
Roles of Stakeholders

CSR Report 2014
Corporate Social Responsibility Report 2014



THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainable Development Report 2014 1

TRUST 
TO

OPERATE

Trust to Operate

Trust to TNDT 

เรียน    ผูมี้ส่วนได้เสียทกุกลุ่ม

         ด้วยธุ รกิจวิชาชีพการตรวจสอบและทดสอบ 

ทางวศิวกรรมด้านความปลอดภยัต่อการใช้งานของภาคอุตสาหกรรม 

ที่มคีวามเสี่ยงสูง เช่น แท่นขุดเจาะน�้ามนั อุตสาหกรรมด้านพลงังาน  

เป็นต้นซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องมีส่วนรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นส่วนในกระบวนการทีใ่ชท้ดสอบและความแม่นย�า 

ของผลการทดสอบ จงึจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งด�าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ

สูงสุด โดยยดึมัน่และใหค้วามส�าคญัในการด�าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม 

ต่ อสภาพแวดล้อมและความโปร่ ง ใ ส  โดยการปลูกจิตส� า นึ ก

ใ ห้ บุ ค ค ล า ก ร ยึ ด มั ่น ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ที่ ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบและเคร่งครัด ยึดหลักจริยธรรม 

คุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดี ของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ปฏิเสธและต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 

ในทุกรูปแบบ ซึ่ งตลอดเวลาที่ผ่ านมา  ได้มีการด� า เ นินธุ รกิจ 

โดยความส�าคญัตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหก้ารด�าเนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ขององค์กร  

เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และทัว่ถึง โดยค�านึงถึงผลกระทบ 

ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส�าคญั สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรม

เกดิความเชือ่ถอืและไวว้างใจ หรอื “TRUST TO OPERATE” ซึง่ถอืเป็น 

การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี น�าพาองค์กรสู่ความส�าเร็จและเติบโต 

อยา่งยัง่ยนื   

     

  

     (นายสวุฒัน์   แดงพบิลูยส์กุล)

                                        ประธานกรรมการ

    

        (นางสาวชมเดอืน  ศตวฒุ)ิ

              กรรมการผูจ้ดัการ



บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ำกดั (มหำชน)

รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๗2

TRUST 
TO

OPERATE



THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainable Development Report 2014 3

TRUST 
TO

OPERATE

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจวิชาชีพการตรวจสอบและทดสอบ 

ทางวิศวกรรมด้วยเทคนิค NDT เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน 

ของภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและโครงสร้างขนาดใหญ่  

ฯลฯ ดังนั ้น  จึงกล่าวได้ว่า เ ป็นธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยบริษัทฯ ได้เห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้อง

ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด ด้วยเป็นหน่ึงในหลายปจัจัย

ที่เ ป็นตัวก�าหนดอัตราการเติบโตขององค์กร ซึ่งตลอดการด�าเนิน

ธุรกิจกว่า 33 ปี ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ได้มกีารด�าเนินธุรกิจในแนวทางน้ี 

มาโดยตลอด ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้ยึดมัน่ และให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วน

ได้เสยีทุกกลุ่ม ตามความเกี่ยวข้องกบัธุรกิจและเพื่อให้การด�าเนินงาน 

ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) ของบรษิทัฯ เป็นไป

ดว้ยความถกูตอ้ง โปรง่ใส โดยค�านึงถงึผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม  

และสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดความเชื่อถือ 

และไว้วางใจ หรือ “TRUST TO OPERATE” เพื่อผู้มีส่วนได้เสียเกิด 

ความเชือ่มัน่ในกระบวนการทดสอบในทกุขัน้ตอน รวมไปถงึระบบการบรหิาร

จดัการองคก์ร ซึง่ถอืเป็นการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ 

ในการด�าเนินธรุกจิทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) ไดด้�าเนินการตามแนวทาง 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ทัง้ 8 ข้อ ประกอบกบัเขม็ทิศธุรกิจเพื่อสงัคมของก.ล.ต. และแนวทาง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยน�ามาเป็นแนวทางปฏบิตัทิ ัง้ส�านกังาน

ใหญ่และส�านักงานสาขา และจดัท�าเป็นรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

ซึง่รายงานดงักลา่วไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทั ฯ

แนวทำงกำรจดัท�ำ

รำยงำนควำมยัง่ยืน
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ดว้ยเป็นธุรกจิวชิาชพีการตรวจสอบและทดสอบทางวศิวกรรมดว้ยเทคนิค NDT เพือ่ความปลอดภยัต่อการใชง้าน

ของภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามเสีย่งสงูและโครงสรา้งขนาดใหญ่ บรษิทัฯ จงึเหน็ถงึความจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งด�าเนินธรุกจิดว้ย

ความรบัผดิชอบสงูสดุ โดยยดึมัน่และใหค้วามส�าคญัในการด�าเนินธุรกจิตามหลกัจรรยาบรรณทางวชิาชพี หลกัจรยิธรรม

และคุณธรรมทีด่ ีหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ในทุกกจิกรรม 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ ปฏิเสธ และต่อต้านคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถึง 

การปลูกจติส�านึกให้บุคลากรยดึมัน่ในจรรยาบรรณ จรยิธรรมและคุณธรรมในการให้บรกิารอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้อง 

ตามนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ร ับบริการ ว่าชิ้นงานที่ได้ร ับ 

การตรวจสอบและทดสอบจากบรษิทัฯ มคีวามปลอดภยั และจะไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ตอ่ชวีติ ทรพัยส์นิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้ก่อน ขณะ หรอืภายหลงัท�าการทดสอบและตรวจสอบฯ

1. ปฏบิตังิานโดยใหค้วามรว่มมอืกบัทกุหน่วยงาน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด

2. คณะบริหารความปลอดภัยจะต้องรับผิดชอบดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานของพนกังานในทกุระดบั เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และกฎเกณฑค์วามปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 

สภาพแวดลอ้ม ซึง่ก�าหนดโดยผูว้า่จา้งดว้ยเชน่กนั 

3. จดัท�าเอกสารวธิกีารท�างาน จดัหาขอ้มลูดา้นเทคนิคในขอบเขตทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนัและปกป้องความเสยีหาย

อนัอาจเกดิต่อทรพัยากรบุคคล และสภาพแวดลอ้ม 

4. สง่เสรมิพนกังานใหม้คีวามรูด้า้นความปลอดภยั และใหม้คีวามคุน้เคยกบัวธิกีารท�างาน นโยบายและกฎขอ้บงัคบั

เกีย่วกบัความปลอดภยัโดยการจดัการประชมุ การอบรม และแนะน�าเรือ่งความปลอดภยั ใหก้บัพนกังานอยา่งสม�่าเสมอ

และต่อเน่ือง 

1. ปฏบิตังิานโดยค�านึงถงึจรรยาบรรณและจรยิธรรมในวชิาชพี มรีะบบป้องกนัอนัตรายจากการท�างานใหก้บัพนกังาน

และสาธารณชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ความปลอดภยัและถกูสขุอนามยั

2. ใหค้วามรว่มมอืกบัทกุหน่วยงานทีส่ง่เสรมิและสรา้งสรรคใ์หเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีด่ ีและปลอดภยัในการท�างาน

3. ยดึมัน่และใหค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

4. การใหบ้รกิาร จะตอ้งเคารพกฎเกณฑข์อ้บงัคบั และวฒันธรรมทอ้งถิน่นัน้ๆ และองคก์รของรฐัอยา่งเครง่ครดั

5. สง่เสรมิพนกังานใหม้คีวามรูแ้ละความส�านึกเรือ่งความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

โดยใหพ้นกังานทกุคนมสีว่นรว่มในการเสนอแนะความคดิเหน็เพือ่พฒันาในเรือ่งน้ี 

นโยบำยภำพรวม

นโยบำย

ปฏิญญำ

CSR
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บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะบริหารธุรกิจและปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรยึดมัน่ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม 

และคุณธรรมที่ดี ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อก�าหนด ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย  

เพื่อสร้าง “TRUST TO OPERATE” ให้ผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มเกดิความเชื่อมัน่ในการบรหิารจดัการ น�าพาองค์กร 

สูค่วามส�าเรจ็ในการด�าเนินธรุกจิทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ และการเตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืขององคก์ร

การส่งต่อความน่าเชื่อถือในการบรกิารทดสอบและตรวจสอบของบรษิัทฯ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรอืบรษิัท 
ทีร่บับรกิารเพือ่ยนืยนัคณุภาพและความปลอดภยัต่อการใชง้านของกระบวนการหรอืชิน้งานนัน้ ควรปฏบิตัดิงัน้ี

 1. กระบวนการในการทดสอบและตรวจสอบฯ ทุกขัน้ตอน รวมถงึการขนส่งและจดัเกบ็ ตอ้งไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อชวีติ ทรพัยส์นิ ชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทัง้ก่อน ขณะ หรอืภายหลงัท�าการทดสอบและตรวจสอบฯ 

 2. เลอืกใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทดสอบและตรวจสอบฯ ที่มคีุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และ 
ไดร้บัการทวนสอบ หรอืสอบเทยีบเมือ่ครบวาระทีก่�าหนดอยา่งเหมาะสม

 3. ดูแลความปลอดภยัของพนักงานและผูร้บับรกิาร ดว้ยการจดัหาเครื่องมอื อุปกรณ์ ฝึกอบรมและใหค้วามรู ้ 
ส�าหรบัการป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน

 4. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร โดยการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก เพื่อใหเ้กดิความเชี่ยวชาญ และ 
ความช�านาญในการปฏบิตังิาน

 5. เปิดโอกาสให้พนักงานมีการคิดค้นและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบ 
และตรวจสอบฯ รวมถงึชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการน�าเขา้ และลดระยะเวลาในการปฏบิตังิาน เป็นการเพิม่รายไดท้ัง้แก่องคก์ร
และผูร้บับรกิาร

 6. ปลกูฝงัใหพ้นกังานมจีติส�านึกทีด่ ียดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรม และคณุธรรมทีด่ใีนการใหบ้รกิารฯ 
เพือ่ใหผ้ลการทดสอบและตรวจสอบฯ มคีวามถกูตอ้ง แมน่ย�า เป็นไปตามมาตรฐานทัง้ขอ้ก�าหนดและกฎหมาย โดยไมเ่บีย่ง
เบนผลเพือ่เหน็แก่อามสิสนิจา้ง หรอืผลประโยชน์สว่นตน โดยปลกูจติส�านึกในการทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อชวีติ ทรพัยส์นิและ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึสาธารณชน เป็นส�าคญั

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้คณะท�างาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานทุกแผนก/ฝ่าย  

เพือ่ท�าหน้าทีด่า้นความรบัผดิชอบต่อชนุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใหค้รอบคลมุผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ใหเ้กดิความเชือ่มัน่ 
ดว้ยความยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ
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ประกาศท่ี CSR 1 / 2557 
เร่ือง การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารและคณะท างาน CSR TNDT ประจ าปี 2557 

    

 เพื่อให้การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (CSR) ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด บรรลุเป้าหมาย / วตัถุประสงค์ตามนโยบายของบริษัทฯ และแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ 8 ขอ้ รวมถงึระเบยีบ ขอ้บงัคบัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) จงึแต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารและคณะท างาน CSR TNDT ซึง่ประกอบดว้ยพนักงานทุกหน่วยงาน เพือ่รบัผดิชอบงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม (CSR) ของบรษิทัฯ 
 

คณะกรรมการบริหาร CSR ประกอบดว้ย 
1. นายรชัภมู ิ  นนัทะ  ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกการเงนิ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาววจันา  สกุลแรมรุ่ง ผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารส านกังาน/  รองประธาน 
      รกัษาการผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
3. นางสาวศศปิระภา   แสงฉาย  เลขานุการบรษิทั    กรรมการ / เลขานุการ/ 

     รกัษาการผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล ประสานงานตลาดหลกัทรพัย ์ฯ 
4. นายสธุรี ์  ชสูกุล  ผูจ้ดัการสาขาระยอง   กรรมการ 
5. นายสหวสัส ์  เตชาชาญ ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาธุรกจิ   กรรมการ 
6. นายดุสติ  เจยีมรตันกลู ผูจ้ดัการฝา่ยควบคมุคณุภาพ   กรรมการ 
7. นางสาวบุษบา  สขุสะอาด รองผูจ้ดัการฝา่ยวชิาการ   กรรมการ 
8. นายจรุงเดช   พนัธพ์ ู  ผูจ้ดัการแผนกพฒันาทรพัยากรบุคลากร กรรมการ  

 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. ก าหนดนโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ เสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ 
2. วางแผน น าเสนอ พฒันา และด าเนินการโครงการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
3. จดัท างบประมาณ ติดตาม เข้าร่วมและประเมินผลงาน ตลอดจนการรายงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

พรอ้มทบทวนแผนงานใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 
4. สือ่สารใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัฯ และผูท้ี่เกีย่วขอ้ง เขา้ใจและเกดิความตระหนักในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม  
5. สง่เสรมิ และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดพ้ฒันา และเพิม่ประสบการณ์ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ระหวา่งหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอกบรษิทัฯ อยูเ่สมอ 
6. ร่วมจดัท าและตรวจสอบรายงานการพฒันาความยัง่ยนื (SD Report) น าเสนอแก่กรรมการผูจ้ดัการพจิารณาอนุมตั ิและน าส่ง 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
7. ประชุมคณะกรรมการ สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน ใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ / คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บรษิทัทราบอยา่งต่อเน่ือง 
8. ด าเนินโครงการอืน่ใดตามที่กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการบรหิารและคณะท างานร่วมกนั 
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คณะท างาน CSR ประกอบดว้ย 
1. นายรชัภมู ิ  นนัทะ  ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกการเงนิ   ประธานคณะท างาน 
2. นางสาววจันา  สกุลแรมรุ่ง ผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารส านกังาน /  รองประธานคณะท างาน 
      รกัษาการผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
3. นางสาวศศปิระภา   แสงฉาย  เลขานุการบรษิทั /     คณะท างาน / เลขานุการ   

     รกัษาการผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล ประสานงานตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
4. นายสธุรี ์  ชสูกุล  ผูจ้ดัการสาขาระยอง   คณะท างาน 
5. นายสหวสัส ์  เตชาชาญ ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาธุรกจิ   คณะท างาน 
6. นายดุสติ  เจยีมรตันากุล ผูจ้ดัการฝา่ยควบคมุคณุภาพ   คณะท างาน 
7. นางสาวบุษบา  สขุสะอาด รองผูจ้ดัการฝา่ยวชิาการ   คณะท างาน 
8. นายจรุงเดช   พนัธพ์ ู  ผูจ้ดัการแผนกพฒันาทรพัยากรบุคลากร คณะท างาน 
9. นายพรพงษ์  ส านกั  หวัหน้าแผนก Tank & Pressure Vessel คณะท างาน 

     Inspection 
10. นายชาตชิาย  จนัทรข์ า  หวัหน้าแผนกปฏบิตักิารตจว.-ก าแพงเพชร คณะท างาน 
11. นางสาวอรุณี  หาค า  หวัหน้าแผนกจดัซือ้   คณะท างาน 
12. นางสาวรุสนานี  อาแด  พนกังานธุรการฝา่ยปฏบิตักิารกรุงเทพ  คณะท างาน 
13. นางสาววภิาณี   จนัทรงัษ ี พนกังานธุรการฝา่ยวชิาการและ  คณะท างาน 
      ประสานงานฝา่ยปฏบิตักิารต่างจงัหวดั  
14. นายทรงเดช    รอดพา่ย  พนกังานบรหิารงานคณุภาพ   คณะท างาน 
15. นางสาวพจิติรา  พงศพ์ทุธชาต ิ ผูป้ระสานงานฝา่ยพฒันาธุรกจิ  คณะท างาน 
16. นายศกัดิน์ท ี  สถติเวชยนัต ์ พนกังานแผนกไอท ี   คณะท างาน 
17. นางสาวนนัทชิา  จติอารยี ์  พนกังานหน่วยงานฝึกอบรมและพฒันา /  คณะท างาน 

     กจิกรรมสมัพนัธ ์(CSR)  
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. ด าเนินการตามแผนงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และรายงานผลแก่คณะกรรมการบรหิาร CSR 
2. น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการ และร่วมพฒันากจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) ของบรษิทัฯ 
3. สือ่สารไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ใหร้บัทราบขอ้มลูตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บัอยูเ่สมอ  
4. พฒันาและเพิม่ประสบการณ์ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) โดยการฝึกอบรม และท ากจิกรรม ร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอกบรษิทัฯ อยูเ่สมอ 
5. ประสานงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกบรษิทัฯ  
6. จดัท ารายงานการพฒันาความยัง่ยนื (SD Report) น าเสนอคณะกรรมการบรหิาร CSR พจิารณาตรวจสอบ  
7. ด าเนินโครงการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร CSR มอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบของคณะท างานร่วมกนั 
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 ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้ยดึมัน่และให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกจิ รวมถึงการปลูกจิตส านึกให้บุคคลากรปฏิบตัติามหลกัจรรยาบรรณ 
ทางวชิาชพี หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี รวมถงึหลกัธรรมาภบิาลทีด่ี อย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม สามารถเขา้ถงึผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม 
ตามความเกี่ยวข้องกบัธุรกิจ และตรวจสอบได้ เพื่อให้การด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ของบริษัทฯ  
เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส โดยค านึงถงึผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั  ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม 
และผูร้บับรกิาร เกดิความเชื่อถอื และไวว้างใจในผลการด าเนินงานทางดา้นบรกิารทดสอบและตรวจสอบฯ หรอื “TRUST TO OPERATE”  
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มมคีวามเชือ่มัน่ในระบบการบรหิารจดัการขององคก์ร เป็นการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีน าไปสู่ความส าเรจ็ในการด าเนิน
ธุรกจิทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ 
 
   
  ประกาศ ณ วนัที ่16 กนัยายน 2557 
 
 
 
 
 

          (นางสาวชมเดอืน  ศตวฒุ)ิ 
                กรรมการผูจ้ดัการ 
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ก�ำหนด 3 ยทุธศำสตร ์  

“คงไว้ - ขยำย - พฒันำ”
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In Process 
คงไว้ซึ่ง การบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ าเสมอ   

โดยการใชเ้ครือ่งมอื อุปกรณ์ ไดร้บัการทวนสอบตามระยะเวลาทีก่�าหนด และเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นการลดตน้ทนุ 

/ คา่ใชจ้า่ยของลกูคา้และองคก์ร

คงไว้ซึ่ง คุณภาพของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะได้ร ับการฝึกอบรม 

จากหน่วยงานภายในและภายนอกอยูเ่สมอ เพือ่ใหค้รอบคลุมในทกุกระบวนการทดสอบและตรวจสอบ และทกุกลุม่ธุรกจิ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

