา นวตักรรมใหม่ๆ”

บริษทัฯ ไดจ้ดัตัง้แผนก Creative Research and Development (CRD) (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งองคก์รในปี 2564 ไดเ้ปลี่ยนชื่อ 

เป็นแผนก Advanced NDT & Maintenance) โดยบุคลากรทีมี่ความรู ้ความเชีย่วชาญ มีความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์และมีความสามารถดา้นการวจิยั ประดษิฐ ์

คดิคน้ และพฒันาเครือ่งมือ และอุปกรณ ์เป็นนวตักรรมทีท่นัสมยั ตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถใชง้านไดจ้รงิ ชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพและสรา้งศกัยภาพ

ในกระบวนการปฏิบตัิการ เพ่ือใหก้ารบริการที่รวดเร็ว ทนัตามก�าหนดเวลา ตรงตามเป้าหมาย รวมถึงผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ชดัเจน แม่นย�า และ 

เชือ่ถือได ้ซึง่สง่เสรมิ และสรา้งคณุคา่ใหแ้กลู่กคา้และองคก์รไดเ้ป็นอยา่งมาก 

นอกจากน้ี จากนโยบายส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมของรฐับาล โดยส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) บริษทัฯ ไดร้บัทุนสนบัสนุน

ภายใตห้วัขอ้เรื่อง “ระบบขบัเคลื่อนเครื่องเอก็ซเรยก์ึ่งอตัโนมติั ส�าหรบักระบวนการตรวจสอบแนวรอยเชื่อมท่อล�าเลียงน�า้มนัและกา๊ซโดยเทคนิคไม่ท�าลาย”  

ซึง่การใชก้ระบวนการทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาทดแทนการใชร้งัสบีางสว่น เป็นการชว่ยเพ่ิมความปลอดภยัจากผลกระทบดา้นรงัสที ัง้ผูป้ฏิบตัิงาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

และสภาพแวดลอ้มโดยรอบ บรษิทัฯ ไดป้ระดษิฐเ์ครือ่งมือแลว้เสร็จในปลายปี 2561 และน�ามาใชง้านในโครงการตา่งๆ ของบรษิทัฯ ตัง้แตปี่ 2562 เป็นตน้มา
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2. ประกอบธุรกจิโดยค�านงึถงึผูมี้ส่วนไดเ้สยี 
คณะกรรมการให ้ความส�าค ัญในการดูแล รวมถึงก�าหนดแนวทางในการด�า เ นินธุรกิจ และติดตามให ้ฝ่ายจ ัดการและทุกคน 

ในองค์กรปฏิบัติตามหลักจริยธรรม หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมัน่ที่จะด�าเนินงานบนพ้ืนฐาน 

ของความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้มเป็นส�าคญั สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธข์ององคก์ร และค�านึงถึงผูมี้สว่นไดเ้สีย 

ทุกกลุ่ม ตามสิทธิ กฎหมาย หรือขอ้ตกลงที่พึงมีกับองค์กร นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีการเปิดเผยขอ้มูลที่ส�าคญัใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรบัทราบ 

อยา่งเพียงพอ ไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมิดสทิธ ิและมีชอ่งทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน ในประเดน็ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผดิทางกฎหมาย  

ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัริว่มกนั  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�าคูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจ และคูมื่อระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัใิหแ้กค่ณะกรรมการฝ่ายจดัการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน นอกจากน้ี ยงัมีการตดิตามผลเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายและกลยุทธข์ององคก์รอยูเ่สมอ ดงัน้ี

ผูถ้อืหุน้ 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสรา้งผลประกอบการที่ดี มีก�าไรอย่างตอ่เน่ือง และมัน่คง รวมถึงการใหผ้ลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

ตามนโยบายจา่ยเงินปันผลของบรษิทัฯ การเปิดเผยขอ้มูลในการด�าเนินงาน ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทีไ่มใ่ชท่างการเงินอยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส สามารถ

ตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุม่ไดร้บัประโยชนส์งูสุดอยา่งเทา่เทยีมกนั และเป็นธรรม โดยแจง้ผา่นชอ่งทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th  

ของบรษิทัฯ อยา่งสม�า่เสมอ รวมถึงการปฏิบตัติามขอ้ก�าหนดทีเ่ก่ียวกบัผูถื้อหุน้ตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีท ัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

ลกูคา้ 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการใหบ้ริการดว้ยความปลอดภยัในชีวติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม โดยยดึถือความซือ่สตัย ์เป็นธรรม เอาใจใส ่รบัผิดชอบ  

และใหบ้รกิารดว้ยคณุภาพ บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวชิาชพี ขอ้ก�าหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง ตัง้แตข่ ัน้ตอนแรก จนถึงการสง่มอบ 

ผลการตรวจสอบทีแ่มน่ย�า เชือ่ถือได ้ไปสูภ่าคอุตสาหกรรมหรอืลกูคา้ทีร่บับรกิาร เพ่ือยนืยนัคณุภาพและมีความปลอดภยัตอ่การใชง้านในสนิคา้ กระบวนการ 

หรอืชิ้นงานทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในเรือ่งสทิธิของลูกคา้ และผูร้ว่มงานโดยรอบพ้ืนทีป่ฏิบตังิาน มีการจดัฝึกอบรม 

โดยรว่มมือกบัลกูคา้ในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวกบัความปลอดภยัในการท�างาน เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ และความมัน่ใจในการปฏิบตังิานรว่มกนั และสรา้งความเชือ่มัน่ 

ในการรบับรกิารจากบรษิทัฯ

ในปี 2564 บริษทัฯ มีการประชุมดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้มรว่มกบัลูกคา้อยา่งสม�า่เสมอ ทัง้รายเดอืนและรายไตรมาส

ส�าหรบังานบนชายฝ่ังและนอกชายฝ่ัง ไดแ้ก่ บมจ.ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม / บจก. เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต / บจก. ซียูอีแอล /  

บมจ.ไทยออยล ์เป็นตน้ รวมถึงการลงนามความรว่มมือในการท�างานกบัลกูคา้โดยค�านึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ การต่อตา้นการทจุรติ และการเคารพสทิธ ิ

มนุษยชน ไดแ้ก ่UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED / บรษิทั ไออารพี์ซ ีจ�ากดั (มหาชน)  

จากการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการโดยลูกคา้ ในปี 2564 บริษทัฯ ไดร้บัคะแนนเฉลี่ย 93.86% ซึ่งอยู่ในเกณฑร์ะดบั “ดีมาก”  

จากเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว ้คอื 71.43% และเมื่อพิจารณาในแตล่ะดา้น พบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจมากทีสุ่ด 5 ดา้น ดงัน้ี 

(ขอ้มูลจากแบบส�ารวจความพึงพอใจลูกคา้จ�านวน 261 ชุด)

1.  การกลบัมาใชบ้รกิารกบั TNDT              100.00%

2.  ความสามารถในการตรวจสอบทีมี่คณุภาพ              96.48%

3.  ความพรอ้มของเครือ่งมือ      95.92%

4.  ความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน      95.84%

5.  การตดิตอ่ประสานงานกบัแผนกทีใ่หบ้รกิาร     95.64%
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การประเมนิผล

สรปุแบบส ารวจความพงึพอใจส าหรบัลกูคา้ปี 2564
คะแนนรวมโดยเฉลีย่ เป้าหมาย=54 คะแนน (71.43%) เปอรเ์ซน็ตร์วมโดยเฉลีย่ (%) เปอรเ์ซ็นตร์วมโดยเฉลีย่ = 93.86% คะแนนรวมโดยเฉลีย่ = 70.40