คงไว้ซึ่ง การบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม สรา้งความสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกคา้ เพื่อใหไ้ดร้บัความพงึพอใจ 

อยา่งสงูสดุ

คงไว้ซึง่ ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้และถูกตอ้ง ทัง้ผลการทดสอบและตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มลู 

ตามระยะเวลาทีก่�าหนด ตามกฎ ระเบยีบ ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นไปตามหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณทางวชิาชพี 

คงไว้ซึ่ง มาตรการในการป้องกันอันตราย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อยา่งเครง่ครดั  จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลใหแ้กพ่นกังานทกุคน ใหก้ารอบรมวธิกีารปฏบิตังิานทีถ่กูตอ้ง ปลอดภยั รวมถงึ 

วธิกีารแกไ้ขกรณฉุีกเฉนิ แและท�าการทบทวนอยูเ่สมอ

คงไว้ซึง่ สิง่แวดลอ้มภายในองคก์รใหส้วยงาม น่าอยู่ โดยพนักงานช่วยกนัดูแล รกัษา เพื่อเป็นสถานทีส่�าหรบั 

พกัผอ่นหยอ่นใจ ลานกฬีา และจดักจิกรรมนนัทนาการใหแ้ก่พนกังาน

After Process 

คงไว ้ซึง่ การเรยีนรูว้ฒันธรรมและประเพณทีอ้งถิน่ทกุศาสนาในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน เพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ

คงไว ้ซึง่ ความสมัพนัธอ์นัด ีและไมส่รา้งผลกระทบต่อชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีงสถานทีป่ฏบิตังิาน รวมถงึการอนุรกัษ์

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มของชมุชนทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง

ยทุธศำสตร ์ท่ี 1 “คงไว้” 
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In Process 

ขยำย ฐานธุรกจิและกลุ่มลกูคา้ใหม่ๆ  ของบรษิทัฯ ใหค้รอบคลุมทุกธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภายในและต่างประเทศ  

เพือ่เพิม่โอกาสทางธรุกจิใหม้ากยิง่ขึน้ 

ขยำย การใหบ้รกิารทดสอบและตรวจสอบไปยงักลุม่ธรุกจิซ่อมบ�ารงุและการประเมนิอายกุารใชง้าน (Maintenance 

and Life Assessment) และกลุม่ธรุกจิคมนาคมขนสง่ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

ขยำย ความร่วมมอืไปยงักลุ่มลูกคา้ คู่คา้ และพนัธมติรทางการคา้ เพื่อขยายฐานธุรกจิไปยงักลุ่มการทดสอบ 

ดว้ยเทคนิคขัน้สงู (Advanced NDT) เป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่ธรุกจิและชว่ยลดตน้ทนุของลกูคา้และบรษิทัฯ 

ขยำย พืน้ทีส่�านกังานเพือ่รองรบัปรมิาณพนกังานทีเ่พิม่ขึน้และรองรบัโครงการใหม่ๆ  ทีจ่ะเกดิขัน้ 

After Process 

ขยำย และใหค้วามร่วมมอืกบัองค์กรภายนอก โดยเขา้ร่วมกจิกรรมและเป็นหน่ึงในคณะท�างาน CSR maiA  

ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในทุกกิจกรรมเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง  

เพือ่ด�าเนินกจิกรรม CSR ในนามของสมาคม ฯ ทัง้ดา้น เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มลู 

อนัเป็นประโยชน์ การใหค้�าแนะน�าซึง่กนัและกนั ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา 

ยทุธศำสตร ์ท่ี 2 “ขยำย” 
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In Process 

พฒันำ โดยสร้างและเสรมิบุคลากรโดยเฉพาะด้านเทคนิค NDT ให้มปีระสทิธภิาพและศกัยภาพที่เพยีงพอ  

ตรงตามความตอ้งการและเพยีงพอต่อการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมอยา่งสม�่าเสมอ โดยการใหโ้อกาสเพิม่พนูความรู ้

และความช�านาญจากการอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร

พฒันำ และให้การสนับสนุนบุคลากร ทัง้ภายในองค์กรและสถาบันการศึกษาในโครงการพฒันาและวิจยั  

(Research and Development) ดา้นเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ เพือ่น�ามาปรบัใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

และมศีกัยภาพยิง่ขึน้

พฒันำ เครือ่งมอื และอุปกรณ์ จากวสัดทุีม่อียู ่โดยการซ่อม สรา้ง ปรบัแก ้เพือ่ลดปรมิาณขยะ และลดคา่ใชจ้า่ย

ของบรษิทัฯ 

พฒันำ และสง่เสรมิกจิกรรมดา้น CSR ใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการด�าเนินงาน เพือ่ใหบ้คุลากรทกุคนถอืปฏบิตัิ

จนสามารถพฒันาเป็นวฒันธรรมองคก์รทีส่ามารถสรา้งความยัง่ยนืใหแ้ก่กจิการ

After Process 

พฒันำ  และปรบัปรงุพืน้ทีร่กรา้งโดยรอบสถานทีป่ฏบิตังิานใหส้ะอาด รม่รืน่ เพือ่สรา้งเป็นลานกจิกรรมนนัทนาการ

ใหแ้ก่พนกังานและชมุชน พรอ้มใหค้วามรว่มมอืกบักจิกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ของชมุชนอยูเ่สมอ

พฒันำ และรว่มสรา้งงาน และสนบัสนุนกจิกรรม และใหค้วามชว่ยเหลอืแก่คนในชมุชน

ยทุธศำสตร ์ท่ี 3 “พฒันำ” 
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และประเดน็ระหว่ำงกนั 
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ผูถื้อหุ้น

นักลงทนุ

ช่องทำงกำรส่ือสำร ประเดน็ท่ีน่ำสนใจ

- กำรประชมุผูถื้อหุ้น

 - กำรพบปะตำมวำระและโอกำส 

- ระบบ Set Portal
- แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (56-1)

- รำยงำนประจ�ำปี (56-2)

- เซบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบริษทัฯ

- กำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน 

  แสดงควำมคิดเหน็ หรือ ข้อเสนอแนะ

  ผำ่น E-mail กรรมกำรอิสระ 

  เลขำนุกำรบริษทัและนักลงทนุสมัพนัธ ์

  / ไปรษณีย ์/ โทรศพัท ์/ โทรสำร / 

  กำรแจ้งโดยตรงต่อผูร้บัผิดชอบ 

           

- ผลประกอบกำรท่ีดี มีก�ำไรอย่ำงต่อเน่ือง

   และมัน่คง

- ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม

- เปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง เป็นจริง

- ควำมน่ำเช่ือถือของบริษทัฯ

- กำรประชมุร่วมกนั

- กำรพบปะ พดูคยุ

- กำรเย่ียมชม

- กำรเข้ำร่วมกิจกรรม

- แบบส�ำรวจควำมพึงพอใจ

- กำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน 

  แสดงควำมคิดเหน็ หรือ ข้อเสนอแนะ

  ผำ่น E-mail / ไปรษณีย ์/ โทรศพัท ์/ 

  โทรสำร / กำรแจ้งโดยตรง

  ต่อผูร้บัผิดชอบ 

- เสนอรำคำตำมขัน้ตอนด้วยควำมเป็นธรรม

- ให้ควำมรู้ ค�ำปรึกษำ และแนะน�ำบริกำร

- รกัษำข้อมลูทำงกำรค้ำและควำมลบัของลกูค้ำ

- คณุภำพของผลกำรทดสอบและตรวจสอบ

  ท่ีถกูต้อง แม่นย�ำ

- บคุลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมช�ำนำญ และ

  ผำ่นกำรรบัรองตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนด

- เครื่องมือ อปุกรณ์และเทคโนโลยีทนัสมยั

  มีคณุภำพ ตรงตำมมำตรฐำนสำกล 

- ควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำน

- กำรส่งมอบงำนตรงเวลำ

- กำรเข้ำถึงข้อมลูกำรให้บริกำรโดยง่ำย 

  อย่ำงถกูต้อง และเหมำะสม

- เรียกช�ำระค่ำบริกำรตำมปริมำณงำนจริง 

ลกูค้ำ

- กำรคดัเลือก

- กำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน 

  แสดงควำมคิดเหน็ หรือ ข้อเสนอแนะ

  ผำ่น E-mail / ไปรษณีย ์/ โทรศพัท ์/ 

  โทรสำร / กำรแจ้งโดยตรง

  ต่อผูร้บัผิดชอบ 

- มีคณุธรรมในกำรด�ำเนินธรุกิจ

- มีช่ือเสียงและประสบกำรณ์เป็นท่ียอมรบั

- มีควำมเช่ียวชำญทำงเทคนิค

- เสนอรำคำอย่ำงเสมอภำค เป็นธรรม

  ไม่เอำรดัเอำเปรียบ 

คู่ค้ำ

- กำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรและ

   สมำชิกสมำคม

- กำรพบปะสงัสรรค ์และแลกเปล่ียน

  ประสบกำรณ์ร่วมกนั

- ปฏิบติัตำมกรอบกติกำแห่งกำรแข่งขนัท่ีดี

- เสนอรำคำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม

  ไม่เอำรดัเอำเปรียบ 

- หลีกเล่ียงวิธีกำรท่ีไม่สจุริต

- ยกระดบัมำตรฐำนวิชำชีพ NDT ร่วมกนั

  เพ่ือกำรยอมรบัในระดบัสำกลมำกขึน้

คู่แข่ง



THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainable Development Report 2014 15

TRUST 
TO

OPERATE

ผูมี้ส่วนได้เสีย

เจ้ำหน้ี

ช่องทำงกำรส่ือสำร ประเดน็ท่ีน่ำสนใจ

- กำรประชมุร่วมกนั

- กำรพบปะ พดูคยุ

- กำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน 

  แสดงควำมคิดเหน็ หรือ ข้อเสนอแนะ

  ผำ่น E-mail / ไปรษณีย ์/ โทรศพัท ์/ 

  โทรสำร / กำรแจ้งโดยตรง

  ต่อผูร้บัผิดชอบ            

- ข้อตกลงในสญัญำ

- กำรช�ำระหน้ีตรงเวลำ 

- กำรแก้ไขปัญหำร่วมกนั

- กำรประชมุร่วมกนั

- กำรพบปะ พดูคยุ

- กำรเย่ียมชม

- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมโอกำส

- กำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน 

  แสดงควำมคิดเหน็ หรือ ข้อเสนอแนะ

  ผำ่น E-mail / ไปรษณีย ์/ โทรศพัท ์/ 

  โทรสำร / กำรแจ้งโดยตรง

  ต่อผูร้บัผิดชอบ 

- เสนอรำคำด้วยควำมเป็นธรรม

- ให้ควำมรู้ ค�ำปรึกษำ และแนะน�ำบริกำร

- สร้ำงพนัธมิตรท่ีดี และไม่เอำรดัเอำเปรียบ 

- กำรแก้ไขปัญหำร่วมกนั

เจ้ำของ

ผลิตภณัฑ ์

ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย 

หรือตวัแทน

จ�ำหน่ำย

- กำรคดัเลือก

- กำรประชมุร่วมกนั

- กำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน 

  แสดงควำมคิดเหน็ หรือ ข้อเสนอแนะ

  ผำ่น E-mail / ไปรษณีย ์/ โทรศพัท ์/ 

  โทรสำร / กำรแจ้งโดยตรง

  ต่อผูร้บัผิดชอบ 

- ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ 

- กำรปฏิบติัตำมสญัญำว่ำจ้ำง

- ไม่เอำรดัเอำเปรียบ 

- กำรพฒันำทกัษะ เพ่ือควำมก้ำวหน้ำ

ผูร้บัเหมำ

- กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิก

- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมโอกำส

- กำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน 

  แสดงควำมคิดเหน็ หรือ ข้อเสนอแนะ

  ผำ่น E-mail / ไปรษณีย ์/ โทรศพัท ์/ 

  โทรสำร / กำรแจ้งโดยตรง

  ต่อผูร้บัผิดชอบ 

- ปฏิบติัตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบยีบ ประกำศ 

   และมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครดั

- ปฏิบติังำนด้วยควำมถกูต้อง สจุริต

- ให้ควำมร่วมมือเสมอ

หน่วยงำน

รำชกำร
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พนักงำน

ช่องทำงกำรส่ือสำร ประเดน็ท่ีน่ำสนใจ

- กำรประชมุร่วมกนั

- กิจกรรมแรงงำนสมัพนัธ์

- กำรตรวจเย่ียมไซตง์ำน / บำ้นพกั

- กำรพดูคยุ สอบถำม

- กำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน 

  แสดงควำมคิดเหน็ หรือ ข้อเสนอแนะ

  ผำ่น E-mail / ไปรษณีย ์/ โทรศพัท ์/ 

  โทรสำร / กำรแจ้งโดยตรง

  ต่อผูร้บัผิดชอบ            

- สิทธิขัน้พืน้ฐำน/นอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด

- กำรประเมินผลงำนตำมควำมสำมำรถ

- จ่ำยผลตอบแทน / สวสัดิกำรอย่ำงเป็นธรรม 

  เท่ำเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติัทัง้ชำยและหญิง

- สภำพแวดล้อม สขุอนำมยั และควำมปลอดภยั

  ในกำรท�ำงำน

- จดัหำอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบคุคล

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รบักำรฝึกอบรม

  ทัง้ภำยในและภำยนอก

- ส่ือสำรข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ให้ทรำบเสมอ

ชมุชน

สงัคม

- กำรพบปะ พดูคยุ

- กำรท�ำกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์

  ร่วมกนั

- กำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน 

  แสดงควำมคิดเหน็ หรือ ข้อเสนอแนะ

  ผำ่น E-mail / ไปรษณีย ์/ โทรศพัท ์/ 

  โทรสำร / กำรแจ้งโดยตรง

  ต่อผูร้บัผิดชอบ            

- กำรเรียนรู้เพ่ือกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงสนัติ

- กำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรและส่ิงแวดล้อม

- กำรแก้ไขปัญหำร่วมกนั

ส่ิงแวดล้อม - กำรท�ำกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์

- กำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน 

  แสดงควำมคิดเหน็ หรือ ข้อเสนอแนะ

  ผำ่น E-mail / ไปรษณีย ์/ โทรศพัท ์/ 

  โทรสำร / กำรแจ้งโดยตรง

  ต่อผูร้บัผิดชอบ            

- ปฏิบติัตำมมำตรฐำนและข้อกฎหมำย

  ด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั

- ไม่สร้ำงผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติังำน

- ใช้ทรพัยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ / น�ำมำใช้ใหม่

- ก�ำจดัเศษวสัดเุหลือใช้จำกกำรปฏิบติังำน

กำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน แสดงควำมคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการและบรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อการมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม จงึก�าหนดช่องทางในการ 

แจง้เบาะแส รอ้งเรยีน ความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธรุกจิของบรษิทัฯ ดงัน้ี

 คณะกรรมกำรอิสระ : independent@tndt.co.th

 ส�ำนักเลขำนุกำรบริษทั : secretary@tndt.co.th

 ไปรษณีย ์   

  คณะกรรมการอสิระ / ส�านกัเลขานุการบรษิทั

  บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

  เลขที ่19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240

 โทรศพัท ์: 02-735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สาย)

  โทรสำร : 02-735-1941  
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กำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงยัง่ยืนด้ำนเศรษฐกิจ
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กำรเติบโต 

ขององคก์รและ

กำรเปล่ียนแปลง

ท่ีส�ำคญั

จากการรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมหลายสาขา 

ที่ ได้ก่ อตั ้งบริษัท  ไทย เอ็น  ดี  ที  จ� ากัด  ขึ้น  เมื่ อ ปี  พ .ศ .2525  

เพื่อประกอบธุรกิจวิชาชีพวิทยาศาสตร์บริการด้านความปลอดภัย

ทางวิศวกรรมของภาค อุตสาหกรรม  ด้วยวิสัยทัศ น์ที่ ไ ด้ เห็นถึง 

โ อกาส เติบ โตและมีค ว ามมัน่ ค งของ ธุ รกิจ น้ี อย่ า งชัด เ จน  ทั ้ง น้ี  

จากการที่ประเทศไทยได้ประสบความส�าเร็จในการน�าเอาก๊าซธรรมชาต ิ

ขึน้มาใช ้เมือ่ประมาณปี พ.ศ.2523 ท�าใหเ้กดิการพฒันาทางภาคอุตสาหกรรม

อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน  

และประเภทอื่นๆ ที่ เกี่ยวเ น่ือง รวมถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ ฯลฯ  

ท�าใหม้กีารน�าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใช้อย่างมากมาย ซึ่งการใช้เทคโนโลย ี

ทุกชนิดมีความเสี่ยงในตัวอยู่แล้ว จึงต้องมีมาตรการก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยไว้เป็นมาตรฐานสากล  

ซึง่หน่ึงในกระบวนการนี้ คอื การทดสอบและตรวจสอบดว้ยเทคนิคไมท่�าลาย 

(Nondestructive Testing – NDT) ซึ่งการก�าหนดมาตรฐานสากลต่างๆ  

จะเพิม่ขึน้ตามเทคโนโลยทีีพ่ฒันาไปตลอดเวลา ท�าใหค้วามตอ้งการใชเ้ทคนิค  

NDT มกีารเตบิโตไดใ้นทศิทางเดยีวกนั

นอกจากได้เหน็ถงึความน่าลงทุนในด้านธุรกจิแล้วยงัเป็นวชิาชพี 

ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มาก ประกอบกับ 

การตระหนักได้ถึงความเหมาะสม และความจ�าเป็นที่น่าจะมีผู้ประกอบ

การที่เป็นของคนไทย เพื่อจะได้มสี่วนร่วมในการดูแลด้านความปลอดภยั 

ทางวิศวกรรมภายในประเทศ ซึ่งเป็นหน่ึงในปจัจัยที่เป็นความมัน่คง 

ของชาต ิดว้ยเหตุผลหลากหลายดงักล่าว จงึไดจ้ดัตัง้บรษิทัฯ ทีท่�าธุรกจิน้ี 

ที่เป็นของคนไทยเป็นรายแรก และด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

ต่อการด�าเนินธุรกจิในวชิาชพีน้ี ซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในชวีติ 

ทรพัยส์นิ สิง่แวดลอ้ม และเพือ่ความยัง่ยนืขององคก์ร บรษิทัฯจงึไดก้�าหนด

นโยบายหลกั ไวเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี

ก. การใหบ้รกิารดว้ยแนวทางการปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดในมาตรฐาน

สากล และขอ้กฎหมาย อยา่งเครง่ครดั

ข. บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั สอดคล้องกบัความต้องการ 

ของภาคอุตสาหกรรม ซึง่หมายถงึตอ้งมกีารพฒันาทางเทคนิคทัง้ดา้นบคุลากร 

เครือ่งมอื และอุปกรณ์ อยา่งตอ่เน่ืองและสม�่าเสมอ ทัง้ในสว่นของการใหบ้รกิาร

ในดา้นปฏบิตักิาร และในสว่นของส�านกังาน

ค. ปลกูฝงัและยดึมัน่ในหลกัการทางจรรยาบรรณวชิาชพี จรยิธรรม 

และคณุธรรม ในทกุภาคสว่นขององคก์ร

ง. ปฏเิสธและต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบทัง้ภาครฐัและเอกชน
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จากความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจมากว่า 33 ปี ภายใต้นโยบายหลกัดงักล่าว ท�าให้กิจการมีการเติบโต 

และพฒันาการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งประจวบเหมาะกบัสถานการณ์ในขณะน้ี ที่ได้เกดิกลุ่มประเทศอาเซยีน (AEC) ขึน้  

ซึง่สว่นใหญ่ก�าลงัมกีารพฒันาทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะโครงสรา้งพืน้ฐานและพลงังาน คลา้ยกบัเหตุการณ์ 

เมื่อ 33 กว่าปีก่อนของประเทศไทย ต่างกนัแต่เพยีงอยู่ในสภาพแวดลอ้มของเทคโนโลยแีละกระแสสงัคมในยุคปจัจุบนั  

ดงันัน้ เพื่อใหธุ้รกจิมกีารเตบิโตทีต่่อเน่ืองและมัน่คง ซึ่งนอกจากจะใหค้วามส�าคญัต่อการบรหิารธุรกจิภายในประเทศ 

ทีด่�าเนินการอยู่ ยงัจ�าเป็นตอ้งวางแผนขยายธุรกจิเพื่อรบัโอกาสอนัดใีนกลุ่ม AEC อกีดว้ย และเพื่อใหก้ารด�าเนินงาน 

ในกลุ่ม AEC บรรลุเป้าหมาย จึงยังได้ใช้แนวทางด�าเนินการตามนโยบายหลักและเพิ่มการมุ่งเน้นให้ยึดมัน่ 

ในหลกัการเหลา่นี้

วิสยัทศัน์ (Vision) 
เป็นผูน้�าในภมูภิาคอาเซยีน ในธรุกจิการใหบ้รกิารการทดสอบและตรวจสอบทางวศิวกรรมความปลอดภยัอยา่งครบ

วงจร ดว้ยกระบวนการทางเทคนิค NDT (Non-destructive Testing) 

พนัธกิจ (Mission) 
สามารถบรกิารลูกคา้ในภาคอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภาคพืน้ดนิ ทะเล ทัง้ในและต่างประเทศใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  

ดว้ยการบรกิารทีร่วดเรว็ มปีระสทิธภิาพและน่าเชือ่ถอื ภายใตแ้นวทางปฏบิตัขิองจรรยาบรรณทางวชิาชพีอยา่งเครง่ครดั 

เพือ่ใหล้กูคา้มคีวามเชือ่ถอืและพงึพอใจสงูสดุ

ปณิธำน (Commitment) 
มุ่งเน้นการบรหิารธุรกจิด้วย หลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ี (CG) มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  

(CSR) มจีรรยาบรรณในวชิาชพี มคีณุธรรมและจรยิธรรมทีด่งีาม รว่มต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทกุรปูแบบและทกุพืน้ที ่ทัง้ภาครฐั 

และภาคเอกชน 
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จากวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ปณธิาน และการวางแผนธรุกจิตามนโยบายทีช่ดัเจนตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ ท�าใหบ้รษิทัมกีารขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

ตามล�าดบั ดงัน้ี

ดา้นทรพัยส์นิและขนาดองคก์ร

ปี 2525  บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั ไดก้่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่21 เมษายน ดว้ยทนุจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นหุน้สามญั

  10,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ช�าระเตม็มลูคา่ 

ปี 2527  17 สงิหาคม ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 2 ลา้นบาท ช�าระเตม็มลูคา่ 

ปี 2537  27 พฤศจกิายน ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 6 ลา้นบาท ช�าระเตม็มลูคา่ 

ปี 2545  24 มถุินายน ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 50 ลา้นบาท เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของกรมธรุกจิพลงังานทีก่�าหนดให้

  นิตบิุคคลทีข่ ึน้ทะเบยีนประเภทที ่1 ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนไมต่�่ากวา่ 20 ลา้นบาท

ปี 2549 9 ธนัวาคม ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ มมีตใิหม้กีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ100 บาท เป็นหุน้ละ 10 บาท

  และเพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 70 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิม่ทนุใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ ทัง้จ�านวน
  

  14 ธนัวาคม ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้มมีตใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 80 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 8 ลา้นหุน้ 

  มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเรยีกช�าระคา่หุน้เตม็มลูคา่ เพือ่ขายใหก้บักองทนุรวมในการรว่มลงทนุในวสิาหกจิ

  ขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการน�าบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ปี 2550 30 มนีาคม ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้มมีตใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 100 ลา้นบาท และเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว้

  จากหุน้ละ10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนเทา่กบั 100 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั

  100 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมทีนุจดทะเบยีนทีช่�าระแลว้ 80 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 80 ลา้นหุน้

  มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และทนุจดทะเบยีน ทีย่งัไมไ่ดช้�าระ 20 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 20 ลา้นหุน้ มลูคา่

  ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ส�าหรบัการเสนอขายใหก้บับุคคลทัว่ไป 

  9 กนัยายน บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั ภายใตช้ือ่ “บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน)”

  หรอื “TNDT” และเพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 100 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 100 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
  

  28 กนัยายน บรษิทัไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาด Market for Alternative Investment (mai) ดว้ยทนุจดทะเบยีน ช�าระเตม็

  100 ลา้นบาท จนถงึถงึปจัจบุนั

การขยายศนูยบ์รกิาร
ปี 2533 ยา้ยส�านกังานใหญ่จากซอยนานาเหนือ มายงัส�านกังานปจัจบุนั 

  ส�านกังานใหญ่ เลขที ่19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ

ปี 2538  ส�านกังานสาขา  อ�าเภอมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง

ปี 2532  หน่วยงานที ่1  อ�าเภอทา้ยบา้น จงัหวดัสมทุรปราการ 

ปี 2538  หน่วยงานที ่3  อ�าเภอลานกระบอื จงัหวดัก�าแพงเพชร

ปี 2542  หน่วยงานที ่4  อ�าเภอเขาหนิซอ้น จงัหวดัปราจนีบุรี

ปี 2543  หน่วยงานที ่5  อ�าเภอแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี

ปี 2548  หน่วยงานที ่6  อ�าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปี 2556  หน่วยงานที ่7  อ�าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา
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กำรขยำยฐำนธรุกิจ

จดัตัง้บรษิทั แอลทเีอน็ดที ีจ�ากดั หรอื LTNDT ขึน้เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2554 ณ บา้นหนองดว้ง เมอืงสโีคดตะบอง นครหลวง

เวยีงจนัทน์ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100,000 ดอลลารส์หรฐั (หน่ึงแสนดอลลารส์หรฐั) ในรปูแบบของวสิาหกจิผสมโดยบรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ี

จ�ากดั (มหาชน) (TNDT) เขา้ร่วมลงทุนและถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 70 และบรษิทัในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  

ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 30 ของทนุช�าระแลว้ ซึง่เป็นบคุคลทีไ่มเ่กีย่วโยงกนั เพือ่เป็นผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบโดยไมท่�าลายและบรกิารทดสอบอืน่ๆ 

เชน่ ถงัน�้ามนัและถงัแก๊ส เป็นตน้  โดยไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จาก สปป.ลาว เป็นระยะเวลา 15 ปี

กำรเพ่ิมสำยธรุกิจ

ก่อตัง้ บรษิทั ทเีอน็ดที ีซเีอม็ จ�ากดั หรอื TNDT CM ขึน้ จากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยเอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่4/2556 เมื่อวนัที ่17 ตุลาคม 2556 ทีป่ระชุมฯ มมีตอินุมตักิารลงทุนในบรษิทัลูก คอื บรษิทั ทเีอน็ดทีซีเีอม็ จ�ากดั (TNDT CM)  

ซึง่ไดจ้ดัตัง้ขึน้ เมือ่วนัที ่21 ตุลาคม 2556 มทีนุจดทะเบยีน 25,000,000 บาท (ยีส่บิหา้ลา้นบาท) โดยจดทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจ�านวน 5,000,000 

หุน้ (หา้ลา้นหุน้) มลูค่าหุน้ละ 5 บาท (หา้บาท) โดยลงทุนร่วมกบันักธุรกจิไทย และประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมารซ์ึง่บรษิทัฯ  

ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 46 ของทุนจดทะเบยีนเพื่อเตรยีมด�าเนินธุรกจิดา้นเหมอืงถ่านหนิและเหมอืงหนิทีป่ระเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพ 

เมยีนมาร์
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ภำพรวมธรุกิจ
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หมายเหต ุ/ Remark:  
 ไม่มีบุคคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษทัย่อย / No individuals with conflict of interest holding the share in subsidiaries.  

บริษทั เอม็เคทีเอน็ดีที จ ากดั  
MKTNDT COMPANY LIMITED 

 
 

ประกอบธรุกิจ / Type of Business: 
 ด าเนินธรุกิจด้านพลงังานและธรุกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง / 
 Energy and related businesses 
จดทะเบียน / Location: 
 สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์/  
 The Republic of the Union of Myanmar. 
 

บริษทั แอลทีเอน็ดีที จ ากดั  
LTNDT COMPANY LIMITED 

 
ประกอบธรุกิจ / Type of Business: 
 บริการตรวจสอบโดยไม่ท าลายและตรวจสอบอ่ืนๆ /  
 Service engineering safety by means of NDT and 
related service. 
จดทะเบียน / Location: 
 ประเทศ สปป.ลาว  
 The Lao People's Democratic Republic 

บริษทั ทีเอน็ดีที ซีเอม็ จ ากดั  
LTNDT COMPANY LIMITED 

 
ประกอบธรุกิจ / Type of Business: 
 ด าเนินธรุกิจเหมืองถ่านหินในพม่า /  
 Energy and related businesses 
จดทะเบียน / Location: 
 ประเทศไทย /  
 Thailand 
 

บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ ากดั (มหาชน) 
THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PLC – TNDT 

ในประเทศ / DOMESTIC ต่างประเทศ / INTERNATIONAL 

70.00% 55.00% 46.00% 

ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ
 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิวทิยาศาสตร์บรกิารการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวศิวกรรมในภาคอุตสาหกรรม  

ด้วยเทคนิคไม่ท�าลาย (Non - destructive Testing - NDT and Inspection) ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่ไม่ท�าให ้

ชิ้นงานทดสอบเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปจากเดิม ไม่ว่าจะก่อน หรือขณะ หรือภายหลังท�าการทดสอบ โดยมีจุดประสงค์

เพื่อหารายละเอียดโครงสร้างภายในของชิ้นงานที่ไม่สามารถสัมผัส หรือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรืออุปกรณ์อื่นใดได ้

โดยง่าย เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความสมบูรณ์และความเสี่ยงต่อการใช้งานในเชิงวิศวกรรมต่อไป กระบวนการ

ทดสอบน้ี มีการใช้ทัง้อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านฟิสิกส์ (Physic) สารกัมมนัตภาพรังสี

และเคมี เป็นต้น ร่วมกับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความช�านาญ ตามข้อก�าหนดในมาตรฐานสากลและกฎหมาย โดยสามารถ 

ให้บริการทดสอบชิ้นงานได้ในหลายสภาวการณ์ ซึ่งมีทัง้ระบบ Real Time ตรวจสอบในระหว่างการสร้างและประกอบชิ้นงาน  

การตรวจสอบความพรอ้มกอ่นการใชง้านและตามวาระ ตลอดจนการหาขอ้บกพรอ่งเมือ่ชิน้งานถกูกระทบจากปจัจยัแวดลอ้ม และการตรวจสอบ 

เพือ่วางแผนดแูลและซ่อมบ�ารงุ เป็นตน้ ซึง่เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ดว้ยเป็นธรุกจิทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในชวีติ 

ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม ความแมน่ย�า และถกูตอ้งจงึเป็นความจ�าเป็นอยา่งยิง่ ดงันัน้ ทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางเทคนิค มาตรฐานทีใ่ช ้

คณุสมบตัดิา้นบคุลากร ขอ้ก�าหนดตามกฎหมาย รวมถงึจรรยาบรรณทางวชิาชพี จงึไดถ้กูน�ามาใชเ้ป็นแนวทางและหลกัปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
 การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อยูภ่ายใตก้ฎขอ้บงัคบัของหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี  

 1. กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

 2. ส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  3. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

  4. ส�านกัรงัสแีละเครือ่งมอืแพทย ์กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 

  5. ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

  6. สภาวศิวกร และสมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

 บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก�าหนดของทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทกุประการ  
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มำตรฐำนสำกล 
บริษัทฯ ได้ร ับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และระบบมาตรฐาน ISO 17020 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ส�าหรับการรับรองระบบงานของหน่วยตรวจสอบ เพื่อ เ ป็นการประกันคุณภาพในการให้บริการงานตรวจและการส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากข้อก�าหนดตามมาตรฐานสากล และข้อกฎหมายของประเทศ ซึ่งได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

อยู่แล้ว อันได้แก่ The American Society of Nondestructive Testing (“ASNT”), American Petroleum Institute (“API”),  

European Norms (“EN”), The American Society of Mechanical Engineers (“ASME”), British Standards (“BS”), Deutsche 

Industrial Norms (“DIN”), Japanese Industrial Standards (“JIS”), American Society for Testing andMaterial (“ASTM”),  

Thai Industrial Standard Institute (“TISI”), American Welding Society (“AWS”) รวมถงึหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก�าหนดของกรมธรุกจิพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน ส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม และมาตรฐานอืน่ๆ หากมใีนอนาคต

ขอบเขตกำรให้บริกำรและควำมรบัผิดชอบ
 บรษิทัฯ ไดแ้บง่ขอบเขตการใหบ้รกิารลกูคา้ไว ้3 กรณ ีดงัน้ี

 1. บริกำรท�ำกำรทดสอบด้วยเทคนิคไม่ท�ำลำย (Non-destructive Testing-NDT) 

    ในกรณีน้ี บรษิทัฯ จะเป็นผูใ้หข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากผลการทดสอบของชิน้งานทีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ โดยไมม่กีารประเมนิผลสรุป

ความสมบรูณ์ของชิน้งาน 

 2. ให้บริกำรกำรตรวจสอบ (Inspection) 

       โดยบรษิทัฯ เป็นทัง้ผูท้�าการทดสอบ และสรปุผลการตรวจสอบชิน้งานนัน้ๆ เชน่ การตรวจสอบภาชนะรบัแรงดนัสงูตามกฎหมาย

กรมธรุกจิพลงังาน เป็นตน้

   3. ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ (Consultant) 

    บรษิทัฯ ใหก้ารปรกึษา และแนะน�าดา้นการตรวจสอบและทดสอบทางวศิวกรรม เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละ 

ขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากล ตามเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมของลกูคา้

ระดบัขัน้ทำงเทคนิคท่ีให้บริกำร
 การใหบ้รกิารของบรษิทัฯ แบง่เป็น 2 ระดบั ดงัน้ี

 1. กำรใช้เทคนิค NDT ขัน้พืน้ฐำน (Conventionl Method) เชน่ RT, MT, PT, UT ฯลฯ เป็นเทคนิคทีใ่ชก้นัมานานในวงการ

ตรวจสอบทางภาคอุตสาหกรรมจนถงึปจัจุบนั โดยกว่า 90% ของรายไดข้องบรษิทัฯ มาจากการทดสอบดว้ยเทคนิคน้ี ซึง่มขีอ้ดทีีลู่กคา้ 

มคีวามคุน้เคยเป็นอยา่งดแีละคา่บรกิารต�่ากวา่ เมือ่เทยีบกบัการใชเ้ทคนิคขัน้สงู แมต้อ้งใชเ้วลารวมถงึปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ากกวา่ เชน่ ปรมิาณ

คนและขนาดของสถานทีท่ีใ่ชใ้นการปฏบิตักิาร เป็นตน้ 
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 2. กำรใช้เทคนิค NDT ด้วยเทคโนโลยีขัน้สงู (Advanced Method) เชน่ PA, AE, MFL, RBI, ET ฯลฯ  เป็นกระบวนวธิกีาร

ทดสอบทีใ่ชท้ัง้เทคนิค เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ ดว้ยเป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั สามารถลดเวลาในการทดสอบไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ มคีวามงา่ย รวดเรว็ สะดวกในการใชง้าน รวมถงึมคีวามเหมาะสมกวา่ในบางสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม และทีส่�าคญั การ

ทดสอบจะมคีวามแมน่ย�าและความปลอดภยัในการใชง้านมากขึน้กวา่เทคนิคพืน้ฐาน อยา่งไรกต็าม การทดสอบดว้ยเทคนิคขัน้สงู จะมตีน้ทนุ

ดา้นเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบการใหบ้รกิารทีส่งูกวา่มาก นอกจากน้ี บคุลากรจะตอ้งมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการท�างานของเครือ่ง

มอืและอุปกรณ์ดงักลา่วเป็นอยา่งด ีจงึสง่ผลใหอ้ตัราคา่บรกิารส�าหรบัการทดสอบสงูขึน้ตามเชน่กนั ซึง่ลกูคา้ทีเ่ลอืกใชบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยี

ข ัน้สงู จะค�านึงถงึประโยชน์ดา้นการประหยดัเวลา ซึง่ลดลงกวา่ 10 เทา่ เพือ่ลดตน้ทนุจากคา่เสยีโอกาสในการด�าเนินธรุกจิ ปจัจบุนั วธิน้ีีได้

รบัการยอมรบัจากลกูคา้เพิม่มากขึน้และมแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

กระบวนวิธีกำรทำงเทคนิคท่ีให้บริกำร

1. กำรทดสอบด้วยเทคนิค NDT
1. Radiographic Testing (RT) (กำรทดสอบด้วยภำพถ่ำยรงัสี) 

  เป็นการฉายรงัสเีพือ่ตรวจหารอยต�าหนิภายในวสัด ุโดยใชส้ารกมัมนัตรงัส ีและใชแ้ผน่ฟิลม์บนัทกึขอ้มลู 

2. Ultrasonic Testing (UT) (กำรทดสอบด้วยคล่ืนควำมถ่ีสงู) 

   เป็นทีนิ่ยมมากในงานอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัการควบคมุคณุภาพ และศกึษาถงึสว่นประกอบ แตส่ว่นมากใชต้รวจสอบหารอยต�าหนิ 

และวดัหาขนาดความหนา

3. Magnetic Particles Testing (MT)(กำรทดสอบด้วยอนุภำคแม่เหลก็)

   การทดสอบโดยใชผ้งแมเ่หลก็และขบวนการเหน่ียวน�าใหเ้กดิสนามแม่เหลก็ซึ่งใช้ตรวจสอบชิน้งานประเภทเหลก็และเหลก็กลา้ที่