นอกจากนัน้ กรณีที่ลูกคา้มีการรอ้งเรียน หรือการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑท์ี่บริษทัฯ ก�าหนด บริษทัฯ จะเร่งด�าเนินการร่วมกบัหน่วยงาน 

ทีถู่กรอ้งเรยีนท�าการวเิคราะหห์าสาเหตุและหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัเพ่ือไมใ่หเ้กิดเหตุการณด์งักลา่วข้ึนอกี โดยบรษิทัฯ จะตดิตามผลการแกไ้ขใหแ้ลว้

เสร็จ เพ่ือแจง้ผลด�าเนินการและแนวทางแกไ้ขแกลู่กคา้โดยเร็ว  

ทัง้น้ี ในปี 2564 มีการรอ้งเรยีนจากลกูคา้เก่ียวกบัการเดนิทางถึงสถานทีป่ฏิบตังิานลา่ชา้ 1 เรือ่ง โดยบรษิทัฯ แจง้หวัหนา้ผูร้บัผดิชอบงาน ใหเ้รง่ด�าเนิน

การแกไ้ข เรือ่งการจดัสรรเวลาและวางแผนการเดนิทางใหเ้หมาะสม เพือ่ถึงสถานทีป่ฏิบตังิานใหต้รงเวลาทีก่�าหนด หลงัจากมีการแกไ้ขและไดต้ดิตามผล พบวา่  

ผูป้ฏิบตังิานเดนิทางถึงสถานทีป่ฏิบตังิานตรงตอ่เวลา ลูกคา้มีความพึงพอใจในการแกไ้ขปัญหาและตอบสนองงานของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

พนกังาน 
บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบตัติามสทิธขิ ัน้พ้ืนฐานทีพ่นกังานพึงจะไดร้บั ใหค้า่ตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ  

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ตามความเหมาะสม และเป็นธรรม เชน่ จากการประเมินผลการปฏิบตังิานประจ�าปี การประเมินผลตามแผนกกลยุทธข์องบรษิทัฯ  

ในชว่ง 3 - 5 ปี และการจดัสวสัดกิารเพิ่มเตมิจากทีบ่รษิทัฯ พึงใหท้ีม่ากกวา่กฎหมายก�าหนด เชน่ กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี การประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุ  

รวมถึงการดแูลสุขภาพอนามยั โดยจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ�าปีตามลกัษณะของงานทีเ่ก่ียวขอ้ง และการรว่มมือกบัธนาคารของรฐัในการจดัสวสัดกิาร

เงินกูป้ระเภทตา่งๆ ในอตัราดอกเบ้ียต�า่กวา่สถาบนัการเงินทัว่ไป เพ่ือเป็นทนุในการสรา้งงานสรา้งอาชพีเสรมิ หรอืชว่ยแกปั้ญหาหน้ีสนิสว่นตวัในครอบครวั

ของพนกังานทัง้ระยะส ัน้และระยะยาวซึง่ไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้ใหผ้อ่นคลายไดด้ว้ยด ีนอกจากน้ี ยงัจดัสถานทีป่ฏิบตังิานใหมี้สภาพแวดลอ้มทีด่ ี มีมุมพกั

ผอ่นและลานกิจกรรมใหก้บัพนกังาน รวมถึงการจดัหาอุปกรณท์ีจ่ �าเป็นเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน เป็นตน้

นอกจากน้ี คณะกรรมการสวสัดิการ ซึ่งประกอบดว้ยตวัแทนพนกังานจากหน่วยงานต่างๆ ยงัมีบทบาทในการดูแล จดัการสวสัดิการ 

ที่ควรมี หรือควรไดร้บัการปรบัปรุง แกไ้ข ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและตามความตอ้งการของพนกังานในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการจดักิจกรรม 

เพ่ือส่งเสริมความสามคัคี และผูกสมัพนัธพ์นกังานใหมี้โอกาสร่วมกนัท�ากิจกรรมต่างๆ แต่เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 

ในปัจจุบนั ทางคณะกรรมการสวสัดิการจึงมุ่งเนน้เรื่องการดูแล การป้องกนั และการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดดงักล่าว โดยมีการผลกัดนั 

การท�างานในรูปแบบ Work From Home/Anywhere และน�าเอาเทคโนโลยีมาใชเ้พื่ออ�านวยความสะดวกในการท�างานใหแ้ก่พนกังานไดม้าก 

ยิง่ข้ึน อกีทัง้เป็นการลดความเสีย่งตอ่การพบปะของพนกังานจ�านวนมากในทีท่ �างานอกีทางหน่ึง ซึง่พนกังานก็สามารถปรบัตวัในการใชง้านไดด้ว้ยดี
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บริษทัฯ ยงัปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และหลกัสิทธิมนุษยชน จดัหาอุปกรณ์ที่จ �าเป็น เพ่ือป้องกนัอนัตราย 

จากการท�างาน สง่เสริม และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร เพ่ือเรียนรูด้า้นความปลอดภยั และสุขอนามยัในการ

ท�างาน รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ และสรา้งความช�านาญในวชิาชพี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการท�างานแก่องคก์รอยา่งสม�า่เสมอ และเปิดโอกาส

ใหพ้นกังานไดพ้ฒันาทกัษะการท�างานดา้นตา่งๆ เพ่ือการเติบโตในสายงานที่ตนเองถนดัดว้ยเชน่กนั สามารถดูผลการฝึกอบรมประจ�าปี 2564 เพ่ิมเติม 

ไดท้ีห่วัขอ้ “7.7 นโยบายการพฒันาพนกังาน” หนา้ 108-115

ส�าหรบันโยบายคา่ตอบแทนพนกังาน สามารถดเูพ่ิมเตมิไดท้ีห่วัขอ้ “7.6.4 ค่าตอบแทนบคุลากร” หนา้ 106-107

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตามมาตรฐานและกฎหมายที ่เก่ียวขอ้งในเรื่อง

การตอ่ตา้นการทุจรติคอรปัช ัน่โดยเครง่ครดั อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถรอ้งทุกข ์หรอืเสนอแนะเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กิดจากการปฏิบตังิานผา่นทาง  

E-mail / ไปรษณีย ์ / ฝ่ายทรพัยากรบุคคล โดยบริษทัฯ จะไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลของผูร้อ้งเรียน สามารถดูเพ่ิมเติมไดท้ี่หวัขอ้ “9.1.2 การต่อตา้น 
การทุจรติคอรร์ปัช ัน่” หนา้ 150

ในปี 2564 ไมมี่กรณีพนกังานผดิขอ้บงัคบัตามมาตรฐานหรอืกฎหมาย รวมถึงไมมี่การรอ้งทกุขแ์ตอ่ยา่งใด

คู่คา้ 
ก. พนัธมิตรทางธุรกิจ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการคดัเลือกคู่คา้ที่มีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ท�าธุรกิจที่ใกลเ้คียง หรือเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯ  

มีชือ่เสยีงด ีและมีประสบการณ ์มีความเชีย่วชาญทางเทคนิค และมีฐานะทางการเงินทีเ่ขม้แข็ง โดยบรษิทัฯ จะปฏิบตัติอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาค และเทา่เทยีม

ตามขอ้สญัญาระหวา่งกนั ไม่เอารดัเอาเปรียบ ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความซือ่สตัย ์จริงใจ และเป็นธรรม ทัง้กระบวนการในการจดัซื้อจดัจา้ง และเงื่อนไข

สญัญาหรอืขอ้ตกลงระหวา่งกนั หลีกเลี่ยงการรบัของขวญั ของก�านลั สนิน�า้ใจ การเขา้รว่มงานเลี้ยง หรอืงานสงัสรรคท์ีจ่ดัข้ึน ซึง่มีวตัถุประสงคเ์พ่ืออ�านวย 