มคีณุสมบตัคิวามเป็นแมเ่หลก็ได(้Ferro Magnetic Material)

4. Liquid Penetrant Testing (PT) (กำรทดสอบโดยสำรแทรกซึม) 

  เป็นการตรวจสอบความบกพร่องบนผวิชิน้งาน หรอืวสัดุทีผ่วิหน้าเปิด และวสัดุตอ้งไมเ่ป็นรพูรุนนิยมใชต้รวจสอบกบัวสัดุทีไ่มม่ี

คณุสมบตัคิวามเป็นแมเ่หลก็ โดยใชห้ลกัการของกระบวนการการแทรกซมึของน�้ายาลงไปในผวิชิน้งาน 

5. Ultrasonic Thickness Measurement 

   การทดสอบโดยกระบวนการใชค้ลืน่เสยีงในการตรวจสอบความหนาของชิน้งาน เชน่ ถงัรบัแรงดนัสงู ระบบทอ่ อุปกรณ์ตา่งๆ ปจัจบุนัได้

ใชเ้ครือ่งมอื Scorpion ไตข่ึน้ถงัโดยไมต่อ้งท�านัง่รา้น เพือ่ลดความเสีย่ง เพิม่ความสะดวกและแมน่ย�า

6. Coating / Wrapping Holiday Detection

   การทดสอบเพือ่หาการแตกหรอืรัว่ของสารทีใ่ชเ้คลอืบบนผวิโลหะ เชน่ สหีรอืวสัดทุีใ่ชเ้คลอืบเพือ่ป้องกนัการกดักรอ่นผวิงานโลหะ

7. Bore Scope (Visual Test) 

   การตรวจสอบโดยการสอ่งกลอ้งเขา้ไปภายในของชิน้งาน เพือ่ตรวจสอบความบกพรอ่งทีเ่กดิกบัชิน้งานภายใน

8. Eddy Current on Surface 

   การตรวจสอบดว้ยกระแสไหลวน เพือ่ท�าการตรวจสอบหารอยบกพรอ่งในแนวเชือ่มหรอืบนพืน้ผวิของชิน้งาน

9. Tank Floor Scan

   การตรวจสอบโดยใชเ้ทคนิคการรัว่ไหลของสนามแมเ่หลก็ 

10. Acoustic Emission 

    การตรวจสอบดว้ยการจบัคลืน่เสยีงทีป่ลดปลอ่ยจากรอยบกพรอ่งของวสัดุ
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11. Acoustic Pulse Reflectometry 

    การตรวจสอบดว้ยการจบัคลืน่เสยีงทีส่ะทอ้นกลบัภายในทอ่ ซึง่การประมวลผลจะรวดเรว็และแมน่ย�า

12. Hardness Measurement 

    เป็นการวดัความแขง็แกรง่ของเน้ือโลหะ ซึง่เป็นการตรวจวดัทางเครือ่งกล ท�าใหท้ราบถงึความแขง็แรงของโลหะ ซึง่มปีระโยชน์

ในการน�ามาค�านวณ ออกแบบโครงสรา้ง ระบบทอ่ ภาชนะรบัแรงดนั

13. Positive Material Identification (PMI) 

    การตรวจสอบดว้ยรงัส ีเพือ่วเิคราะหส์ว่นผสมของโลหะของชิน้งานทีท่�างานทดสอบ 

14. Spectrometer 

     การตรวจสอบดว้ยคลืน่แสง เพือ่วเิคราะหส์ว่นผสมของโลหะของชิน้งานทีท่�าการทดสอบ

15. Ferrite Test 

   การตรวจสอบดว้ยกระแสไหลวน เพือ่วเิคราะหส์ว่นผสมของเฟอไรดข์องชิน้งานทีท่�าการทดสอบ

16. Replica Test 

    การตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะของชิ้นงานที่ท�าการทดสอบ

17. Tube Inspection 

    เป็นการตรวจสอบงานประเภทท่อ เพื่อตรวจสอบความหนาของท่อ หรอืตรวจสอบหารอยต�าหนิทีเ่กดิขึน้ในท่อ ซึง่ส่วนมาก 

จะท�าการตรวจสอบกบัท่อขนาดเลก็ โดยใชว้ธิกีารตรวจสอบแบบ IRIS (ตรวจสอบดว้ยคลื่นเสยีงความถี่สูง), Eddy Current on Tube  

(วธิกีารตรวจสอบดว้ยกระแสไหลวน) เป็นตน้ 

18. Hydrostatic Testing 

     การตรวจสอบรอยรัว่ซมึของถงั ระบบท่อดว้ยแรงดนัน�้า 

19. PAUT 

  เทคนิคการตรวจสอบโดยใช ้ Ultrasonic phased array คลา้ยคลงึกบัระบบอลัตราซาวน์ทีใ่ชท้างการเเพทย ์ ซึง่นิยมใชก้นัมาก

ขึน้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจะใหข้อ้มลูของการตรวจสอบทีล่ะเอยีดมากขึน้และสามารถดผูลการตรวจสอบไดง้า่ยและชดัเจน Ultrasonic 

phased array ใชห้ลกัการทางฟิสกิสใ์นเรือ่งความต่างเฟสของคลื่นเสยีง โดยใชค้วามเเตกต่างของเวลาในการส่งคลื่นเสยีงออกมาจาก 

เเหล่งก�าเนิดคลื่นเสยีงเเต่ละชุดท�าใหเ้กดิผลลพัธข์องคลื่นเสยีงหลกัเพยีงหน่ึงคลื่น โดยคลื่นเสยีงแต่ละชุดทีส่่งออกมาสามารถเพิม่หรอื

ลดก�าลงังานของคลื่นเสยีงเพื่อใหเ้กดิคลื่นเสยีงหลกัทีม่รีปูแบบและรปูรา่งตามทีต่อ้งการเพือ่ใหก้ารตรวจสอบมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

20. NDT and Engineering  Consultation 

    การใหบ้รกิารทีป่รกึษาทางวศิวกรรม และกระบวนการทดสอบดว้ย NDT โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูใ้หค้�าแนะน�าถงึขอ้ควรปฏบิตั ิ 

เพื่อใหช้ิน้งานมคีุณภาพ ตามมาตรฐานทีก่�าหนดตามเทคโนโลยทีีใ่ช ้ เช่น งานเชื่อมโลหะ งานท่อล�าเลยีง ซึ่งภายหลงัจากทีด่�าเนินงาน 

เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะเป็นผูเ้ขา้ไปใหก้ารทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภยัดว้ย NDT อกีครัง้หน่ึง

2. กำรตรวจสอบ (Inspection)
 เป็นการให้บรกิารที่ต้องมผีลสรุปถึงสภาพการใช้งานของชิ้นงานอย่างชดัเจนตามจุดประสงค ์

ของการตรวจสอบ เพื่อป้องกนัการเกดิปญัหา (Preventive Maintenance) และจดัท�าฐานขอ้มูลใหลู้กคา้  

(Base Line Inspection) เช่น การตรวจสอบถงับรรจุก๊าซว่ามคีวามปลอดภยัต่อการ 

ใชง้านหรอืไม ่เป็นตน้
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โครงสร้ำงองคก์ร
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 

ชดุยอ่ย จ�านวน 3 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร ดงัน้ี

1. คณะกรรมการบรษิทั

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

4. คณะกรรมการบรหิาร

โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุมคีณุสมบตัติามค�านิยามของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

คณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการบรษิทั ในปี 2557 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 ทา่น และกรรมการ 

ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 ทา่น โดยเป็นกรรมการอสิระ 3 ทา่น (ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 3 ทา่น คดิเป็น
สดัสว่น 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด) โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ฐาน
อยูใ่นประเทศไทย

คณุสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทั

1. คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ และมกีรรมการอสิระ ทีม่คีุณสมบตัหิลากหลาย เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ  

มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทัและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง มคีวามเชีย่วชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืด้านการเงนิการ

บญัช ีการบรหิาร หรอือื่นๆ ที่คณะกรรมการเหน็สมควร เพื่อใหก้ารบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทั  

นอกจากน้ี  กรรมการบรษิทัทกุทา่นจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมถงึไมม่ลีกัษณะ 

ตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และกรณทีีเ่ป็นกรรมการอสิระ 

2. กรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทัและอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง  

มคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั เพือ่ใหก้ารบรหิารเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

3. กรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมถงึไมม่ลีกัษณะ 

ตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และกรณทีีเ่ป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

ไวเ้ขม้งวดกวา่ขอ้ก�าหนดขัน้ต�่าของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ

ก�ากบัตลาดทนุก�าหนด (ดคูณุสมบตัใินขอ้ 2 เรือ่งการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู “นิยามกรรมการอสิระ”)  

คณะกรรมการบริษทั 

ผูจ้ดัการ 
ฝา่ยพฒันา
ธุรกจิ 

ผูจ้ดัการ 
ฝา่ยควบคมุ
คณุภาพ 

 

ผูจ้ดัการ 
ฝา่ยบญัชแีละ

การเงนิ 

คณะกรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

เลขานุการบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั                     
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) 

Technical & NDT Training /  
Certification / Engineering / IT 

Business 
Promotion 

Conventional NDT / Advanced NDT 
/ Tank & Pressure vessel service 
Inspection / Welding / Creative 

Research & Development (CRD) 
Site Manager / Project Engineer  

Quality 
System / 
HSEQ 

 

ผูจ้ดัการ 
ฝา่ยบรหิาร
ส านักงาน 

Secretary Office / 
Purchase / 

Material Control 

Salary / Benefits / 
Welfare / 

Evaluation / 
Statistics / 
Training  

ผูจ้ดัการ 
ฝา่ยเทคนิค 

ผูจ้ดัการ 
ฝา่ยปฏบิตักิาร 

ผูจ้ดัการ 
ฝา่ยทรพัยากร

บคุคล 

Accounting / 
Finance 
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4. กรรมการบริษัท ต้องปฏิบตัิหน้าที่ และยึดมัน่ในหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีในการก�ากบั ควบคุม 

ดูแลซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2557 หัวข้อ 9. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

“หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ” และรายงานประจ�าปี 2557 หวัข้อ กำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี “หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการ” หน้า 83 - 93

5. นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ (Board Diversify) คณะกรรมการได้ก�าหนดคุณสมบตัทิี่ต้องการสรรหา  

ใหม้คีวามหลากหลาย ส�าหรบัผูท้ีม่าท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่�าเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ รวมทัง้วชิาชพี 

ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และเพศ เป็นตน้ เพือ่ใหเ้กดิความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ นอกจากนัน้ เพือ่ใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่

ของคณะกรรมการบรษิทัมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้จงึควรมคีณะกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิ อยา่งน้อย 1 คน เน่ืองจากมคีวามละเอยีด รอบคอบ 

ในการบรหิารจดัการ ซึง่บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรษิทัเป็นเพศหญงิจ�านวน 1 คน ซึง่มทีกัษะในการบรหิารจดัการ และมคีวามรูใ้นธุรกจิ 

ของบรษิทัฯ เป็นอยา่งดี

6. มเีวลาและความอสิระเพยีงพอทีจ่ะสามารถอุทศิตนใหอ้ยา่งเตม็ที ่ในการท�าหน้าทีเ่พือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในการตดัสนิเรือ่งทีส่�าคญั และเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการและประชมุผูถ้อืหุน้ไดท้กุครัง้ ยกเวน้กรณจี�าเป็นหรอืมเีหตุสดุวสิยั

7. เป็นผูท้ีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และคณุสมบตัอิืน่ใดทีอ่าจก�าหนดเพิม่เตมิตามกฎหมายหรอืตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรชดุย่อย 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ�านวน 3 คณะ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

    คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2557 

เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2557 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนมคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก�าหนด

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1) ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย รวมถงึคุณสมบตัขิองกรรมการ และ 

ผูบ้รหิารสงูสุดในคู่มอืหลกัก�ากบักจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ 

2) พจิารณา สรรหา คดัเลอืกบุคคลใหด้�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ และ/หรอืมตี�าแหน่งว่างลง  

และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ตามความเหมาะสมของจ�านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามคุณสมบตัทิีก่�าหนด เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัและหรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี

3) สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ได้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ 

ของบรษิทัฯ ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้

4) จดัท�า และทบทวนแผนการสบืทอดต�าแหน่งและความต่อเน่ืองในการบรหิารทีเ่หมาะสม ส�าหรบัต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู หรอื

ต�าแหน่งทีม่คีวามส�าคญัในโครงสรา้งการบรหิารจดัการเป็นประจ�าทุกปี และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ

5) จดัท�าแผนพฒันากรรมการ

6) ก�าหนดหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการพจิารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการซึง่รวมถงึ ค่าเบีย้ประชุม 

และค่าตอบแทน โดยมหีลกัเกณฑห์รอืวธิกีาร และโครงสรา้งทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ

7) ก�าหนดหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการพจิารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ ซึง่รวมถงึ ค่าจา้ง เงนิรางวลัประจ�าปี และ

ผลประโยชน์อื่นๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ โดยมหีลกัเกณฑห์รอืวธิกีาร และโครงสรา้งทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล

8) พจิารณาแบบประเมนิกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงู

9) ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ

10) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณุสมบติัของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะต้องมคีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวขอ้ง 

กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  

ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลา 

ไดอ้ย่างเตม็ที ่สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอเพื่อปฏบิตัหิน้าทีค่ดัเลอืก สรรหา บุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ และอื่นๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย โดย เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ 

ตลอดจนขอ้บงัคบัตามกฎหมาย เพือ่ใหก้ารสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอยา่งเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสุด 

ต่อบรษิทั ทัง้น้ี กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ทกุทา่นจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั จะตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั และมคีุณสมบตัิ 

ตามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก�าหนด 

รวมถงึบรษิทัฯ ไดก้�าหนดไว้

คณุสมบติัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ น่าเชือ่ถอื และมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่โดยไมม่คีวามสมัพนัธ์

ทางธุรกจิกบับรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อการใช้ดุลยพนิิจและการปฏบิตัหิน้าที่อย่างเป็นอสิระ และมกีรรมการ 

อย่างน้อย 1 คน เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิอย่างเพยีงพอทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการสอบทาน 

ความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งตรวจสอบกระบวนการท�างานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ระเบยีบ

ขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิขอ้ก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดูแล ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิ และ

บญัชใีหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัช ีรวมทัง้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งทีร่ดักุม  

เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารตรวจสอบเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบ 

ทกุทา่นจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 

3. คณะกรรมกำรบริหำร 

  คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูเ้สนอการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยเลอืกตัง้จากกรรมการและ/หรอื ผูบ้รหิารจ�านวนหน่ึง 

ตามทีเ่หน็สมควร และใหค้ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร

  ทัง้น้ี การอนุมตัริายการของคณะกรรมการบรหิาร จะไม่รวมถึงการอนุมตัริายการที่คณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลที่อาจ 

มคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย (ถา้มใีนอนาคต) ซึง่การ

อนุมตัใินลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณ)ี เพือ่พจิารณาอนุมตัริายการ

ดงักลา่วตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด

คณุสมบติัของคณะกรรมกำรบริหำร

มวีิสยัทศัน์ ภาวะผู้น�า และทศันคติที่ดี อีกทัง้ ต้องมคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจขององค์กร รวมถึง 

มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการเป็นอยา่งด ีซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

คณะกรรมการบรษิทัยงัมไิดด้�าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 ชุดดงักล่าว จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

ท�าหน้าทีใ่นการสอบทานการปฏบิตัติามจรรยาบรรณและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนการสอบทานระบบการประเมนิการบรหิาร

ความเสีย่งในการด�าเนินงาน โดยพจิารณาแต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานในแต่ละหน่วยงาน 

ของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนระบบการปฏบิตัิ

งานต่างๆ เพือ่ลดหรอืควบคมุความเสีย่ง ใหผ้ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ทัง้น้ี เพือ่ใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายใน มคีวามเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที ่คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึก�าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายในท�าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานตอ่ 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส ซึง่บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี ในหวัขอ้ “การบรหิารความเสีย่ง

และปจัจยัความเสีย่ง” และหวัขอ้ “การควบคมุภายใน” 
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ภำพรวมและ 

ผลกำรด�ำเนินงำน

ด้ำนเศรษฐกิจ
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ภำพรวมด้ำนเศรษฐกิจ
แมว้่าจะยงัมคีวามไม่สงบทางการเมอืงในช่วงต้นปีแต่กไ็ดค้ลีค่ลายลงนับตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมเป็นต้นมาท�าใหบ้รรยากาศของ

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมทีอ่มึครมึไดค้ลีค่ลายลงอย่างมาก ประกอบกบัปจัจยัพืน้ฐานของประเทศ ยงัมคีวามแขง็แกร่งอยู่ การพลกิฟ้ืน 

ทางภาคอุตสาหกรรมได้เริ่มกลบัคืนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมด้านพลงังานส่งผลให้ภาวะอุตสาหกรรมการบริการ 

ตรวจสอบมกีารขยายไปในทศิทางเดยีวกนัประกอบกบัการเคลื่อนไหวทางดา้นเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศเพือ่นบา้นมคีวามชดัเจนมากขึน้ 

ทัง้นโยบายดา้นพลงังานและโครงสรา้งพืน้ฐานจงึยิง่จะเสรมิใหภ้าวะอุตสาหกรรมมโีอกาสขยายตวัและเตบิโตไปไดอ้กีมาก

ดว้ยลกัษณะธุรกจิบรกิารตรวจสอบความปลอดภยัดว้ยเทคนิคไม่ท�าลาย (NDT) เป็นธุรกจิวชิาชพีของความช�านาญเฉพาะทาง 

ทีถู่กก�ากบัดว้ยขอ้บงัคบัของมาตรฐานวชิาชพีและกฎหมายบา้นเมอืง จงึเป็นเงื่อนไขหน่ึงทีท่�าใหก้ารขยายจ�านวนผูป้ระกอบการวชิาชพี

น้ีมไีดไ้ม่มากนัก   กล่าวไดว้่าเป็นธุรกจิทีค่่อนขา้งเสถยีรไม่ถูกผลกระทบทีรุ่นแรงทัง้จากภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง ในปีทีผ่่านมาจ�านวน 

คู่แขง่ในธุรกจิบรกิารดา้น NDT ทีม่ผีลประกอบการใกลเ้คยีงกนัมอียู่ประมาณ 4 ราย และในอนาคตอนัใกลก้ารเพิม่จ�านวนคู่แขง่ กค็ง 

ไม่ต่างไปจากน้ีมากนัก โดยบรษิทัฯ อยู่ในระดบัตน้ๆ ของจ�านวนน้ี และมัน่ใจทีจ่ะสามารถคงอยู่ในระดบัน้ีไดอ้ย่างต่อเน่ืองจากนโยบายการ

รกัษาฐานลูกคา้เดมิใหม้ัน่คงและขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ออกไปสู่วงกวา้งขึน้ดว้ยมกีารปรบัปรุงและการเพิม่ทัง้ประสทิธภิาพและศกัยภาพ

ดา้นเทคโนโลยขีองบุคลากรและอุปกรณ์อย่างสม�่าเสมอ ใหม้คีวามพรอ้มบรกิารลูกคา้ทีส่อดคลอ้งตามภาวะอุตสาหกรรมและสภาวการณ์ 

ไดอ้ย่างเหมาะสม

ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำน
แมว้า่สภาวะการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไดเ้ตบิโตขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในชว่ง 2 - 3 ปี ทีผ่า่นมา จะมอีตัราการเตบิโตทีช่ะลอ

ตวัลง แต่ความตอ้งการดา้นการใหบ้รกิารการตรวจสอบและทดสอบทางวศิวกรรมความปลอดภยัดว้ยเทคนิค NDTยงัคงมอีตัราการเตบิโต 

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยกลุม่อุตสาหกรรมการส�ารวจและขดุเจาะปิโตรเลยีม การกลัน่น�้ามนั  ปิโตรเคม ีและอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง ซึง่เหลา่น้ี 

จะตอ้งค�านึงถงึมาตรฐานความปลอดภยั ในกระบวนการผลติไมเ่พยีงแต่ในชว่งของการตดิตัง้และทดสอบเครือ่งจกัรเทา่นัน้ยงัรวมถงึชว่งที่

ด�าเนินการผลติ และชว่งทีต่อ้งมกีารซ่อมบ�ารงุรกัษาประจ�าปีอกีดว้ย นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร

ผา่นเครือ่งมอืการทดสอบและตรวจสอบทีม่คีวามทนัสมยั รวมถงึการฝึกอบรมบุคลากร เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถเป็นไปตามมาตรฐาน

สากล เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่ดา้นการใหบ้รกิารต่อกลุม่ลกูคา้ของบรษิทัฯ โดยปจัจยัต่างๆ เหลา่น้ี สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 

เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีร่ายไดข้องบรษิทัฯ เปลีย่นแปลงจาก 336.61 ลา้นบาท เป็น 374.56 ลา้นบาท และ 484.56 ลา้นบาท 

ในปี 2555, 2556 และ 2557 ตามล�าดบั โดยรายไดห้ลกัของบรษิทัฯ ยงัคงมาจากการใหบ้รกิารดา้น NDT มากกวา่การใหบ้รกิารดา้น Inspection  

ซึง่มอีตัราการเตบิโตของรายไดเ้พิม่ขึน้ทกุปีอยา่งต่อเน่ือง ตลอด 3 ปีทีผ่า่นมา ดงัน้ี
            (หน่วย : ลา้นบาท)

โครงสร้ำงรำยได้กำรให้บริกำร
2557 2556 2555

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

1. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - NDT 453.08 93.51 351.65 93.88 329.16 97.78

2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - Inspection 23.76 4.90 17.07 4.56 4.59 1.37

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 476.84 98.40 368.72 98.44 333.75 99.15

   รายไดเ้บด็เตลด็อืน่ 7.72 1.59 5.83 1.56 2.86 0.85

รวมรำยได้ 484.56 100.00 374.55 100.00 336.61 100.00

      



THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainable Development Report 2014 33

TRUST 
TO

OPERATE

ข้อมลูงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ไทย เอน็ ดี ที (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557

               (หน่วย: ลา้นบาท)

รำยกำร 2557 2556 2555

รายไดร้วม

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย

ก�าไรขัน้ตน้

ก�าไรสทุธิ

สนิทรพัยร์วม

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 

ก�าไรสะสม (ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร) 

484.56

393.79

131.38

90.16

586.70

93.22

493.48

332.02

374.56

288.18

121.01

  86.54

499.22

 59.90

439.32

276.86

336.61

260.23

106.04

  76.49

431.44

  48.19

383.26

 221.31

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน

รำยกำร 2557 2556 2555

อตัราก�าไรสทุธติ่อรายไดร้วม (%) 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%)

อตัราผลตอบแทนทรพัยส์นิ (%)

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 

ก�าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท)** 

มลูคา่หุน้ตามบญัชขีองหุน้ (บาท)** 

18.61

19.33

16.61

0.19

0.90

4.93

23.10

21.04

18.60

  0.14

  0.87

  4.39

22.72

21.27

18.98

  0.13

  0.76

  3.83

หมำยเหต:ุ  ** ใช้จ�ำนวนหุ้นสำมญัถ่วงน�้ำหนักและปรบัปรงุมลูค่ำหุ้นสำมญั
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2555 / 2012

2556 / 2013

2557 / 2014

76.49

86.54

90.16

ก�ำไรสทุธิ / Net Profit (Million Baht)

2555 / 2012

2556 / 2013

2557 / 2014

431.44

499.22

586.7

สินทรพัยร์วม / Total Assets (Million Baht)

2555 / 2012

2556 / 2013

2557 / 2014

48.19

59.9

93.22

หน้ีสินรวม / Total Liabilities (Million Baht)

2555 / 2012

2556 / 2013

2557 / 2014

383.26

439.32

493.48

ส่วนของผูถื้อหุ้น / Shareholder’s Equity (Million Baht)

2555 / 2012

2556 / 2013

2557 / 2014

336.61

374.56

484.56

260.23

288.18

393.79

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย / Total Cost and Expenses รำยได้รวม / Total Revenues (Million Baht)

2555 / 2012

2556 / 2013

2557 / 2014

336.61

374.55

484.56

329.16

351.65

453.08

4.59

17.07

23.76

2.86

5.83

7.72

โครงสร้ำงรำยได้กำรให้บริกำร / Revenue of services (Million Baht) 

4. Other Income

3. Inspection

2. NDT

1. Total Income

2555 / 2012

2556 / 2013

2557 / 2014

0.76

0.87

0.90

ก�ำไรสทุธิต่อหุ้น / Net Profit per Share (Baht) 
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ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี5 หมวด ดงัน้ี

หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถื้อหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในเรื่องของสิทธิข ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ นักลงทุนสถาบนั หรอืชาวต่างชาต ิโดยไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ หรอืจ�ากดัโอกาส 

ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ อกีทัง้สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตนโดยครอบคลุมสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย เช่น สทิธกิารซือ้

ขายหรอืโอนหุน้ / สทิธใินการไดร้บัสว่นแบง่ผลก�าไรหรอืเงนิปนัผล / สทิธใินการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนัในการรบัซือ้หุน้คนื (หากม)ี /  

สทิธกิารเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯจะเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญัและขอ้มลูมผีลกระทบ

ต่อผูล้งทุน ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการประจ�าปี (56-1) และเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วผา่นระบบแจง้ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

รวมถงึในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้เขา้ท�ารายการระหว่างกนั (Shareholder Agreement) บรษิทัฯ จะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการดูแลมใิห ้

ขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้นัน้ สง่ผลกระทบอยา่งมนียัส�าคญัต่อบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้รายอืน่ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัสง่เสรมิและอ�านวยความสะดวก เพือ่ใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในเรือ่งตา่งๆ โดยยดึหลกัและปฏบิตัติามแนวทางในคูม่อื  

“AGM Checklist” ทีก่�าหนดโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน 

และ ก.ล.ต. ดงัน้ี

ก่อนการประชมุ

1.บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2557 

บรษิัทฯ ก�าหนดในวนัจนัทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น.ณ ห้อง 1104 

ชัน้11 อาคารตลาดหลกัทรพัยฯ์ การเลอืกใชส้ถานทีด่งักล่าวไดค้�านึงถงึความสะดวก 

ในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ มีการแจ้งก�าหนดการพร้อมวาระ 

การประชุมผ่านระบบ set portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ  

61 วนั และจดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ระบุสถาน

ที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม วตัถุประสงค์และเหตุผล ความเหน็ของคณะ

กรรมการบรษิทัในแตล่ะวาระ หลกัเกณฑ ์วธิปีฏบิตั ิและเอกสารหลกัฐานในการเขา้รว่ม

ประชมุ การมอบฉนัทะ การออกเสยีง ขอ้บงัคบับรษิทัฯ และเอกสารประกอบวาระการ

ประชมุ พรอ้มทัง้เผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ลว่งหน้า 38 วนั ก่อนวนัประชมุ  

ไวใ้นส่วนของ “นักลงทุนสมัพนัธ”์ หวัขอ้ “ขอ้มลูส�าหรบัผูถ้อืหุน้” เพื่อเปิดโอกาสให ้

ผูถ้อืหุน้ไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มลูล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ และ/หรอืการมอบฉนัทะ 

และการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม โดยมอบหมายให้บริษัท  

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

เป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารแนบทีม่รีายละเอยีดเช่นเดยีวกบัทีป่รากฏ

บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ พรอ้มใบลงทะเบยีนทีม่บีาร์โคด้ (barcode) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมฯ 27 วนั และลงหนงัสอืพมิพก่์อนวนัประชุมล่วงหน้า 13 วนั 

เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนัตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

กำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี
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2. บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และค�าถามล่วงหน้า 

ก่อนวนัประชุม (ระหว่างวนัที ่5 มกราคม - 5 กุมภาพนัธ์ 2558) โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวและแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ผา่นระบบ set portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และไดแ้จง้ผลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นระบบ set portal 

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่จะเริม่ใชใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2558 

เป็นตน้ไป ซึง่เมือ่ครบก�าหนดเวลา ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชุม เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และ

ค�าถามลว่งหน้าเขา้มายงับรษิทัฯ 

ทัง้น้ีในปี 2557 บรษิทัฯ มสีดัสว่นของหุน้ free float รอ้ยละ 42.13 และมสีดัสว่นการถอืหุน้ของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัน้อยกวา่รอ้ยละ 5

วนัประชมุ

1.บรษิทัฯ อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะใหส้ามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 

1.30 ชัว่โมง มกีารจดัระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน  

จดัเตรยีมอากรแสตมป์ส�าหรบัหนงัสอืมอบฉนัทะรวมถงึจดัการลงทะเบยีน

ด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ขอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน 

และสามารถตรวจสอบได ้แมว้่าหลงัจากเปิดการประชุมฯ แลว้ ผูถ้อืหุน้ 

ยงัสามารถลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มการประชมุฯ และใชส้ทิธอิอกเสยีงในวาระ

ทีย่งัมไิดพ้จิารณาลงมตไิด ้นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 

ไดพ้บปะพดูคุยกนัโดยมไิดก้ดีกนั หรอืสรา้งอุปสรรคในการตดิต่อสื่อสาร

ระหวา่งผูถ้อืหุน้ดว้ยกนั

2.กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง บรษิทัฯ 

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ 

เขา้รว่มประชมุแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดพรอ้มแนบ

หลกัฐานตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดจ้ดัสง่ใหพ้รอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

3.กรรมการทกุคน และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ รวมถงึผูส้อบบญัช ีใหค้วามส�าคญัและเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า

ปีเสมอ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสไดซ้กัถามและรว่มชีแ้จงในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได้

4.ประธานกรรมการบรษิทั ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมฯ และแจง้ 

หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วกบัการประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน และ

วธิกีารนบัคะแนนในแตล่ะวาระ นอกจากนัน้ ประธานฯ จะด�าเนินการประชมุตามวาระ 

ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในทุกวาระ

อยา่งเพยีงพอ

5.ในการนับคะแนนเพื่อลงมต ิบรษิทัฯ ไดเ้ชญิอาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้ 

ทีเ่ขา้รว่มประชมุฯ เพือ่เป็นสกัขพียาน และท�าหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ

หลงัประชมุ

1.เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชมุฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษในวนัท�าการถดัไป

ผา่นระบบ set portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์

2.น�าส่งรายงานการประชุมฯ ซึ่งมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัรายชื่อกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจง

ขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมฯ ทราบก่อนด�าเนินการประชุม รวมทัง้บันทึกประเด็น ข้อซักถาม  

รวมถงึค�าถาม ค�าตอบตามที่ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซกัถาม และแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมฯ  ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ครัง้ที ่8/2557 บรษิทัฯ  

ไดด้�าเนินการจดัสง่เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2557



บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ำกดั (มหำชน)
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จากการอ�านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชมุ และสนบัสนุนการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 

ไดร้บัการประเมนิคณุภาพโดยสมาคมผูล้งทนุไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน และ ก.ล.ต. ในการจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2557 

ดว้ยคะแนน 89.5 และจะปรบัปรงุใหเ้ป็น 100 คะแนนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในปี 2558

หมวดท่ี 2 : กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่มไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชุม 

เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพือ่ใชส้ทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และการเสนอค�าถามลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุ 

ในระหว่างวนัที ่5 มกราคม - 5 กุมภาพนัธ ์2558 โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวและแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นระบบ set portal ของ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และไดแ้จง้ผลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นระบบ set portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่จะเริม่ใชใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2558 เป็นตน้ไป ซึง่เมือ่ครบ

ก�าหนดเวลา ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชุม เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และค�าถามล่วงหน้าเขา้มา

ยงับรษิทัฯ และในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้นัน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินการตรวจสอบการด�าเนินกจิการของบรษิทัฯ โดยประธานและกรรมการ 

ในทีป่ระชมุฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถาม แสดงความคดิเหน็ และเสนอขอ้แนะน�าอยา่งเตม็ที ่ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ประชมุ

ไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื ข. ตามทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม เพื่อมอบฉนัทะใหแ้ก่

กรรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนได ้และมสีทิธอิอกเสยีงตามจ�านวนหุน้ทีถ่อือยู ่คอื 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง หุน้ประเภทเดยีวกนั 

มสีทิธอิอกเสยีงทีเ่ทา่เทยีมกนั  ในกรณทีีบ่รษิทัมหีุน้มากกวา่หน่ึงประเภท บรษิทัฯ จะเปิดเผยถงึสทิธใินการออกเสยีงของหุน้แต่ละประเภท 

และกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระใด จะงดเวน้ในการมสีว่นรว่มในการประชมุพจิารณาในวาระนัน้ๆ อกีทัง้ ไมม่กีารเพิม่วาระทีไ่มไ่ดร้ะบุไว้

ในหนงัสอืเชญิประชมุแต่อยา่ใด เพือ่ไมเ่ป็นการลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัก�าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิารพงึระวงัการด�าเนินการทีม่ลีกัษณะรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ และบรษิทั

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้มรีาคาสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติ

ของธุรกจิ ในกรณีมกีารท�ารายการระหวา่งกนัทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูหรอืขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท�ารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะเข้าท�ารายการ  

โดยปี 2557 บรษิทัฯ ไมม่กีารเขา้ท�ารายการระหว่างกนัทีฝ่า่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูภายในทีอ่าจส่งผลต่อการลงทุนและ 

การแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในวนัดงักลา่วทนัทหีรอืก่อน 09.00 น. ของวนัท�าการถดัไป

หมวดท่ี 3 : บทบำทของผูมี้ส่วนได้เสีย
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึสทิธแิละบทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรม ดงัน้ี

ผูถื้อหุ้น บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการประกอบธรุกจิเพือ่สรา้งผลประกอบการทีด่ ีมกี�าไรอยา่งตอ่เน่ืองและมัน่คง รวมถงึการใหผ้ลตอบแทน

อยา่งเป็นธรรมตามนโยบายจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ การเปิดเผยขอ้มลูในการด�าเนินงาน ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีไ่มใ่ชท่างการเงนิ

อยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุกลุม่ไดร้บัประโยชน์สงูสดุอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม โดยแจง้ผา่น

ชอ่งทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ อยา่งสม�่าเสมอ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วกบัผูถ้อืหุน้ 

ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ลูกค้ำ บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการใหบ้รกิารดว้ยความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม โดยยดึถอืความซื่อสตัย ์เป็นธรรม 

เอาใจใสร่บัผดิชอบและใหบ้รกิารดว้ยคณุภาพบนพืน้ฐานของจรรยาบรรณวชิาชพี ขอ้ก�าหนดมาตรฐานสากลและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัฯ  

ยงัใหค้วามส�าคญัในเรือ่งสทิธขิองลกูคา้และผูร้ว่มงานโดยรอบพืน้ทีป่ฏบิตังิาน มกีารจดัฝึกอบรมโดยรว่มมอืกบัลกูคา้ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบั

ความปลอดภยัในการท�างาน เพือ่สรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตังิานรว่มกนัและความมัน่ใจในการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ  
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คู่ค้ำ บรษิทัฯ มนีโยบายในการคดัเลอืกคู่คา้ทีม่แีนวทางในการด�าเนินธุรกจิทีม่คีุณธรรม ท�าธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงหรอืเกีย่วเน่ืองกบั

บรษิทัฯ มชีื่อเสยีงดแีละมปีระสบการณ์ มคีวามเชีย่วชาญทางเทคนิค และมสีถานภาพการเงนิทีเ่ขม้แขง็โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่คา้ 

อยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีมตามขอ้สญัญาระหวา่งกนั ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความซื่อสตัย ์จรงิใจและเป็นธรรมหลกีเลีย่ง

การรบัของขวญั ของก�านลั สนิน�้าใจ การเขา้รว่มงานเลีย้งหรอืงานสงัสรรคท์ีจ่ดัขึน้ ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่อ�านวยความสะดวกในการด�าเนิน

งานและเพือ่ประโยชน์สว่นตน  

คู่แข่ง บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามกรอบกตกิาแห่งการแขง่ขนัทีด่ ี โดยมนีโยบายในการด�าเนินการธุรกจิทีไ่ม่เอารดั 

เอาเปรยีบ และหลกีเลีย่งวธิกีารทีไ่มส่จุรติ เชน่ การใหร้า้ยป้ายส ีสรา้งขา่วทีเ่ป็นเทจ็ บดิเบอืนความจรงิ หรอืวธิกีารอืน่ใดทีเ่ป็นการโจมตคีูแ่ขง่

เจ้ำหน้ี บรษิทัฯ พงึปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญาระหว่างบรษิทัฯ และเจา้หน้ี ดว้ยการช�าระหน้ีตรงเวลา สรา้งความเชื่อใจและ 

มคีวามจรงิใจทีด่ตี่อกนั กรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวไ้ด ้บรษิทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบเพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทาง

แกป้ญัหารว่มกนั

เจ้ำของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย หรือตวัแทนจ�ำหน่ำย บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งพนัธมติรทีด่ ีไมเ่อารดัเอาเปรยีบ รกัษา

ความสมัพนัธ์ทีด่อีย่างมัน่คงกบัเจา้ของผลติภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่าย มกีารตกลงซื้อ - ขาย ตามขอ้สญัญาระหว่างกนั  

ดว้ยเงือ่นไขของราคาและปรมิาณทีเ่หมาะสม ซึง่เจา้ของผลติภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่ายตอ้งจดัหาสนิคา้และบรกิารตามคณุภาพ 

มาตรฐานและราคาทีไ่ดต้กลงไวก้บับรษิทัฯ และหา้มมใิหก้รรมการและพนกังานของบรษิทัฯรบัผลประโยชน์สว่นตวัจากเจา้ของผลติภณัฑ ์

ผูจ้ดัจ�าหน่ายหรอืตวัแทนจ�าหน่าย 

ผูร้บัเหมำ บรษิทัฯ พงึคดัเลอืกผูร้บัเหมาทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ สามารถปฏบิตังิานตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาวา่จา้ง

ระหวา่งกนั ไมเ่อารดัเอาเปรยีบใหเ้สมอืนเป็นพนกังานของบรษิทัฯ

หน่วยงำนรำชกำร บรษิทัฯ ใหค้วามรว่มมอืและพงึปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ และมาตรฐานสากล 

ทีเ่กี่ยวขอ้งและจะปฏบิตัติามวธิดี�าเนินการดว้ยความถูกต้อง สุจรติ ละเวน้การตดิสนิบน ใหข้องขวญั หรอือื่นใดทีก่่อใหเ้กดิการอ�านวย 

ความสะดวกในการด�าเนินธรุกจิ

พนักงำน บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัติามสทิธขิ ัน้พื้นฐานทีพ่นักงานและครอบครวัของพนักงานพงึจะไดร้บั  

ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการตามความสามารถอย่างเหมาะสม เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ 

ในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและหลกัสทิธมินุษยชน จดัหาอุปกรณ์ทีจ่�าเป็น เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน ส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงาน 

ไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร เพือ่เรยีนรูด้า้นความปลอดภยัในการท�างานและเทคนิคใหมแ่ละสรา้งความช�านาญในวชิาชพี 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพในการท�างานแก่องคก์รอยา่งสม�่าเสมอ โดยสามารถดผูลการฝึกอบรมประจ�าปี 2557 เพิม่เตมิไดท้ีข่อ้ 8. 