ความสะดวกในการด�าเนินงาน และเพ่ือประโยชนส์ว่นตน

นอกจากน้ี ยงัใหค้วามชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในการแลกเปลี่ยนและรว่มกนัพฒันาศกัยภาพ เพ่ือยกระดบัความสามารถของบุคลากรและ

เทคโนโลยใีนการบรกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยมีพ้ืนฐานของการเคารพสทิธิมนุษยชน ปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม รวมถึงมีความรบั

ผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส�าคญั

ในปี 2564 เน่ืองจากสถานการณโ์ควดิ-19  บรษิทัฯ ยงัคงด�าเนินการตามโครงการความรว่มมือกบัคูค่า้จากประเทศสงิคโปร ์1 โครงการ  

ซึง่การท�างานรว่มกนัคบืหนา้ดว้ยด ีนอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัด�าเนินงานรว่มกบัพนัธมิตรชาวไทยภายในประเทศรวม 24 ราย ซึง่โครงการลุลว่งไปดว้ยด ี

เชน่กนั

ข. เจา้ของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่าย 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ที่จะสรา้งพนัธมิตรที่ดี ไม่เอารดัเอาเปรียบ รกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีอยา่งมัน่คงกบัเจา้ของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรือ

ตวัแทนจ�าหน่าย มีการตกลงซื้อ - ขาย ตามขอ้สญัญาระหวา่งกนั ดว้ยเงื่อนไขของราคาและปริมาณทีเ่หมาะสม ซึง่เจา้ของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรือ

ตวัแทนจ�าหน่ายตอ้งจดัหาสนิคา้และบรกิารตามคณุภาพ มาตรฐาน และราคาตามทีไ่ดต้กลงไวก้บับรษิทัฯ และหา้มมิใหก้รรมการ และพนกังานของบรษิทัฯ  

รบัผลประโยชนส์ว่นตวัจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่าย  

นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในการคดัเลือกผูข้าย/ตวัแทนจ�าหน่ายที่รบัคืนขยะจากเศษวสัดุที่เหลือจากการใหบ้ริการ  

เพ่ือไปด�าเนินการก�าจดัตามหลักวิชาการและขอ้กฎหมายต่อไป รวมถึงการคดัเลือกผูข้ายที่มีกระบวนการผลิตสินคา้ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม  

(Green Procurement)



รายงานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีประจ�าปี 2564

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  

17

จ�านวนคู่คา้ ปี 2562 - 2564

ประจ�าปี
จ�านวนคู่คา้ จ�านวนคู่คา้รายส�าคญั

สดัส่วน
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

2562 116 22 138 5 1 6 4.35

2563 150 6 156 5 1 6 3.85

2564 107 5 112 5 1 6 5.36

ผลการประเมินผูข้ายประจ�าปี 2564

ประจ�าปี
ระดบัคะแนนผูข้าย

จ�านวนผูข้ายรายปี (ราย)
A B C D

2562 42 58 16 0 116

2563 51 87 12 0 150

2564 77 34 1 0 112
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ผูข้ายประจ�าปี 2564 ซึง่มีจ�านวนทัง้หมด 112 ราย แบง่ตามระดบัคะแนน ดงัน้ี

1. ผูข้ายเกรด A จ�านวน 77 ราย  คดิเป็น 68.75% 

    (เน่ืองจากจดัสง่สนิคา้และการใหบ้รกิารอยูใ่นเง่ือนไขทีก่�าหนด)

2. ผูข้ายเกรด B จ�านวน 34 ราย  คดิเป็น 30.36%

3. ผูข้ายเกรด C จ�านวน 1 ราย  คดิเป็น 0.89%

4. ผูข้ายเกรด D จ�านวน 0 ราย  คดิเป็น 0 %

ในปี 2564 เน่ืองจากสถานการณโ์ควดิ-19 กระบวนการซื้อขายสนิคา้หลายรายการไมอ่ยูใ่นภาวะปกต ิคูค่า้รายใหมร่วม 74 ราย เกิดข้ึนจากการจดัหา

สนิคา้เพ่ือการท�างาน อุปกรณอ์เิล็คทรอนิกส ์งานบรกิาร และอืน่ๆ ใหท้นักบัความตอ้งการ 

นอกจากนัน้ จากการประเมินคูค่า้ท ัง้หมด 112 ราย มีคูค่า้รายส�าคญั 6 ราย และคูค่า้ทีผ่า่นการประเมินมาตรฐานทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดในเกรด “A” 

รวม 77 ราย โดยบรษิทัฯไดมี้หนงัสอืแสดงความขอบคณุ และชืน่ชมไปยงัคูค่า้ดงักลา่ว

เจา้หนี้
บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามเง่ือนไข สญัญา และขอ้ผูกพนัทีต่กลงกบัเจา้หน้ีท ัง้ในการช�าระหน้ีตรงตามก�าหนดเวลา การใชบ้ริการทางการเงิน 

ทีเ่หมาะสมแกธุ่รกิจของบรษิทั การใหแ้ละรกัษาหลกัประกนั รวมถึงเง่ือนไขอืน่ๆ ทีก่�าหนด เชน่ รายงานขอ้มูลทางการเงินของบรษิทัฯ ทีถ่กูตอ้งแกเ่จา้หน้ี

เพ่ือประโยชนใ์นการวเิคราะหส์นิเชือ่ การรกัษาอตัราสว่นหน้ีสนิและทนุ เป็นตน้ ในการด�าเนินงาน บรษิทัฯ ไดส้รา้งความไวว้างใจใหก้บัเจา้หน้ีผา่นการบรหิาร

งานอยา่งมีจรรยาบรรณ และอ�านวยความสะดวกดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานะทางการเงินของบริษทัฯ อยา่งเปิดเผย ผา่นทางงบการเงินที่ไดจ้ดัท�า 

และรบัรองอยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ�าปี และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 

รวมถึงไดก้�าหนดวธิีปฎิบตัไิวใ้นจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกนั

คู่แข่ง
บริษทัฯ มุ่งมัน่ที่จะประพฤติปฏิบตัิตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขนัที่ดี โดยมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่ไม่เอารดัเอาเปรียบ และหลีกเลี่ยง 

วธิีการทีไ่มสุ่จรติ เชน่ การใหร้า้ยป้ายส ีสรา้งขา่วทีเ่ป็นเทจ็ บิดเบือนความจรงิ หรอืวธิีการอืน่ใดทีเ่ป็นการโจมตคีูแ่ขง่ รวมถึงไมล่ะเมิด หรอืลว่งรูค้วามลบั 

ทางการคา้ของคูแ่ขง่ดว้ยวธิีฉอ้ฉล ซึง่ในปี 2564 และตลอดเวลากวา่ 40 ปี ทีด่ �าเนินธุรกิจ บรษิทัฯ ไมเ่คยถกูรอ้งเรยีน หรอืเสยีชือ่เสยีงจากกรณีดงักลา่ว  

นอกจากน้ี ดว้ยรูปแบบการด�าเนินธุรกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในปัจจบุนั บรษิทัฯ จงึมีแนวคดิในการเปลี่ยนคูแ่ขง่เป็นพนัธมิตร เพ่ือสรา้งความยัง่ยนืรว่มกนั

ในอนาคตอกีดว้ย

หน่วยงานราชการ/องคก์รภาครฐั 
บรษิทัฯ ใหค้วามรว่มมือและพึงปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ/องคก์รภาครฐั และมาตรฐานสากลทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถึงจะปฏิบตัิ

ตามวธิีด�าเนินการดว้ยความถกูตอ้ง สุจรติ ละเวน้การตดิสนิบน ใหข้องขวญั หรอือืน่ใด ทีก่อ่ใหเ้กิดการอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจ 
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ในปี 2564 บรษิทัใหค้วามรว่มมือในการเขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆ กบัหน่วยงานภาครฐั ในรูปแบบออนไลน ์อาทเิชน่ 

- การเป็นอนุกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีควบคมุ สาขานิวเคลียร ์(สชวท.) เพ่ือรว่มรา่งแผนยุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขขอ้บงัคบั

สภาฯ วา่ดว้ยการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคมุ สาขานิวเคลียร ์

- สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัง่เศสฯ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ โดยการเขา้รว่มเป็นอนุกรรมการรบัรองความ

สามารถบุคลากร สาขาการถา่ยภาพดว้ยรงัส ี/ การสอนและถา่ยทอดความรู ้ในหลกัสูตรผูต้รวจสอบงานเชือ่มสากล โดยมีนกัศกึษาในหลกัสูตร 70-80 คน 

/ การฝึกงาน NDT ทัว่ไป และการตรวจงานเชือ่มสากล โดยมีนกัศกึษาเขา้รบัการฝึกงานรวม 9 คน เป็นตน้ 

- สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)เพ่ือพฒันาการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลย ีและการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

นอกจากนัน้ ยงัมีนกัศึกษาชาย-หญิงรวม 31 คน จากสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั ใหค้วามสนใจและขอเขา้รบั 

การฝึกปฏิบตังิานจรงิจากส�านกังานกรุงเทพ สาขาระยอง และหน่วยงานก�าแพงเพชร อาทเิชน่ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ-ธนบุร ี/ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั / ม.เกษตรศาสตร ์/ ม.ศรนีครนิทรว์โิรฒ / ม.รามค�าแหง / ม.ขอนแกน่ และสถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่น เป็นตน้

การปฏบิติัตามหลกัสทิธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส�าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนดว้ยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนั โดยค�านึงถึงศกัดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย ์และเสรภีาพของบุคคล และไมแ่บง่แยกความแตกตา่งในเรือ่งถ่ินก�าเนิด เชื้อชาต ิสญัชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา วฒันธรรม ชนช ัน้ 

ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม ความเชือ่ทางสงัคม การศกึษาอบรม 

หรอืความคดิเห็นทางการเมือง และอืน่ๆ ตามหลกัการพ้ืนฐานทีส่ �าคญัของกฎหมายสากลวา่ดว้ยสทิธิมนุษยชน ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน 

รวมทัง้พนกังานในบรษิทัยอ่ย ตอ้งปฏิบตัติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั โดยบรษิทัฯ ใหโ้อกาสทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัในการท�างาน ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้

บงัคบั ในการท�างาน ประกาศ และค�าส ัง่ตา่งๆ ของบรษิทัฯ ทีช่อบดว้ยกฎหมายเดยีวกนั และจะไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมิดหรอืคกุคาม ไมว่า่จะเป็น

ทางวาจา หรอืทางการกระท�าตอ่บุคคลอืน่ ไมเ่ลือกปฏิบตัหิรอืกีดกนัผูห้น่ึงผูใ้ด และสง่เสรมิใหทุ้กคนมีความตระหนกัและส�านึกในสทิธิหนา้ทีแ่ละความรบั

ผดิชอบของตนทีมี่ตอ่บุคคลอืน่และสงัคม

ในปี 2564 นอกจากพนกังานคนไทย บรษิทัฯ ยงัมีการจา้งงานชาวตา่งชาต ิ34 คน ซึง่มีความแตกตา่งทัง้ในเชื้อชาต ิศาสนา ภาษา และ

วฒันธรรม ฯลฯ มาท�างานรว่มกนั ไดมี้โอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้ ัง้ในเรือ่งเทคนิคการท�างานและการพฒันาความรู ้ โดยบรษิทัฯ ดแูล และปฏิบตัติอ่

พนกังานทกุคน ทกุชาต ิศาสนาดว้ยความเสมอภาค และเทา่เทยีมกนั  

สามารถดเูพ่ิมเตมิไดท้ี ่หวัขอ้ “การขบัเคลือ่นธุรกจิเพือ่ย ัง่ยนื” หวัขอ้ยอ่ย 3.4.1 การเคารพสทิธิมนุษยชนและการปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็น
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การต่อตา้นการทุจรติ และการประเมินความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัช ัน่
บรษิทัฯ มีนโยบายในการควบคมุ ดแูลการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนด กฎหมาย และมาตรฐานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งโดยมีการ

อบรม / เผยแพรค่วามรูแ้ละแนวทางปฏิบตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติใหแ้กพ่นกังานทัว่ท ัง้องคก์ร เพ่ือป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติ โดยหา้ม

มิใหมี้การใชอ้�านาจหนา้ทีไ่มว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพ่ือแสวงหาผลประโยชนแ์กต่นเองหรอืผูอ้ืน่ รวมถึงหา้มการเสนอผลประโยชนจ์งูใจแกบุ่คคลอืน่ใด

อนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนท์างธุรกิจของบรษิทัฯ และจดัใหมี้การตดิตาม สอบทานการปฏิบตั ิและประเมินความเสีย่งจากการทจุรติ

คอรร์ปัช ัน่เป็นประจ�าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตั ิและขอ้ก�าหนดในการด�าเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก�าหนดตามกฎหมายอยูเ่สมอ

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดต้ระหนกัถึงความส�าคญัของการบริหารจดัการองคก์รทีด่ ี เพ่ือขบัเคลื่อนองคก์รใหมี้การเติบโต และขยายธุรกิจอยา่งมี

เสถียรภาพ มีฐานะการเงินทีม่ ัน่คง และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม บรษิทัฯ จงึเห็นควรใหมี้การประเมินและบรหิารความเสีย่ง

จากการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ เพ่ือป้องกนัเหตุทีอ่าจท�าใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ โดยมีกรอบการด�าเนินงานและขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งสอดคลอ้งกบัหลกั

เกณฑข์อง The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึง่เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจหลกัการบรหิารความเสีย่งและ 

น�าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้น หวัขอ้ “9.1.2 การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่” หนา้ 150

ความปลอดภยั สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้ม
บรษิทัฯ ค�านึงถึงความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท�างานของพนกังานทกุระดบัเป็นส�าคญั จงึไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน (คปอ.) ข้ึน เพ่ือก�าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิและตดิตามผลการปฏิบตังิาน โดยจดัใหมี้การประชุมฯ  

เป็นประจ�าทุกเดอืน เพ่ือสรุปผลการด�าเนินงานตามนโยบาย และรายงานสถิตกิารเกิดอุบตัเิหตุจากการท�างาน รวมถึงการจดัท�าเอกสารวธิีการปฏิบตังิาน  

การจดัหาขอ้มูลดา้นเทคนิคในขอบเขตทีเ่หมาะสม เพ่ือป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกิดข้ึนตอ่บุคลากร ทรพัยส์นิ และสภาพแวดลอ้ม อกีทัง้ ยงัจดัใหมี้การ

อบรมและกิจกรรมตา่งๆ ในเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัอยา่งสม�า่เสมอ      

โดยในปี 2564 ไดจ้ดัใหมี้การอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ใหแ้ก่พนกังานรวม 34 คน หลกัสูตรการ

ป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี8 ช ัว่โมงรวม 44 คน การฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินดา้นรงัสรีวม 47 คน การอบรมหลกัสูตรการขบัข่ีเชงิป้องกนัอุบตัเิหตุรวม 8 คน 