โครงสรา้งการจดัการ หวัขอ้ “8.5 บุคลากร” และเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถรอ้งทกุข ์หรอืเสนอแนะเรือ่งต่างๆ ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน

ผา่นทาง E-mail / ไปรษณยี ์/ ฝา่ยทรพัยากรบุคคล โดยบรษิทัฯ จะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีน

ชุมชน บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะเรยีนรูว้ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ทุกศาสนาในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิ 

รว่มสรา้งงาน รว่มพฒันาและสนบัสนุนกจิกรรม และใหค้วามชว่ยเหลอืแกค่นในชมุชน รวมถงึการอนุรกัษท์รพัยากรและสิง่แวดลอ้มของชมุชน

ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง ทัง้น้ี ในปี 2557 ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ มกีจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชน ซึง่ไดร้ายงานไวใ้นรายงานประจ�าปี 

หวัขอ้“ความรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม” 



บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ำกดั (มหำชน)
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กำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน ควำมคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามส�าคญัต่อการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ จงึก�าหนดชอ่งทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน ความ

คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธรุกจิของบรษิทัฯ ดงัน้ี

 - คณะกรรมการอสิระ : E-mail  : independent@tndt.co.th

 - ส�านกัเลขานุการบรษิทั : E-mail  : secretary@tndt.co.th

 - ไปรษณยี ์  : คณะกรรมการอสิระ / ส�านกัเลขานุการบรษิทั

     บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

      เลขที ่19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค�าแหง 

     แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240

 - โทรศพัท ์  :  02-735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สาย)

   - โทรสาร  :       02-735-1941  

เลขานุการบรษิทั/เลขานุการคณะกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้วบรวม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ 

คณะกรรมการอสิระ/คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณา บรษิทัฯ มนีโยบายในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รอ้งเรยีน แสดงความคดิเหน็ 

หรอืขอ้เสนอแนะ โดยผูร้อ้งเรยีนเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้หากเหน็วา่การเปิดเผยนัน้จะท�าใหเ้กดิความไมป่ลอดภยั หรอืความเสยีหาย 

กรณทีีผู่ร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูของบุคคลดงักลา่วไวเ้ป็นความลบั และด�าเนินการแกไ้ข โดยใหม้กีารตรวจสอบ

ขอ้มลู ตลอดจนมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส�าคญัเพือ่พจิารณา ใหข้อ้เสนอแนะ และด�าเนินการ

แกไ้ขเยยีวยาหรอืด�าเนินการทางกฎหมายส�าหรบัการกระท�าความผดิดงักลา่วต่อไป
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หมวดท่ี 4 : กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตามก�าหนดเวลา เป็นไปตามขอ้ก�าหนดของส�านกังาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูอื่นทีส่�าคญั ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อราคาหลกั

ทรพัยแ์ละการตดัสนิใจลงทนุของผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) คา่ตอบแทนของผูบ้รหิาร (แบบ 56-1 ขอ้ 8. โครงสรา้ง

การจดัการ หวัขอ้ “8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร”) และค่าสอบบญัช ีรวมถงึขอ้มูลอื่นๆ เช่น รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ  

ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทและผู้สอบบัญชี การท�าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา (แบบ 56-1 เอกสารแนบ 1 “รำยละเอียดเก่ียวกบั

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ�ำนำจควบคมุของบริษทั”) และจ�านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

เป็นรายบุคคล (แบบ 56-1 ขอ้ 8. โครงสรา้งการจดัการ หวัขอ้ “8.1 คณะกรรมการบรษิทั”) และประวตักิารเขา้ร่วมอบรม (แบบ 56-1  

ขอ้ 8. โครงสรา้งการจดัการ หวัขอ้“8.5 พนกังาน”) โครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีขอ้บงัคบับรษิทั 

กฎบตัร จรยิธรรมทีด่ทีางธุรกจิ ช่องทางในการเสนอแนะ แจง้เบาะแส หรอื รอ้งเรยีน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลการถอืครองหลกัทรพัย ์

ของกรรมการและผูบ้รหิาร ภายใน 3 วนัท�าการ นบัจากวนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ โดยเลขานุการคณะกรรมการ 

บรษิทัจะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัสง่รายงานแกส่�านกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบในการประชมุ 

คณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบ 56-1 รายงานประจ�าปี 2557 และเวบ็ไซต์ www.tndt.co.th  

ของบรษิทัฯ

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี

ในรอบปีบญัช ี2557 บรษิทัฯ แต่งตัง้ บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ�ากดั เป็นผูท้�าการตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ 

ตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯ และก�าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 1,010,000 บาท โดยแบง่เป็นคา่ตรวจสอบรายไตรมาสๆ ละ 120,000 

บาท และคา่ตรวจสอบประจ�าปี 650,000 บาท ซึง่งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไมม่เีงือ่นไขจากผูส้อบบญัช ีอกีทัง้ ไมม่ปีระวตั ิ

การสง่รายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปี ลา่ชา้เกนิก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และไมม่ปีระวตักิารถกูสัง่แกไ้ข

งบการเงนิโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สว่นคา่บรกิารอืน่ จะเรยีกเกบ็ตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูถ้อืหุน้ โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ไดม้กีารพบปะนกัลงทนุ 

/ ผูถ้อืหุน้ตามวาระและโอกาสต่างๆ อยา่งเหมาะสม เชน่ งาน Opportunity Day, Mai Forum ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ การใหส้มัภาษณ์ผา่น

รายการ Hard Topic ของ Money Channel และรายการ Smart Focus ของ Smart SMEs ทวีชีีช้อ่งรวย โดยผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึการ

ตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ทีผู่ถ้อืหุน้ไดส้อบถามผา่นนกัลงทนุสมัพนัธ ์และชอ่งทางสือ่สารของบรษิทัฯ
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หมวดท่ี 5 : ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

มคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยท�าหน้าทีก่�าหนดและอนุมตั ิวสิยัทศัน์ นโยบาย พนัธกจิ ภารกจิ กลยทุธ ์เป้าหมาย แผน

ธรุกจิ รวมถงึงบประมาณของบรษิทัฯ และมกีารพจิารณาทบทวนเป็นประจ�าทกุปี รวมทัง้ก�ากบั ควบคมุ ดแูล และตดิตามผลการปฏบิตังิาน

อยา่งสม�่าเสมอ เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่�าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตั ิดงัน้ี

คณะกรรมกำรของบริษทั มจี�านวน 8 ทา่น ซึง่ประกอบกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 3 ทา่น และกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

จ�านวน 5 ทา่น (มกีรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ทา่น) เป็นกรรมการผูห้ญงิจ�านวน 1 ทา่น เน่ืองจากมคีวามละเอยีด รอบคอบในการบรหิาร

จดัการ และมคีวามรูใ้นธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่างด ีนอกจากน้ี คณะกรรมการไดก้�าหนดการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน ไม่เกนิ  

3 บรษิทั บรษิทัอืน่และบรษิทัยอ่ยทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน ไมเ่กนิ 5 บรษิทั ยกเวน้ในกรณไีดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ใหไ้ปด�ารงต�าแหน่ง 

เพือ่การปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ที ่โดยม ีคณะกรรมกำรชดุย่อย ดงัน้ี

1. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

จ�านวน 3 ท่าน ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2557 เมื่อวนัที ่10พฤศจกิายน 2557 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

คา่ตอบแทนมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยก�าหนด

2.คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั จ�านวน 3 ทา่น เป็นกรรมการบรษิทั ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะ

กรรมการบรษิทั และมคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยก�าหนด รวมถงึบรษิทัฯ ไดก้�าหนดไว้

3.คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูเ้สนอการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยเลอืกตัง้จากกรรมการและ/หรอื  

ผูบ้รหิารจ�านวน 3 ทา่น โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร

4. คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมการบรษิทัยงัมไิดด้�าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการ

ชดุยอ่ยทัง้ 2 ชดุดงักลา่ว จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีใ่นการสอบทานการปฏบิตัติามจรรยาบรรณและหลกัการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนการสอบทานระบบการประเมนิการบรหิารความเสีย่งในการด�าเนินงาน

คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ ยดึมัน่และใหค้วามส�าคญัในการบรหิารตามหลกัจรรยาบรรณทางวชิาชพี และหลกัการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีทัง้ดา้นโครงสรา้งองคก์รและดา้นกลยทุธก์ารจดัการ ซึง่มกีารก�าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นระบบ โปรง่ใส 

สามารถตรวจสอบได ้อาทเิชน่ การก�าหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธท์ีช่ดัเจน มคีวามโปรง่ใสในการด�าเนินธรุกจิ ดแูลความปลอดภยัของบุคลากร 

ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในองคก์รและชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีง และการปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตั ิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้ก�าหนด

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ เป็นตน้ ซึง่คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและ

พนักงานต่างกย็ดึมัน่ในการปฏบิตัเิสมอมา เพื่อมุ่งหวงัในการสรา้งมาตรฐานของกจิการทีด่ขี ึน้ อนัจะท�าใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มเกดิ

ความเชือ่มัน่ เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ และน�าไปสูก่ารพฒันาธุรกจิทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�านโยบายการก�ากบั

ดแูลกจิการนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มและผลการปฏบิตั ินโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และนโยบายอื่นๆ ของบรษิทัฯ 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ยดึมัน่และปฏบิตัติาม มกีารทบทวน รวมถงึการปฏบิตัติามและใหค้วาม

เหน็ชอบนโยบายดงักลา่วโดยคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ�าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

คณะกรรมการบรษิทัแต่ละท่านควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ�านวนการประชุมทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขี ึน้ในรอบปี  

โดยก่อนการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ จะร่วมกนัเสนอและพจิารณาวาระในการประชุม เพื่อใหเ้รื่อง 

ทีส่�าคญัไดร้บัการพจิารณาในทีป่ระชมุอยา่งครบถว้น และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัท�าหน้าทีจ่ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มทัง้เอกสาร

ประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 7 วนัท�าการเพือ่ใหค้ณะกรรมการทกุทา่นไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูต่างๆ  

อยา่งเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุมนอกจากน้ี คณะกรรมการสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเชญิผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วม

ประชมุเพือ่ชีแ้จงขอ้มลู ในกรณทีีค่ณะกรรมการตอ้งการสอบถามรายละเอยีดอื่นๆ เพิม่เตมิ และในวาระทีม่รีายการเกีย่วโยงกนักบักรรมการ 

กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักลา่วจะไมม่สีทิธิล์งคะแนนเสยีงและไมอ่ยูร่ว่มประชมุ



THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainable Development Report 2014 43

TRUST 
TO

OPERATE

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประชุม

ระหว่างกนัเองได้ตามความจ�าเป็น เพื่ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มฝี่ายบรหิารเขา้ร่วมด้วย  

โดยในปี 2557 ไมม่ปีระเดน็ทีเ่กีย่วกบัการจดัการทีท่�าใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบ ตอ้งประชมุรว่มกนั

เพือ่อภปิรายปญัหาต่างๆ

คณะกรรมการและบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่ระบบควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพและ

กอ่ใหเ้กดิประสทิธผิลอยา่งยัง่ยนื ทัง้ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน การประเมนิความเสีย่งกจิการและการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management 

Policy) ครอบคลุมทัง้องคก์ร การควบคมุระบบสารสนเทศและการสือ่สาร และมกีารตดิตามประเมนิผล อยา่งต่อเน่ือง ทัง้การแบง่แยกหน้าที่

ความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน มรีะบบการก�ากบัดแูลทีด่เีพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดุล และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี การควบคมุ

ภายในเกีย่วกบัระบบทางการเงนินัน้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารรายงานทางการเงนิโดยเสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ และมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบประเมนิความเพยีงพอ โดยยดึถอืและใชเ้ป็นกรอบในการอา้งองิการปฏบิตังิาน คอื Internal Control Integrated 

Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึง่ก�าหนดใหต้อ้งมกีารประเมนิ

ระบบการควบคมุภายในในดา้นต่างๆ แบง่ออกเป็น 5 สว่น คอื 

 สว่นที ่1 สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment)

   สว่นที ่2 การประเมนิความเสีย่ง (Risk Management)

   สว่นที ่3 มาตรการควบคมุการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร (Management Control Activities)

    สว่นที ่4 ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Informational and Communication)

          สว่นที ่5 ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

ในเรือ่งของการพจิารณาอนุมตัธิรุกรรมตา่งๆ จะค�านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ โดยด�าเนินการตามแผนผงัอ�านาจอนุมตั ิและ

การพจิารณาอนุมตัธิรุกรรมในอนาคตจะกระท�าโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมนัน้ๆ เทา่นัน้

กรรมกำรผูจ้ดักำร

กรรมการผู้จดัการ ท�าหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร (Chief Executive Officer หรอื CEO) โดยเป็นผู้บรหิารจดัการ  

ในการควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท มีอ�านาจด�าเนินการและก�ากับดูแลการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนดภายใตก้ฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทั มอี�านาจในการอนุมตัติามผงัอ�านาจอนุมตั ิรวมถงึเป็นผูพ้จิารณา

กลยทุธท์างธุรกจิ โดยรายงานผลการด�าเนินการต่อคณะกรรมการบรษิทัทราบอยา่งสม�่าเสมอ 

ทัง้น้ี กรรมการผูจ้ดัการตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดและระเบยีบวาระต่างๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและตอ้งไมอ่นุมตั ิ

รายการใดๆ ทีต่นเองหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะ

อืน่ใดกบับรษิทัและบรษิทัยอ่ย และตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา

คณะกรรมการก�าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู

ของบรษิทั ทัง้ประเภทของต�าแหน่งกรรมการและจ�านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด�ารงต�าแหน่งได ้ทัง้น้ี ตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

กำรประเมินตนเอง

1. คณะกรรมกำร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนรว่มกนัพจิารณาแบบประเมนิและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกนัประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองและประเมนิผลความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน โดยใชแ้บบ

ประเมนิตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และน�าผลการประเมนิมาปรบัปรุง แกไ้ข เพือ่พฒันาการ

ปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจ�า

ในไตรมาสที ่4 ของทกุปี ซึง่จดัท�าเป็น 2 ลกัษณะ คอื การประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานของกรรมการเป็นรายบุคคล เพือ่เป็นการประเมนิประสทิธภิาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการ 

ทีด่ ีโดยมกีระบวนการดงัน้ี
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1.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ทบทวนแบบประเมนิผลใหม้คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

โดยใชแ้บบประเมนิตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

1.2 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย จะรว่มกนัประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง ในไตรมาสที ่4 ของทกุปี

1.3 เลขานุการบรษิทั จะเป็นผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมนิตนเองต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อน�าผลการประเมนิมาปรบัปรุง 

แกไ้ข เพือ่พฒันาการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ บรรลตุามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมนิไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู 

ประจ�าปี และรายงานประจ�าปี

ส�าหรบัปี 2557 คณะกรรมการไดป้ระเมนิการปฏบิตังิานของตนเอง ซึง่ครอบคลุมเรือ่งต่างๆ มทีัง้หมด 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ โครงสรา้ง

และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ / บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ / การประชุมคณะกรรมการ / การท�าหน้าที ่

ของกรรมการ / ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร โดยการประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานตนเองของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื 4 = ดเียีย่ม / 3 = ดมีาก / 2 = พอใช ้ / 1 = ไม่น่าพอใจ / 0 = ตอ้งปรบัปรุง  

ซึง่ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจ�าปี 2557 สามารถสรปุไดด้งัน้ี

หวัข้อกำรประเมิน (ประเมินทัง้คณะ) ผลกำรประเมินปี 2557 (คะแนนเฉล่ีย)

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.90

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3.80

3. การประชมุคณะกรรมการ 3.88

4. การท�าหน้าทีข่องกรรมการ 3.86

5. ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 3.80

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 3.83

2. กรรมกำรผูจ้ดักำร

    คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการโดยใชแ้บบประเมนิ

ผลงานของ CEO ตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในไตรมาสที ่1 ของทุกปี ซึง่การประเมนิแบ่งออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่  

ความคบืหน้าของแผนงาน / การวดัผลการปฏบิตังิาน  และการพฒันา CEO จากนัน้น�าเสนอคณะกรรรมการบรษิทัเพือ่ขอความเหน็ชอบ 

และน�าผลการประเมนิมาปรบัปรุง แกไ้ข เพือ่พฒันาการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ และบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้น้ี สรุปผล 

การประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการถอืเป็นขอ้มลูลบัเฉพาะบุคคล ไมส่ามารถเปิดเผยได้

กำรพฒันำศกัยภำพ

คณะกรรมการสรรหาฯ มหีน้าทีใ่นการวางแผนเพื่อพฒันาศกัยภาพทางดา้นการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ คณะกรรมการ  

ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึเลขานุการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม เป็นไปตามประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก�าหนด ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