การอบรมหลกัสูตรการจดัเก็บและการจดัการสารเคมี 8 คน การอบรมหลกัสูตร COVID-19 Awareness 37 คน อบรมการใชเ้ครือ่งมือและวธิีการฉดีพ่น

ยาฆา่เชื้อ Covid-19 18 คน การฝึกอบรมการดบัเพลิงขัน้ตน้รวม 61 คน และการฝึกซอ้มดบัเพลิงและการอพยพหนีไฟรวม 124 คน การอบรมหลกัสูตร  

Working at Height Knowledge training รวม 41 คน การอบรมหลกัสูตร การสรา้งพฤตกิรรมความปลอดภยั (BBS: Behavioral Based Safety) 11 คน  

การอบรมหลกัสูตร MSW Training รวม 7 คน การอบรมหลกัสูตร ทบทวนความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศรวม 109 คน การอบรมหลกัสูตร 

Confined Space-ความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศ 4 หนา้ที ่(ส�าหรบัผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช้ว่ยเหลอื และผูป้ฏิบตั)ิ รวม 18 คน การสุม่ตรวจ

แอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิพนกังานรวม 115 คน (8,332 ครัง้) การตรวจวดัแสงสวา่งในพ้ืนทีท่ �างาน 406 จดุ การตรวจวดัและวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ 

ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานทีท่ �างาน และสถานทีเ่ก็บรกัษาสารเคมีอนัตราย ทัง้น้ี เพ่ือควบคมุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑต์า่งๆ  

ดา้นความปลอดภยัฯ รวมทัง้มีการอบรมพนกังานทีไ่ปปฏิบตักิารนอกชายฝ่ังในระยะเวลาสัน้ๆ ทกุครัง้กอ่นทีจ่ะเดนิทางไปปฏิบตังิาน โดยจะเนน้ย�า้เก่ียวกบั 

ความปลอดภยัในการท�างานในดา้นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการท�างานของแต่ละบุคคล เช่น การเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE)  

ใหพ้รอ้มหากช�ารุดสามารถเบิกใหมไ่ด ้การท�างานกบัสารเคมีใหป้ลอดภยั การมีรา่งกายทีพ่รอ้มในการท�างานโดยด�าเนินการตรวจสอบจากใบรบัรองแพทย ์ 

การตรวจสอบใบรบัรองการฝึกอบรมดา้นต่าง ๆ ของพนักงานไม่ใหห้มดอายุ ตลอดจนสอบถามสภาพจิตใจของพนักงานว่าอยู่ในภาวะปกต ิ 

และพรอ้มทีจ่ะปฏิบตังิานหรอืไม ่เป็นตน้
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 หน่วยงานกรุงเทพฯ

การตรวจวดัแสงสว่าง ประจ�าปี 2564

 หน่วยงานกรุงเทพฯ

 หน่วยงานระยอง

การประชมุคณะกรรมการ 
ในสถานประกอบกจิการประจ�าปี 2564
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การฝึกซอ้มดบัเพลงิข ัน้ตน้และอพยพหนไีฟ 
ประจ�าปี 2564

หน่วยงานระยอง

หน่วยงานก�าแพงเพชร 

ความปลอดภยั
ในการท�างาน
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นอกจากนัน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือความปลอดภยัและสุขอนามยัที่ดีของพนกังาน ตลอดจน 

การใหค้�าแนะน�าอยา่งสม�า่เสมอและตอ่เน่ือง มีระบบป้องกนัอนัตรายในการท�างานใหก้บัพนกังาน และชุมชนโดยรอบสถานทีป่ฏิบตังิาน รวมถึงมีการสุม่ตรวจ

ความปลอดภยัของสถานทีป่ฏิบตังิานดา้นรงัสโีดยหน่วยงานตรวจความปลอดภยัฯ และการสุม่ตรวจสอบสถานทีจ่ดัเก็บสารรงัสรีว่มกบัส�านกังานปรมาณู

เพ่ือสนัติเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงการสง่เครื่องมือ/อุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการท�างานเพ่ือท�าการตรวจสอบ หรือสอบเทียบตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ 

และความปลอดภยั ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหน่วยงานภาครฐัก�าหนด เพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหก้บัสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยการปฏิบตัิ

งานของบรษิทัฯ จะค�านึงถึงหลกัจรรยาบรรณในวชิาชพีและการมีจรยิธรรมและคณุธรรมในการท�างานเป็นส�าคญั

การดแูลและใส่ใจ
พนกังาน

หน่วยงานระยอง

 หน่วยงานกรุงเทพฯ

ตรวจสุ ขภ าพ
ประจ�าปี
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สรปุผลการด�าเนนิงานดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยัของบรษิทั ปี 2564 

การวดัผล สถติิปี 2563
(ราย)

เป้าหมายปี 2564
(ราย)

ผลการด�าเนนิงานปี 2564
(ราย)

จ�านวนอุบตัเิหตุถึงขัน้เสยีชวีติ 0 0 0

จ�านวนการเจบ็ป่วยและโรคจากการท�างาน 0 0 0

อตัราการเกิดอุบตัเิหตุถึงขัน้หยุดงาน
1

(0.26/200,000 ช ัว่โมง-คน)
0 0

อตัราบนัทกึการบาดเจบ็ 
2

(0.51/200,000 ช ัว่โมง-คน)

ไมเ่กิน 1

(0.26/200,000 ช ัว่โมง-คน)

1

(0.26/200,000 ช ัว่โมง-คน)

อตัราการเกิดเหตุจากยานพาหนะ
4

(1.05/200,000 ช ัว่โมง-คน)

ไมเ่กิน 2

(0.51/200,000ช ัว่โมง-คน)

2

(0.51/200,000 ช ัว่โมง-คน)

อตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกิน
4

(1.05/200,000 ช ัว่โมง-คน)

ไมเ่กิน 2

(0.51/200,000 ช ัว่โมง-คน)

4

(1.05/200,000 ช ัว่โมง-คน)

หมายเหตุ : การค�านวณอตัราการเกิดอุบตัเิหตุ มาตรฐาน OSHA       =                   จ�านวนผูบ้าดเจบ็และเจบ็ป่วย  x  200,000     

                                        จ�านวนชัว่โมงการท�างานของพนกังานทัง้หมด 

การปฏิบตังิานดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท�างานของบรษิทั สามารถด�าเนินการมาโดยไมเ่กิดอุบตัเิหตุถึงขัน้หยุด

งาน โดยนบัจ�านวนชัว่โมงการท�างานมาแลว้ 1,019,168 ช ัว่โมงการท�างาน 

และผลการด�าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายประจ�าปี 

2564 โดยมีเพียงอตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกินทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  

แต่อตัราบนัทึกการรบัปริมาณรงัสีเกินดงักล่าว ยงัคงไม่เปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการด�าเนินงาน ปี 2563 ดงันัน้ บรษิทัจะน�าขอ้มูลทีผ่า่นมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการจดัท�าแผนงานป้องกนัอนัตรายเพ่ือลดอุบตัิการณแ์ละป้องกนัอุบตัิเหตุ

ในปี 2565 ตอ่ไป

รางวลัดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้ม
จากการด�าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบตัฯิ อยา่งเครง่ครดั ใน

ปี 2564  บริษทัฯ ไดร้บัรางวลัทางดา้นความปลอดภยั สุขอนามยั และสิ่ง

แวดลอ้ม ดงัน้ี

1. รางวลั “SOC Card ภายในปี 2564” ส�าหรบัพนกังานปฏิบตังิาน

บนฝ่ัง อ.ลานกระบือ จ.ก�าแพงเพชร จากบรษิทั ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตร

เลี่ยม จ�ากดั (ปตท.สผ. S1) จ�านวน 12 รางวลั

2. รางวลั “PTTEP CEO Contractor Award” in recognition of 

achieving SSHE Performance Excellence for 3 consecutive years (Total 

man-hours is greater than 500,000 hours in 2020)

3. รางวลั “Safety Award from SATUN Chevron Offshore Field, 

period Aug-Oct 2021” ส�าหรบัพนกังานปฏิบตังิานนอกชายฝ่ัง จากบรษิทั 

เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากดั จ�านวน 6 รางวลั 
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3. การจดัสรรทรพัยากร
คณะกรรมการตระหนกัในการดแูล ตดิตามฝ่ายจดัการใหมี้การจดัสรรและจดัการ

ทรพัยากรตลอดสาย Value Chain ใหมี้ความเหมาะสมตามรูปแบบของธุรกิจ มีการทบทวน

และพฒันาการใชท้รพัยากรใหมี้ประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยตระหนกัถึงความจ�าเป็น

และความคุม้คา่ในการใชท้รพัยากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก 

และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนระหวา่งกนัอยู่เสมอ บนพ้ืนฐานของจริยธรรม มีความรบัผิด

ชอบและสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย และสรา้งความยัง่ยืนใหแ้ก่องคก์ร 

โดยทรพัยากรทีค่ �านึง ไดแ้ก่

3.1 ทรพัยากรทางดา้นการเงนิ (Financial Capital) 
ฝ่ายจดัการพึงตอ้งบริหารจดัการเงินทุนอย่างเพียงพอที่จะใชใ้นการด�าเนิน

ธุรกิจหรือบริหารงานไดอ้ย่างต่อเนื่องทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 

เป้าหมาย และแผนการลงทุน รวมถึงตอ้งไดร้ ับผลตอบแทนที่เพียงพอ คุม้ค่า และ 

เป็นไปตามขอ้ตกลงอยา่งเหมาะสม อกีทัง้ฝ่ายจดัการจะวเิคราะหแ์ละประเมินผลการด�าเนินงานวา่  

การบรหิารจดัการดา้นการเงินยงัคงเป็นไปตามแผนการลงทนุหรอืไม ่มีความถกูตอ้งแมน่ย�า หรอื  

มีความผดิพลาดในสว่นใด เพ่ือน�ากลบัมาแกไ้ขปรบัปรุงในครัง้ถดัไป นอกจากน้ี ยงัใชน้โยบาย

ในการซื้อ - ขายดว้ยเงินบาท เพ่ือลดความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ป้องกนัการผนัผวน 

ของตน้ทนุการใหบ้รกิารจากราคาไมค่งที่

3.2 ทรพัยากรทางดา้นการใหบ้รกิาร (Service Capital) 
(1) กระบวนการและวธิีการบรกิาร

ฝ่ายจดัการพึงตอ้งบริหารจดัการกระบวนการ และวธิีการบริการใหค้รบถว้นตามความตอ้งการของลูกคา้และ มาตรฐานที่เก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ  

รวมถึงใหค้วามส�าคญัและเห็นถึง ความจ�าเป็นของการพฒันาดา้นนวตักรรมในองคก์ร โดยมุง่เนน้ ดา้นความรวดเร็ว แมน่ย�า รวมถึงปลอดภยัตอ่ชวีติ ทรพัยส์นิ 

และ สิ่งแวดลอ้มเป็นปัจจยัหลกั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่องคก์ร รวมถึง 

ชว่ยลดตน้ทนุการบรกิารจากการทีต่อ้งพ่ึงพิงเทคโนโลยจีากตา่งประเทศ

(2) เครือ่งมือ อุปกรณ ์และวสัดุสิ้นเปลือง

ฝ่ายจดัการพึงตอ้งบรหิารจดัการแผนการใชเ้ครือ่งมือ อุปกรณ ์และวสัดุสิ้นเปลอืงอยา่งรดักุม ใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณงานทีร่บัไว ้ในขณะเดยีวกนั

ใหมี้การติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะอุตสาหกรรมอยา่งใกลช้ดิ ส�าหรบัวสัดุบางตวัทีมี่สว่นเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของประเทศ เชน่ สารกมัมนัตภาพรงัส ี 

การเปลี่ยนแปลง นโยบายของภาครฐัอาจท�าใหก้ารด�าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย ติดขดั จึงตอ้งเอาใจใส่ในการติดตามนโยบายของทางราชการ และ 

หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งเป็นพิเศษ เพ่ือวางแผนป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหา
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3.3 ทรพัยากรทางดา้นบคุลากร (Human Capital)
นกัเทคนิค NDT ทีมี่คณุสมบตัคิรบตามขอ้ก�าหนด และมีความช�านาญ เป็นทรพัยากรทีเ่ป็นความตอ้งการอยา่งมาก ทัง้ในวงการอุตสาหกรรม

โดยรวม และผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้รกิาร ตรวจสอบฯ ซึง่ตอ้งใชท้ ัง้เวลาและเงินทนุ ในการสรา้งบุคลากรเหลา่น้ี ใหต้รงกบัความตอ้งการในวงการอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ี ยงัวางแผน การขยายงานตรวจสอบไปยงัอุตสาหกรรมกลุม่อืน่ดว้ยเทคนิคใหม ่ตามยุคสมยัของเทคโนโลย ีดงันัน้ จงึไดเ้รง่สง่เสรมิและพฒันา  

ทัง้ดา้นเทคนิคและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีอยู่ใหพ้รอ้มรบัต่อแผนการขยายงาน โดยไดว้างแนวทางในการสรา้งและพฒันาศกัยภาพ บุคลากรที่มี 

ความกระตือรืนรน้ มีความสนใจ และพรอ้มที่จะพฒันาศกัยภาพของตนเองเพื่อเขา้รบัการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก องคก์รจากผูเ้ชี่ยวชาญ  

เพ่ือใหเ้กิดความเชี่ยวชาญ และความช�านาญ ในการปฏิบตัิงาน พรอ้มทัง้เปิดโอกาสในการคิดคน้ และพัฒนานวตักรรม ใหม่ๆ ตามยุคสมยั  

เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ตลอดจนสอดแทรกและปลกูฝัง ใหพ้นกังานมีจติส�านึกทีด่ ียดึมัน่ในจรรยาบรรณ ทางวชิาชพี จรยิธรรมและคณุธรรม

ทีด่ใีนการใหบ้รกิารฯ  

สามารถดผูลการฝึกอบรมประจ�าปี 2564 เพ่ิมเตมิไดท้ีห่วัขอ้ “7.7 นโยบายการพฒันาพนกังาน” หนา้ 108-115 

3.4 ทรพัยากรทางดา้นภมิูปัญญา (Intellectual Capital)
       บรษิทัฯ ยงัคงสนบัสนุนและสง่เสรมิพนกังานทีมี่ความสามารถในการวจิยัและพฒันา โดยเนน้กลุม่พนกังานทีมี่ทศันคตทิีด่ใีนเชงิบวก มีความ

รู ้ความเชีย่วชาญ มีความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์และมีความสามารถดา้นการวจิยั ประดษิฐ ์คดิคน้ และพฒันาเครือ่งมือ อุปกรณ ์ตลอดจนสรา้งนวตักรรม

ที่ทนัสมยั ซึ่งจะชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพและสรา้งศกัยภาพในกระบวนการท�างาน รวมถึงรองรบัแผนธุรกิจในอนาคต บริษทัฯ จึงไดล้งนามความร่วมมือ 

กบัสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนองคค์วามรูแ้ละประสบการณใ์นการพฒันาและการใชง้านทางเทคโนโลยี