โดยในปี 2557 คณะกรรมการไดเ้ขา้รว่มอบรม / สมัมนา รวม 5 หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูและกลุม่ผูบ้รหิารเขา้รว่มอบรม / สมัมนา 

รวม 16 หลกัสูตร เลขานุการบรษิทัเขา้ร่วมอบรม / สมัมนา รวม 15 หลกัสูตร พนักงานไดเ้ขา้ร่วมอบรม / สมัมนา รวม 59 หลกัสูตร  

โดยมกีารรายงานรายละเอยีดหลกัสตูรต่างๆ ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี สามารถดูไดท้ี ่แบบ 56-1 หวัขอ้ “พนักงำน” และ 

หน้านกัลงทนุสมัพนัธ ์ขอ้มลูองคก์ร หวัขอ้ “หลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี”

 สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีห่ลกัก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่ไดร้ะบุไวบ้นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th หน้านกัลงทนุสมัพนัธ ์“หวัขอ้ 

ขอ้มลูองคก์ร หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี
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กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่

ในการเขา้รบัต�าแหน่งกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ กรรมการแต่ละทา่นจะไดร้บัคูม่อืกรรมการและรบัทราบขอ้มลูต่างๆ ทีส่�าคญั

เกีย่วกบับรษิทั ทัง้ขอ้บงัคบับรษิทัทีร่ะบุถงึขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ค�าแนะน�าทางดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบ 

และเงือ่นไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิ

ของบรษิทัฯ

แผนพฒันำและสืบทอดต�ำแหน่งงำน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการคดัเลอืกบุคลากรเพือ่สบืทอดต�าแหน่งงานทุกระดบัทีส่�าคญัอยา่งโปรง่ใส และเป็นธรรม เพือ่ใหม้ ัน่ใจ

ไดว้า่ การด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จะมคีวามต่อเน่ืองในการบรหิาร สามารถรองรบัการขยายฐานธุรกจิงานและกลุม่ลกูคา้ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้จดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน ต�าแหน่งคณะกรรมการ และต�าแหน่งงาน 

ที่เป็นต�าแหน่งงานหลกั (Key Jobs) ซึ่งมคีวามส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อนัได้แก่ ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร

สงูสุดของสายงาน ต�าแหน่งทีม่คีวามส�าคญัในโครงสรา้งการบรหิารจดัการ ต�าแหน่งงานทีม่ทีกัษะเฉพาะดา้น มคีวามช�านาญเชงิลกึและ 

ยากแก่การทดแทน โดยจะพจิารณาคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญ รวมถงึมทีกัษะ

ความเป็นผูน้�าอยา่งเพยีงพอ เพือ่ประเมนิและจดัท�าแผนพฒันาศกัยภาพทีเ่หมาะสมรวมถงึเตรยีมความพรอ้มในทกุดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง และเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเหน็ชอบ

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th หน้านกัลงทนุสมัพนัธ ์หวัขอ้ “ขอ้มลูองคก์ร” เรือ่ง “การก�ากบัดแูลกจิการ”
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กำรสร้ำงคณุค่ำร่วมกบัลกูค้ำ และกำรด�ำเนินธรุกิจด้วยควำมเป็นธรรม

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการใหบ้รกิารดว้ยความปลอดภยัต่อชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม โดยยดึถอืความซื่อสตัย ์เป็นธรรม เอาใจใส ่ 

รบัผดิชอบ และใหบ้รกิารดว้ยคณุภาพ บนพืน้ฐานของจรรยาบรรณวชิาชพี ขอ้ก�าหนดมาตรฐานสากลและกฎหมายตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกจนถงึ

การส่งมอบผลการตรวจสอบแม่นย�า เชื่อถอืได ้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรอืลูกคา้ทีร่บับรกิาร ในการยนืยนัคุณภาพและมคีวามปลอดภยั 

ตอ่การใชง้านในสนิคา้ กระบวนการหรอืชิน้งานทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ รวมถงึการเสนอราคาตามกรอบกตกิาการแขง่ขนัตามขัน้ตอนการเสนอ

ราคาดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสม ใหค้�าปรกึษา แนะน�าบรกิารและเครือ่งมอืในการทดสอบและตรวจสอบฯ ทีเ่หมาะสมกบัธรุกจิของลกูคา้  

เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด ระบุรายละเอยีดในสญัญาอยา่งครบถว้น ถกูตอ้งตามตกลง และรกัษาขอ้มลูความลบัของลกูคา้
     

                 Perfomance Check 
การตรวจสอบวธิกีารปฏบิตังิานดว้ยวธิกีารทดสอบและตรวจสอบเพือ่ตรวจสอบ

ประสทิธภิาพ ความสามารถ ของพนกังานวา่ยงัคงปฏบิตังิานตามขอ้ก�าหนด กฎเกณฑ ์

อยา่งครบถว้นหรอืไม ่เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่พนกังานของบรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิารแกล่กูคา้

ดว้ยความสามารถและมปีระสทิธภิาพ เป็นตามมาตรฐานก�าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

และจะท�าการทบทวนประสทิธภิาพทกุ 1 ปี ครึง่

ผูบ้ริหำรพบลกูค้ำ

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะเขา้ร่วมการประชุมและเยีย่มชม ณ บรษิทัของลูกคา้  

เพือ่พดูคยุ และแลกเปลีย่นทศันคต ิรวมถงึโทรศพัท ์และ E-mail สอบถามความพงึพอใจ

ในการใหบ้รกิารทดสอบและตรวจสอบของบรษิทัฯ และพนกังานอยูเ่สมอ โดยน�าขอ้ตชิม 

ค�าแนะน�าต่างๆ มาปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่ใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจอยา่งสงูสดุ

กำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม
บรษิทัฯ จะประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาแห่งการแข่งขนัที่ด ีและ

ด�าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม ไม่
เอารดัเอาเปรยีบ และหลกีเลีย่งวธิกีารทีไ่มส่จุรติ การใสร่า้ยป้ายส ีการสรา้งขา่วที่
เป็นเทจ็ หรอืวธิอีื่นใดทีโ่จมตคีูแ่ขง่

ให้บริกำรอย่ำงเป็นธรรม
บรษิทัฯ ใหบ้รกิารแกล่กูคา้อยา่งเตม็ประสทิธภิาพ รวมทัง้การใหค้�าแนะน�า 

เป็นที่ปรกึษาและเลอืกใช้บรกิารเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ทนัสมยั ได้มาตรฐาน  
เพื่อใหผ้ลการปฏบิตังิานถูกตอ้ง แม่นย�า มคีุณภาพสูงสุด ยดึถอืความเอาใจใส ่
และความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ทัง้ในดา้นคุณภาพของการบรกิาร ความปลอดภยั 
ในการใช้บริการ และการให้บริการหลงัการขาย และพึงให้บริการด้วยราคา 
ทีส่มเหตุสมผล การเรยีกรบัช�าระคา่บรกิารตามความถกูตอ้ง เป็นจรงิ รวมถงึการให ้
ความส�าคญักบัการรกัษาความลบัในขอ้มลู เอกสาร ผลการทดสอบและตรวจสอบ
ของลกูคา้ ไมน่�าไปเผยแพรเ่พือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ

กำรประกอบกิจกำรท่ีเป็นธรรม
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กำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียด้วยควำมเป็นธรรม

นอกจากน้ี คณะกรรมการและบริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มและให้ความส�าคญัในการเปิดเผยข้อมูล 

อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นปจัจุบนั ตามก�าหนดเวลา และใหส้ทิธติ่างๆ อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได ้

ส่วนเสยีในคู่มอืจรยิธรรมและจรรยาบรรณธุกจิของบรษิทัฯ และขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดัเพื่อท�าใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม 

เกดิความเชือ่มัน่ เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ และน�าไปสูก่ารพฒันาธรุกจิทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ



บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ำกดั (มหำชน)

รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๗48

TRUST 
TO

OPERATE

บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัเรื่องสทิธขิองลูกคา้ และผูร้่วมงานโดยรอบพืน้ทีป่ฏบิตังิาน จงึมกีารจดัฝึกอบรมร่วมมอืกบัลูกคา้ เพื่อให ้

ความรูแ้ก่หน่วยงานของลกูคา้อยูเ่สมอ เชน่ หลกัสตูรความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั NDT ความปลอดภยัในการท�างานดา้นรงัส ีความรูพ้ ืน้ฐานงาน

ตรวจสอบ การซอ้มแผนรงัสฉุีกเฉนิ เป็นตน้ เพือ่สรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตัริว่มกนัอยา่งปลอดภยัและมัน่ใจในการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิารทดสอบและตรวจสอบแก่ลกูคา้ดว้ยคณุภาพ และมปีระสทิธภิาพอยา่งสงูสดุในทกุขัน้ตอน ดงัน้ี

1. ด�าเนินการตามขอ้ก�าหนดตามมาตรฐานสากล เช่น  ASTM, ASME ฯลฯ รวมถึงขอ้ก�าหนดและกฎหมายของหน่วยงาน 

ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมธรุกจิพลงังาน ส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิ(ปส.) สถาบนันิวเคลยีร ์ ฯลฯ 

2. ใชบุ้คลากรทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ความช�านาญ และผา่นการรบัรองตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT, API, ZSWIP ฯลฯ 

ปฏบิตังิาน และรายงานผลตามจรรยาบรรณวชิาชพี มจีรยิธรรมและคณุธรรมทีด่ ี ดว้ยความถกูตอ้ง แมน่ย�า เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด  

โดยไมเ่อนเอยีงหรอืแกไ้ขผลการทดสอบทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานตามทีล่กูคา้รอ้งขอ

3. ควบคมุ ดแูลระบบการปฏบิตังิานของฝา่ยต่างๆ ดว้ยมาตรฐานสากล เพือ่ความถกูตอ้งและสรา้งความเชือ่มัน่ในการบรกิาร

ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค
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4.ใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีม่คีวามทนัสมยั ทีม่คีณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน

สากล โปรแกรมมีลิขสิทธิถ์ูกต้องจากบริษัทผู้ผลิตมีการปรบัปรุงโปรแกรม  

ทวนสอบ และสอบเทยีบเครือ่งมอืเมือ่ครบวาระซึง่ก�าหนดโดยผูผ้ลติ และองคก์ร

ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน เช่น ส�านักงานปรมาณูเพื่อสนัต ิสมาคมส่งเสรมิ

เทคโนโลย ี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรมวทิยาศาสตร์ รวมถึงองค์กรที่ได้รบัการรบัรอง

มาตรฐาน ISO 17025 เป็นต้น เพื่อความเที่ยงตรงของผลการทดสอบและ 

ตรวจสอบฯ

5. จดัหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภยัตามขอ้ก�าหนดและกฎหมาย 

ส�าหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

จากการปฏบิตังิาน และส่งผลกระทบต่อชวีติ ทรพัย์สนิ สิง่แวดล้อม รวมถงึ 

ชือ่เสยีงของลกูคา้

6. ใหค้วามรูแ้ก่หน่วยงานของลกูคา้ ซึง่บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัเรือ่ง

สทิธขิองลูกคา้และผูร้่วมงานโดยรอบพืน้ทีป่ฏบิตังิานจดัฝึกอบรมโดยร่วมมอื

กบัลกูคา้ เชน่ หลกัสตูรความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั NDT ความปลอดภยัในการ

ท�างานดา้นรงัส ีความรูพ้ ืน้ฐานงานตรวจสอบ การซอ้มแผนรงัสฉุีกเฉนิ เป็นตน้  

เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตังิานร่วมกนัอย่างปลอดภยัและมัน่ใจในการ

ใ ห้ บรกิารของบรษิทัฯ

7. สง่มอบผลการทดสอบทีถ่กูตอ้ง แมน่ย�า ครบถว้น และทนัตามก�าหนดเวลา  

8. เรยีกช�าระคา่บรกิารจากลกูคา้ ตามปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ดต้กลงไวก้่อนเริม่ท�างาน

9. ส�ารวจความพงึพอใจอย่างต่อเน่ือง เพื่อน�ามาปรบัปรุง และพฒันาการบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพและคุณภาพยิง่ขึน้  

เพื่อใหลู้กคา้ได้รบัความพงึพอใจอย่างสูงสุด 

จากการส�ารวจความพงึพอใจปี 2557 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกๆ 4 เดอืน และน�ามาประมวลผลทุก 6 เดอืน เป็นครึง่ปีแรก และ

ครึง่ปีหลงั พบว่า มคี่าเฉลี่ยใกล้เคยีงกนัซึ่งโดยรวมถอืว่าอยู่ในเกณฑ์ด ี แต่บรษิทัฯ ยงัคงพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิาน  

เครื่องมอื อุปกรณ์ และนวตักรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้ รวมถงึสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้อย่าง

สูงสุด และเมื่อพจิารณาในแต่ละด้าน พบว่าลูกคา้มคีวามพงึพอใจมากที่สุด 3 ด้านดงัน้ี

1. ความตรงต่อเวลา 

2. อธัยาศยัในการปฏบิตังิาน 

3. ความพรอ้มของเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
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ต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่

คณะกรรมการบรษิทัมุ่งมัน่ที่จะด�าเนินธุรกจิด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วน 

ไดเ้สยีทุกกลุ่มและปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท�างาน 

ของบรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดั  จงึเหน็ควรก�าหนดนโยบายต่อตา้นการทจุรติเพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด�าเนินธรุกจิ และพฒันา

สูอ่งคก์รแหง่ความยัง่ยนื ดงัน้ี 

นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริต คอรร์ปัชัน่

“ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ลูกจ้างของบรษิัทฯ ด�าเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติ คอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น 

เพือ่ประโยชน์ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ตอ่ตนเอง คูค่า้ ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยครอบคลมุถงึทกุธรุกจิและทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยไม่หวัน่ไหวต่อผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อรายไดข้องบรษิทัฯ หรอือื่นๆ ทัง้สิน้ และจดัใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อ

ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ�าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏบิตั ิและขอ้ก�าหนดในการด�าเนินการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 

การเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก�าหนดตามกฎหมาย”

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารสือ่สารเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในขอ้ก�าหนด แนวทางการปฏบิตั ิความรบัผดิชอบ เพือ่ใหท้กุคนในองคก์ร 

รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดป้ฏบิตัติามภายใตน้โยบายเดยีวกนั

มำตรกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่

บรษิทัฯ ไดม้ ีมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิและ 

ไดด้�าเนินนโยบายต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ ควบคูไ่ปกบัการด�าเนินงานทกุๆ กจิกรรมของบรษิทัฯ ตลอดจนมกีารประเมนิความเสีย่งดา้น

การทจุรติ คอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นทกุกระบวนการอยา่งสม�่าเสมอ กรณทีีพ่บการกระท�าทีส่อ่ถงึการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ พนกังาน

ทกุคนสามารถแจง้ผา่นชอ่งทางทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด เพือ่ด�าเนินการพจิารณาตรวจสอบ หาวธิกีารแกไ้ขและป้องกนัต่อไป ทัง้น้ี ผูแ้จง้เบาะแส  

/ ผูร้อ้งเรยีนสามารถพจิารณาแจง้ไดต้ามความเหมาะสม 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมคีณะผูต้รวจสอบภายในเพือ่ตรวจสอบตามแผนการตรวจทุกไตรมาส รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

พจิารณา และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัทราบ และก�าหนดวธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

มำตรกำรคุ้มครองผูแ้จ้งเบำะแส / ผูร้้องเรียน

บรษิทัฯ มนีโยบายในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รอ้งเรยีน แสดงความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ โดยผูร้อ้งเรยีนเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผย

ตนเองได ้หากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้จะท�าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรอือาจเกดิความเสยีหาย กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง บรษิทัฯ  

จะเก็บรกัษาข้อมูลของบุคคลดงักล่าวไว้เป็นความลบั และด�าเนินการแก้ไข โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนมีการรายงาน 

ต่อคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส�าคญัเพื่อพจิารณา ใหข้อ้เสนอแนะ และด�าเนินการแกไ้ขเยยีวยาหรอืด�าเนินการ 

ทางกฎหมายส�าหรบัการกระท�าความผดิดงักลา่วต่อไป
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กำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงยัง่ยืนด้ำนพนักงำน
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กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิตามสทิธิ

ข ัน้พื้นฐานของกฎหมายแรงงาน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

นอกเหนือแก่พนักงานและครอบครวัของพนักงานพงึจะได้

รบัมแีนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจ และหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลและ

ส่งเสรมิการปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั และ 

ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่ งบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ 

แก่พนักงานเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ 

ในการสร้างความส�าเร็จให้องค์กรได้อย่างยัง่ยืน ตลอดจน

การส่งเสรมิและสนับสนุนใหไ้ดร้บัการฝึกอบรม การเขา้ร่วม

กจิกรรมต่างๆ การไดร้บัคา่ตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ และ 

การประเมนิผลตามความสามารถอยา่งเหมาะสม เป็นธรรมและ

เทา่เทยีมกนั โดยไมก่ดีกนัเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา แตอ่ยา่งใด 

ผลตอบแทนและสวสัดิกำร
บรษิทัฯ มนีโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนพนกังาน โดยค�านึงถงึความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู ้ความสามารถ ผลการปฏบิตัิ

งานของพนกังานแต่ละคน และสอดคลอ้งกบัคา่เฉลีย่ของอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึคา่ตอบแทนพนกังานจะตอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวั

ทางธรุกจิ และการเตบิโตของบรษิทัฯ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีในนามบรษิทัฯ ส�าหรบัพนกังานของบรษิทัฯ ทกุคน 

โดยแต่งตัง้ให ้บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จ�ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทนุโดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2548 เป็นตน้มา บรษิทัฯ 

จะจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 5 - 10 ของเงนิเดอืนพนกังาน ทัง้น้ี เป็นไปตามเงือ่นไขอายกุารท�างาน โดยพนกังานจา่ยเงนิสะสม

ในอตัราไมต่�่ากวา่รอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน แต่ไมเ่กนิอตัราทีบ่รษิทัฯ จา่ยสมทบ

โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานทัง้หมด 599 คน ดงัน้ี

รำยกำร จ�ำนวนเงิน (บำท)

เงนิเดอืน + รายไดอ้ืน่  136,850,610.49 

โบนสั  8,926,405.00 

เงนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี  2,135,707.85 

รวม  147,912,723.34 

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบติั 

ต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม  
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นอกจากน้ี บรษิัทฯ จดัให้มสีวสัดิการต่างๆ ให้กบัพนักงานตามที่กฎหมายก�าหนด และจดัให้มสีวสัดิการต่างๆ เพิม่เติม  

อาทเิช่น สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล การประกนัชวีติและอุบตัเิหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ�าปี สวสัดกิารเงนิช่วยเหลอืและอื่นๆ เช่น  