นิวเคลียร ์การสรา้งนวตักรรม การใหบ้รกิาร การผลิตเครือ่งมืออุปกรณเ์ก่ียวกบัรงัส ีรวมถึงเครือ่งเรง่อนุภาคอเิล็กตรอนรว่มกนั เพ่ือเป็นแหลง่การเรยีนรู ้

ของผูท้ีมี่ความสามารถดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในการสรา้งสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งลกูคา้ รวมถึงผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ เน่ืองจาก

เชือ่วา่การมีความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนัจะสรา้งความเขา้ใจ ความมัน่ใจ และสรา้งความเชือ่มัน่ในการปฏิบตังิาน กอ่ใหเ้กิดการพฒันากระบวนการท�างาน 

ทีมี่ประสทิธิภาพ และไดร้บัผลสมัฤทธิทีด่รีว่มกนั

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมีนโยบายเก่ียวกบัการไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลิขสทิธิ์   โดยบรษิทัฯ จะจดัซื้อ software ทีถ่กูตอ้งตามลิขสทิธิ ์

มาใชง้านในองคก์ร และมีระบบป้องกนัการตดิตัง้ software ทีล่ะเมิดลิขสทิธิ์  อกีท ัง้ยงัมีการอบรมใหค้วามรูแ้กพ่นกังานตัง้แตแ่รกเขา้และเผยแพรน่โยบาย 

ผา่นทางชอ่งทางตา่งๆ เชน่ อเีมล ์เวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ เป็นตน้ และมีการประชาสมัพนัธอ์ยา่งตอ่เน่ือง ทัง้น้ี พนกังานทกุคนจะตอ้งลงนาม 

ในบนัทกึขอ้ตกลงการไมก่ระท�าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์และการไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา โดยบรษิทัฯ จะมีการตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร ์

ในการท�างานของพนกังาน เพ่ือบริหารจดัการและป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วรท์ี่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการท�างาน รวมถึงการใชอ้ินเตอรเ์น็ต  

เพ่ือการคน้ควา้หาความรูเ้พ่ือประโยชนต์อ่การท�างานเทา่นัน้ โดยในปี 2564 ไมมี่การใชซ้อฟตแ์วรท์ีล่ะเมิดลิขสทิธิ์แตอ่ยา่งใด 

3.5 ทรพัยากรทางดา้นสงัคมและความสมัพนัธ์ 
บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนรูว้ฒันธรรม และประเพณีทอ้งถ่ินทกุศาสนาในพ้ืนทีท่ีป่ฏิบตังิาน เพ่ือการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัต ิรว่มพฒันา รว่มสรา้ง

งาน สนบัสนุนกิจกรรม และใหค้วามชว่ยเหลือแกค่นในชุมชน โดยน�าความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาและเสรมิสรา้งประโยชนต์อ่ชุมชนทัง้ในระยะ

สัน้และระยะยาวตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมของชุมชน เชน่ การสอนในสถาบนัภาครฐัและเอกชนในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการทดสอบและ 

ตรวจสอบฯ การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ ศกึษาดงูาน การใหค้วามรูแ้กน่กัศกึษาฝึกงานเพื่อสอนแนวทางในการปฏิบตัหินา้ทีค่วบคูก่บัพ้ืน

ฐานความรูท้ีไ่ดเ้รยีน หรอืการรว่มแรงรว่มใจในการจดักิจกรรมประจ�าทอ้งถ่ินของพ้ืนทีท่ีป่ฏิบตังิาน เป็นตน้ และไมส่รา้งผลกระทบตอ่ชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีง

สถานทีป่ฏิบตังิาน รวมถึงการอนุรกัษท์รพัยากรและสิง่แวดลอ้มของชุมชนทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง

ในปี 2564 บริษทัฯ ไดเ้ปิดรบันกัศึกษาจากสถาบนั และมหาวทิยาลยัตา่งๆ เขา้ฝึกงานในหน่วยงานกรุงเทพ และตา่งจงัหวดัรวม 31 คน  

เพ่ือเรยีนรูก้ารปฏิบตังิานจรงิตามพ้ืนฐานความรูท้ีเ่รยีนมาและเพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาฝึกงานไดส้รา้งเสรมิประสบการณใ์นการท�างานจรงิรว่มกบับรษิทัฯ 

นอกจากน้ี ยงัมีการสอนนกัศกึษาตามหลกัสูตร และการฝึกงานผา่นระบบออนไลนร์วม 80 คน บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้โครงการสง่เสรมิอาชพีผูพิ้การจ�านวน 

3 คน โดยประชาสมัพนัธไ์ปยงัพนกังานทีมี่สมาชกิในครอบครวั หรอืคนแวดลอ้มเป็นผูพิ้การตามมาตรา 35 แหง่ พรบ.สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคน

พิการ และใหก้ารสนบัสนุนเงินทนุเพ่ือการตอ่ยอดทางอาชพีของผูพิ้การ เพ่ือสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครวัไดอ้ยา่งพอเพียงและยัง่ยนื

นอกจากนัน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน และสิ่งแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียง ซึ่งไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้  
“การขบัเคลือ่นธุรกิจเพือ่ความย ัง่ยนื” หนา้ 61-63 และ SD Report บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษทัฯ หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้  

“รายงานความย ัง่ยนื”   
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3.6 ทรพัยากรทางดา้นธรรมชาติ (Natural Resources)
(1) สิง่แวดลอ้มภายในองคก์รและบรเิวณใกลเ้คยีง 

บรษิทัฯ อบรมใหค้วามรู ้และเผยแพรน่โยบายสิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานไดร้บัทราบและถือปฏิบตั ิโดยมุง่เนน้การปฏิบตัติามมาตรฐานและ 

ขอ้กฎหมายทางดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั เพ่ือป้องกนั ลด และไมส่รา้งผลกระทบใดๆ ตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อนัเกิดจากขัน้ตอนการปฏิบตังิาน รวมถึง

การตรวจสอบและควบคมุการจดัการของเสยีและเศษวสัดุทีเ่หลอืใชจ้ากการใหบ้รกิาร เพ่ือใหผู้ร้บัผดิชอบน�าไปก�าจดัตามวธิกีารทีถ่กูตอ้ง เป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด ตลอดจนรว่มรณรงคแ์ละสง่เสรมิใหพ้นกังานใชท้รพัยากรทีมี่อยูอ่ยา่งคุม้คา่และมีประสทิธภิาพ ดดัแปลง ซอ่มสรา้งวสัดุ อุปกรณเ์หลอืใชใ้หเ้ป็นอุปกรณ์

ทีส่มบูรณพ์รอ้มน�ากลบัไปใชใ้หมแ่ละเกิดประโยชนส์ูงสุด ซึง่เป็นสว่นหน่ึงทีช่ว่ยลดตน้ทนุในการด�าเนินการและลดปรมิาณขยะไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมถึงรณรงค ์

ใหมี้การคดัแยกประเภทขยะเพือ่ลดความเสีย่งจากขยะอนัตรายทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยรวม อกีทัง้ ยงัจดักิจกรรมอนุรกัษพ์ลงังาน 

ตามความเหมาะสม เพ่ือสรา้งคา่นิยมและจติใตส้�านึกการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั คุม้คา่ และปฏิบตัจินเป็นความเคยชนิในทกุกิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัไดก้�าหนดนโยบาย วสิยัทศัน ์และพนัธกิจ เพ่ือสรา้งความน่าเชือ่ถือในการบริหารจดัการ รวมถึงสง่เสริม 

สนบัสนุน และตดิตามใหบ้รษิทัฯ ด�าเนินงานและจดักิจกรรม เพ่ือเขา้ไปมีสว่นรว่มสนบัสนุนกิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนบนพ้ืนฐานของความ

รบัผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

ในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษทัฯ มีกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการดูแลสิ่งแวดลอ้มใกลเ้คียง ซึ่งไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “การขบัเคลื่อนธุรกิจ 

เพือ่ความย ัง่ยนื” หนา้ 65 และ SD Report บนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “กจิกรรม”   

(2) สงัคมและสิง่แวดลอ้มภายนอก 

บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัตอ่กฎระเบียบทีก่�าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตั ิเพ่ือประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนโดย

เฉพาะอยา่งยิง่ในทกุกิจกรรมทีมี่สว่นเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ เชน่ กฎระเบียบการใชร้งัสขีองส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ขอ้ก�าหนดของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบตัขิองมาตรฐานสากล นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการก�าจดัขยะจากเศษวสัดุทีเ่หลอื 

จากการใหบ้รกิาร เพ่ือไมใ่หเ้ป็นภาระและภยัอนัตรายตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ กากกมัมนัตภาพรงัส ีสเปรยก์ระป๋อง ผงแมเ่หล็ก เป็นตน้ บรษิทัฯ  

ไดด้�าเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งโดยการสง่คนืใหก้บัตน้สงักดั หรอืตวัแทนจ�าหน่ายทีบ่รษิทัฯสัง่ซื้อสนิคา้ เพ่ือสง่ใหแ้กบ่รษิทั

ทีไ่ดร้บัอนุญาตในการจดัการของเสยีมีพิษทีข้ึ่นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รบัไปด�าเนินการก�าจดัตามวธิทีีถ่กูตอ้ง อกีทัง้ มีการรณรงคแ์ละสง่เสรมิ 

ใหพ้นกังานใชท้รพัยากรของบรษิทัฯ อยา่งคุม้คา่และมีประสทิธิภาพ  การลดใชพ้ลงังาน ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ทัง้น้ี เพ่ือการมีสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ทีพ่ฒันาอยา่งยัง่ยนืสบืตอ่ไป  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัและส่งเสริมใหมี้โครงการหรือ

กิจกรรมเพ่ือสงัคม และสิ่งแวดลอ้มภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจ 

จากผูบ้ริหารและพนกังานจากทุกหน่วยงาน อีกทัง้ เปิดโอกาสใหผู้มี้ 

สว่นไดเ้สยีเขา้รว่มโครงการหรอืกิจกรรมตา่งๆ ของบรษิทัฯ ตามโอกาส 

และความเหมาะสม ซึง่ปี 2564 ทีผ่า่นมา อยูใ่นชว่งสถานการณแ์พรร่ะบาด

ของเชื้อไวรสัโควดิ-19 บริษทัฯ จงึงดการจดักิจกรรมที่มีการรวมตวักนั 

ของคนหมูม่าก และเปลีย่นรูปแบบการจดักิจกรรมโดยผา่นระบบออนไลน์

เป็นหลกั เพ่ือแสดงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม นอกจากน้ียงัมีนโย

บายรองรบัการท�างานในรูปแบบใหม่ (Work from home) และสื่อสาร 

ใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของภาครฐัอย่างเคร่งครดั  

เพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัฯ ดงักลา่ว
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ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการสง่กากสารกมัมนัตภาพรงัสทีีเ่หลือจากการใชง้านรวมทัง้สิ้น 36 เม็ด คนืใหแ้ก่ผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 

รวมถึงเศษวสัดุ น�า้ยาที่ปนเป้ือนสารเคมี และน�า้มนัจากการใชง้านเป็นจ�านวน 3.66 ตนั ส่งใหก้บับริษทั โปรเฟสช ัน่แนล เวสต ์ เทคโนโลยี (1999) 

จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษทัรบัก�าจดัสิง่ปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ท ัง้ทีเ่ป็นอนัตราย และไม่เป็นอนัตราย และบ�าบดัน�า้เสยีทุกประเภทจากโรงงานตา่งๆ  

โดยการ ซึ่งไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือด�าเนินการก�าจดัตามหลกัวชิาการและขอ้กฎหมายตามขอ้ตกลงต่อไป รวมถึง 

การลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า ประปา น�า้มนัเชื้อเพลิง และลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่ไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “การขบัเคลือ่นธุรกจิเพือ่ความย ัง่ยนื” หนา้ 65 

และ SD Report บนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “กจิกรรม”    

4. การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 เน่ืองดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทส�าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจ จึงตอ้งใหค้วามส�าคญัและมีการตรวจสอบเพ่ือไม่ให ้

เกิดเหตุขดัขอ้งหรือสถานการณฉ์ุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษทัฯ และกระทบต่อความเชื่อมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งได ้ 

ดงันัน้ ผูบ้ริหารระดบัสูงจงึมีบทบาทส�าคญัในการบริหารจดัการเพ่ือน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชใ้นการขบัเคลื่อนธุรกิจ ตลอดจนการสง่ตอ่ 

เป้าหมายทางธุรกิจตามภารกิจ กลยุทธ ์นโยบาย และแผนงานระดบัองคก์ร ไปสูเ่ป้าหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้น้ี ภายใตก้ารก�ากบัดแูล

ของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหม้ ัน่ใจไดว้า่การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวมาใชใ้นการด�าเนินธุรกิจ จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย 

ไดต้ามที่ก�าหนดไวโ้ดยใชท้รพัยากรที่มีอย่างเหมาะสม สามารถบริหารจดัการความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการติดตาม 

ผ่านระบบควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการว่า การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาปรบัใช ้สามารถกอ่ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายตามทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว ้โดยเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

บริษทัฯ มีนโยบายและมาตรการในการดูแล / ควบคุมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลภายใน ใหมี้ความพรอ้มใชข้องขอ้มูล  

(availability) อยูเ่สมอ โดยจ�ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลตามล�าดบัของต�าแหน่งหนา้ที ่และมีระบบป้องกนัความเสยีหายซึง่อาจจะเกิดข้ึน จากการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไปใชใ้นทางมิชอบ หรือการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรือ ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลลบัที่มีความส�าคญั และอาจส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย ์ 

เพ่ือป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน รวมถึงผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง โดยในปี 2564 ไมมี่การใชเ้ทคโนโลยใีนทางทีไ่มถ่กูไมค่วรแตอ่ยา่งใด

นอกจากนัน้ ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควคิ-19 อย่างตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2562 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั เพ่ือลดความเสี่ยง และ

จ�ากดัการแพร่ระบาด โดยลดกิจกรรมการรวมตวัในสถานที่ท�างานของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ในขณะเดียวกนั องคก์รก็สามารถด�าเนิน

ธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยในปี 2564 บริษทัฯ ยงัคงน�าเทคโนโลยีการสื่อสารและการจดัเก็บขอ้มูลทางไกลมาใชอ้ย่างต่อเนื่อง 

ตลอดทัง้ปี อาทเิชน่ การประชุม การอบรมออนไลนผ์า่นระบบ Microsoft Teams / Zoom  การท�างานแบบ Work From Anywhere โดยการรบัสง่ขอ้มูล 

ภายในดว้ยเทคโนโลย ีระบบ VPN ( Virtual Private Network) และรบัสง่ขอ้มูลภายใน/ภายนอกดว้ยระบบ Microsoft One Drive / การสอนภาคทฤษฎี 

และเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาไดเ้รยีนรูก้ารปฏิบตังิานจรงิผา่นระบบออนไลน ์เป็นตน้