เงนิชว่ยเหลอืงานศพ กรณพีนกังานเสยีชวีติ และกรณบีดิา มารดา บุตร หรอื คูส่มรสทีช่อบดว้ยกฎหมายของพนกังานเสยีชวีติ เงนิชว่ยเหลอื

กรณพีนกังานสมรส กรณพีนกังานอุปสมบท เงนิกูย้มืกรณฉุีกเฉนิ จดัหาแหลง่เงนิกูซ้ือ้บา้นในอตัราดอกเบีย้พเิศษ เป็นตน้

นอกจากน้ี จากปญัหาค่านิยมในการท�างาน อีกทัง้การขาดแคลนบุคลากร บริษัทฯ จึงจัดท�าโครงการโดยให้พนักงาน 

มสี่วนร่วมในการพฒันาองค์กรด้วยกจิกรรม “ชกัชวนร่วมสร้ำงงำน” เพื่อให้พนักงานได้ชกัชวนเพื่อน คนรู้จกั สมาชกิในครอบครวั  

ทีม่คีวามชอบในลกัษณะของงานและอยากร่วมท�างานกบับรษิทัฯไดเ้ขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสมาชกิในองค์กร อกีทัง้เพื่อเสรมิสรา้ง 

รายได ้สรา้งความมัน่คงและความสมัพนัธท์ีด่อีนัดขีองสมาชกิภายในครอบครวัของพนกังาน  รวมถงึเกดิการพฒันาและตอ่ยอดความสามารถ

จากรุน่สูรุ่น่เพือ่ความยัง่ยนืขององคก์รต่อไป

                       = พ่อชวนลกู =    = ลกูชวนเพ่ือน =
 

สภำพแวดล้อมท่ีดีในกำรท�ำงำนและสนัทนำกำร
บรษิทัฯ จดัสถานที ่ เครื่องมอื อุปกรณ์ และสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหเ้หมาะสม โดยใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการออกแบบ

สถานที่ โดยการขยายพื้นที่ส�านักงานใหญ่กรุงเทพ ส�านักงานสาขาระยอง รวมถึงหน่วยงานสาขาย่อย 6 สาขา เพื่อรองรบัจ�านวน

พนักงานและปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้อย่างเพยีงพอ ช่วยใหพ้นักงานเกดิความคล่องตวัในการปฏบิตัหิน้าที ่สะดวกในการคดิคน้และพฒันา

เทคโนโลยตี่างๆ ซึง่การขยายฐานการใหบ้รกิารครอบคลุมในทกุพืน้ทีข่องประเทศ สามารถใหบ้รกิารแก่กลุม่ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็และทัว่ถงึ 

มากยิง่ขึน้ รวมถงึการจดัพืน้ทีแ่ละอุปกรณ์ส�าหรบัสนัทนาการ เพือ่ใหพ้นกังานไดพ้ฒันาสขุภาพกายและใจ เชน่ โต๊ะปิงปอง สนามฟุตบอล 

สนามเปตอง และลานกวา้งส�าหรบัจดังานสงัสรรค ์เป็นตน้

กำรพฒันำบคุลำกร
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ร ับการฝึกอบรมทัง้ภายนอกและภายในองค์กรอย่างสม�่ าเสมอ เพื่อเรียนรู ้

เทคนิคใหม่ๆ และสร้างความช�านาญในวชิาชพี เป็นการเพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพในการท�างานแก่องค์กร นอกจากน้ี บรษิทัฯ  

ไดข้ยายศนูยฝึ์กอบรมภายในเพือ่สรา้งบคุลากร NDT เพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั กไ็ดส้ง่พนกังานออกไปรบัการฝึกอบรมเพือ่เรยีนรูเ้ทคนิคใหม่ๆ   

และสรา้งความช�านาญจากสถาบนัภายนอก ทัง้ในและตา่งประเทศ ตามความเหมาะสมของธรุกจิอยา่งสม�่ำเสมอและสรา้งพนัธมติรกบัองคก์รอืน่ 

ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้ ฝึกฝนความช�านาญ รวมถึงการแลกเปลี่ยนก�าลังคนซึ่งกันและกัน  

เพือ่การสรา้งบคุลากรใหเ้หมาะสมและทนัตอ่ความตอ้งการในภาคอุตสาหกรรม เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการใหบ้รกิารลกูคา้ รวมถงึการเสรมิ

บุคลากรเมือ่เกดิปญัหาขาดแคลน
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บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัในการจดัการฝึกอบรมอย่างยิง่ จงึไดส้รา้งอาคารศูนยฝึ์กอบรมขึน้ เพื่อรองรบัการฝึกอบรมพนักงาน 

ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ เพื่อใหก้ารฝึกอบรมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และตามขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากล นอกจากน้ี บรษิทัฯ  

ยงัใหเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานไดฝึ้กอบรมอกีหลายหลกัสตูร ทัง้ในประเทศและต่างประเทศกบัองคก์รต่างๆ ทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นทีย่อมรบั 

ในระดบัสากล เพือ่ใหท้นัตอ่เทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาและเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ และสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้  

ซึง่การสง่พนกังานเขา้รบัการฝึกอบรมภายนอก จะพจิารณาดา้นคณุธรรม ประสทิธภิาพขององคก์รทีใ่หก้ารฝึกอบรม และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั

อยา่งคุม้คา่เป็นส�าคญั ดว้ยเป็นธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ความแมน่ย�า และถกูตอ้งของผลทดสอบ

เป็นตวัก�าหนดความพงึพอใจและไวว้างใจจากลูกคา้ ซึง่หมายถงึเป็นตวัก�าหนดอนาคตของบรษิทัฯ เช่นกนั ดว้ยความพรอ้มในสิง่เหล่าน้ี 

ทีท่�าใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายตวัมาถงึปจัจบุนั

นโยบำยพฒันำพนักงำน

ในส่วนของการจดัฝึกอบรมภายใน บรษิทัฯ ได้ท�าการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการตรวจสอบด้วยเทคนิค NDT ซึ่งมอียู่หลายวธิ ี

ตามขอบขา่ยทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ และมกีารทดสอบ เพือ่ออกใบรบัรองใหบุ้คลากรทีส่อบผา่นตามเกณฑท์ีก่�าหนด โดยเป็นไปตาม 

กฎระเบยีบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ท�าลายแห่งสหรฐัอเมรกิา (ASNT)” และองคก์รสากลอื่นๆ เช่น ISO นอกจากนัน้ ยงัมกีารเชญิ 

ผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศและในประเทศมาท�าการฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ เพื่อเพิม่เตมิความรูใ้นดา้นต่างๆ เช่น การใช้

เทคโนโลยชีัน้สูง ความปลอดภยัในการท�างานกบัรงัส ีมาตรฐานงานเชื่อมตามมาตรฐานสากลทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม เช่น ASME Code  

การท�างานในทีอ่บัอากาศ ฯลฯ เป็นตน้ 

ส�าหรบัหลกัสูตรของผูบ้รหิารและเลขานุการบรษิทั จะพจิารณาตามความเหมาะสม เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตาม

ระเบยีบ ขอ้ก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัโดยส�านกังาน ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สถาบนัไทยพฒัน์ สถาบนับณัฑติ

บรหิารธรุกจิศศนิ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนหลกัทรพัย ์maiA เป็นตน้ เพือ่น�าความรูม้าปรบัปรงุและประยกุตใ์ชก้บังานของบรษิทัฯ ต่อไป

ข้อมลูกำรฝึกอบรมประจ�ำปี 2557

1. การฝึกอบรมภายใน

ล�ำดบั รายละเอยีด
จ�ำนวน

(คอรส์)

ระดบัผูเ้ข้ำร่วม / จ�ำนวนผูเ้ข้ำร่วม (คน)

พนักงำน ทีม RT Supervisor วิศวกร
ผช.ผจก.

 ผจก.

เลขำนุกำร

บริษทั
กรรมกำร

1 โดยวทิยากรของบรษิทัฯ    12 612 73 3 9 7 - -

2 โดยวทิยากรจากภายนอก 3 138 40 37 15 28 - -
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2. การฝึกอบรมภายนอก - ภายในประเทศ

   2.1 ระดบักรรมการ   จ�านวน         6     คอรส์       

   2.2 ระดบัเลขานุการบรษิทั  จ�านวน       19      คอรส์       

   2.3 ระดบัผช.ผจก. / ผจก.  จ�านวน       22      คอรส์       

   2.4 ระดบัวศิวกร   จ�านวน         8      คอรส์       

   2.5 ระดบั Supervisor  จ�านวน         4      คอรส์       

   2.6 ระดบัหวัหน้างาน  จ�านวน         7      คอรส์       

   2.7 ระดบัพนกังาน   จ�านวน       40      คอรส์       

3. การฝึกอบรมภายนอก - ต่างประเทศ

   3.1 ระดบัผช.ผจก. / ผจก.  จ�านวน         1      คอรส์       

   3.2 ระดบัวศิวกร   จ�านวน         2      คอรส์       

กำรค้มุครองสขุภำพและควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำน
ดว้ยบรกิารการทดสอบและตรวจสอบดา้น NDT ต้องปฏบิตังิานในสถานทีท่ีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ภาคพืน้ดนิ ทะเล งานทีสู่ง  

งานทีอ่บัอากาศ หรอืสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเคม ีเป็นตน้ รวมถงึการทีต่อ้งใชร้งัสใีนการทดสอบและตรวจสอบอยูเ่สมอ ดงันัน้ เพือ่ป้องกนั

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัพนักงาน ผูป้ฏบิตังิาน และสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ จงึไดก้�าหนดปฏญิญา นโยบาย และมาตรการในการป้องกนั 

ความปลอดภยั รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั อกีทัง้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัหาอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล

ใหแ้ก่พนกังาน อนัไดแ้ก่ ชดุ PPE (Personal Protective Equipment) อุปกรณ์วดัปรมิาณรงัสปีระจ�าบุคคล (Pocket Dosimeter and OSL) 

อุปกรณ์วดัปรมิาณรงัสสีถานทีป่ฏบิตังิาน (Survey Meter) อุปกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น การอบรมวธิกีาร

ปฏบิตังิานทีถู่กตอ้งและปลอดภยั รวมถงึวธิแีกไ้ขเมื่อเกดิกรณีฉุกเฉินแก่พนักงาน และท�าการทบทวนอยู่เสมอ และยงัจดัใหม้กีารอบรม  

สรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตังิานร่วมกบัผูร้บัเหมา และลูกคา้รวมถงึบรษิทัฯ ไดจ้ดัหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภยัตามขอ้ก�าหนด

และกฎหมาย ส�าหรบัพนกังาน ลกูคา้ และชุมชน เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานและสง่ผลกระทบต่อชวีติ ทรพัยส์นิ  

สิง่แวดลอ้มและชือ่เสยีงของลกูคา้เพือ่ความปลอดภยัและเชือ่มัน่ในบรกิารของบรษิทัฯ

มำตรกำรป้องกนักำรเกิดอบุติัเหตุ

1. กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภยั 

    บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยัในสขุภาพของพนกังานผูป้ฏบิตังิาน โดยฝึกอบรมหลกัสตูรความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน และหลกัสตูรการป้องกนัอนัตรายจากการปฏบิตังิานดา้นรงัสใีหก้บัพนกังานทกุคนก่อนเริม่งาน ดงัน้ี

1.1 HSE Orientation  6 hrs.

1.2 Safety in Radiographic Work  8 hrs.

1.3 Safe Work Practice

1.4 Health & Safety Precaution for MT & PT

= อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล =

Safety 
Helmet

Safety 
Glasses

uniform

Safety 
Boot

OSL

Dosimiter

Beeper

Survey 
Meter
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2. กำรประชมุคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (คปอ.) 

   เพื่อวางนโยบาย แผนงานด้านความปลอดภัย ติดตามรวมถึงการสรุปผลการด�าเนินการ รายงานให้ที่ประชุม 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน

3. กำรทบทวนกฎระเบยีบด้ำนควำมปลอดภยั

  3.1 การเรยีกประชมุหวัหน้าผูร้บัเหมา

   3.2 การสือ่สารดา้นความปลอดภยัก่อนการเริม่งาน (Tool Box Meeting)

= ซ้อมกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน (Emergency Drill) =

= ประชมุควำมปลอดภยั =
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นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัตระหนักถึงความปลอดภยัในสุขภาพของพนักงานผู้ปฏบิตัิงาน โดยการตรวจเช็คปรมิาณรงัสทีี่ได้รบั 

จากการปฏบิตังิานเป็นประจ�าทกุเดอืนโดยฝา่ย HSEQ มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปีของบรษิทัฯ และมมีาตรการในการด�าเนินการปรบัเปลีย่น

หน้าทีก่ารปฏบิตังิาน เพือ่ควบคมุไมใ่หค้า่รงัสเีกนิกวา่คา่มาตรฐานทีก่�าหนด 

 

     

= อบรม ทบทวนอยู่เสมอ =



บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ำกดั (มหำชน)

รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๗58

TRUST 
TO

OPERATE

บรษิทัฯ ใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ดงัน้ี 

1. จดัตัง้แผนก Creative Reseach and Development หรอื CRD ฝา่ยปฏบิตักิาร โดยมพีนกังานทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และ 

มคีวามสามารถในการวจิยัและพฒันา 

2. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามสามารถในการวจิยัและพฒันา เพือ่ประดษิฐ ์คดิคน้เครือ่งมอื อุปกรณ์ และนวตักรรม

ใหม่ๆ  ทีท่นัสมยั ตามมาตรฐานสากล และสามารถใชง้านไดจ้รงิ อาทเิชน่ อุปกรณ์การอา่นฟิลม์ (Film Viewer) อุปกรณ์ตรวจวดัปรมิาณรงัส ี

(survey meter) และอื่นๆ

3. สรา้งพนัธมติรกบัองคก์รอืน่ทีม่เีทคโนโลยใีหม่ๆ  ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่การเรยีนรู ้และการฝึกฝนความช�านาญใหม้คีวามเชีย่วชาญ 

รวมถงึการแลกเปลีย่นก�าลงัคนซึง่กนัและกนั 

4. ประดษิฐ ์คดิคน้ พฒันา และ/หรอื ซ่อม สรา้ง  เครือ่งมอืและอุปกรณ์ใหม่ๆ  จากวสัด ุอุปกรณ์ รวมถงึเครือ่งมอืต่างๆ ทีเ่หลอืใช ้หรอื 

ช�ารดุ เพือ่น�ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์อยา่งสงูสดุ

การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบและตรวจสอบ สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของลูกคา้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม รวมไปถงึการลดค่าใชจ้่ายในเรื่องของการน�าเขา้เครื่องมอือุปกรณ์จากต่างประเทศ 

และลดระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน รวมถึงลดต้นทุนทัง้ของลูกค้าและของบรษิัท ฯ และสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าให้มากยิง่ขึ้น  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการขยายพืน้ทีส่�านกังานเพิม่เตมิ เพือ่รองรบัโครงการวจิยัและพฒันาเครือ่งมอื อุปกรณ์ และนวตักรรมใหม่ๆ   

รวมถงึเพิม่พืน้ทีท่�างานใหก้บัสว่นส�านกังานดว้ย

นวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม
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กำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงยัง่ยืนด้ำนส่ิงแวดล้อม
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“TNDT  ตระหนักและยึดมัน่ในหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  

รวมถึงการให้ความส�าคญัและปฏิบตัิตามกฎระเบียบทีก่�าหนดของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในทุกกิจกรรม 

ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธุรกจิ เชน่ กฎระเบยีบการใชร้งัสขีองส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีขอ้ก�าหนดของกรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน ฯลฯ และแนวทางปฏบิตัขิองมาตรฐานสากล  

รวมถงึการก�าจดัขยะจากเศษวสัดทุีเ่หลอืจากการใหบ้รกิารไดม้กีารก�าจดัตามวธิทีีถ่กูตอ้ง นอกจากน้ี พนกังานผูป้ฏบิตัิ

งาน ผูร้บัเหมา และผูว้า่จา้ง ไดร้บัการอบรมรว่มกนักอ่นเริม่ปฏบิตังิานทกุครัง้ เพือ่สรา้งความเขา้ใจในหน้าที ่วธิกีาร

ปฏบิตัหิากเกดิกรณฉุีกเฉนิ และมกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัในพืน้ทีไ่มป่ลอดภยั เชน่ เชอืกธง ป้ายสญัลกัษณ์เตอืน  

อุปกรณ์และสญัญาณเตอืนกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน สิง่ก�าบงัรงัส ีรวมถงึการปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัขิองสถานที ่

อยา่งเครง่ครดั และมกีารขนยา้ยอยา่งถกูหลกัการดว้ยรถทีอ่อกแบบเฉพาะ เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิผลกระทบต่อชวีติ 

ทรพัยส์นิ ชุมชนและสิง่แวดลอ้มโดยรอบสถานทีป่ฏบิตังิาน ซึง่ตลอดระยะเวลากวา่ 33 ปีทีด่�าเนินธุรกจิ บรษิทัฯ  

ไมเ่คยประสบปญัหาขอ้พพิาททางดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืเคยถกูรอ้งเรยีนแต่อยา่งใด”
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กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม

ด้วยกระบวนกำรทดสอบ NDT ไดม้วีสัดุหลายชนิดทีม่สี่วนกระทบถงึสิง่แวดลอ้ม อาทเิช่น สารกมัมนัตภาพรงัส ี 
สารเคม ีภาชนะบรรจุสารเคม ีตลอดจนเศษชิน้ส่วนทีเ่หลอืจากการปฏบิตังิาน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายใหพ้นักงานทุกคน 
มจีติส�านึกและให้ความส�าคญัต่อสิง่แวดล้อม โดยการให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร  
ในการป้องกนั ตดิตาม และตรวจสอบเกี่ยวกบัการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ เพื่อไม่ใหเ้กดิปญัหาต่างๆ อนัเน่ืองมา
จากการปฏบิตังิาน โดยการจดัใหม้เีจา้หน้าทีป่ระจ�าในแต่ละโครงการฯ ท�าหน้าทีดู่แลในดา้นความปลอดภยั รวมถงึผลกระทบ 
ต่อสิง่แวดล้อมต่างๆ โดยมกีารตรวจสอบและควบคุมทุกขัน้ตอนในการจดัการของเสยีและเศษวสัดุที่เหลอืจากการใหบ้รกิาร 
ใหห้มดสิน้ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่กฎระเบยีบทีก่�าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทุกกจิกรรมทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธุรกจิ เชน่ กฎระเบยีบการใชร้งัสี
ของส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีขอ้ก�าหนดของกรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน ฯลฯ 
รวมถงึแนวทางปฏบิตัขิองมาตรฐานสากล อาทเิชน่ กากกมัมนัตภาพรงัส ีสเปรยก์ระป๋อง ผงแมเ่หลก็ เป็นตน้ บรษิทัฯ ไดด้�าเนิน
การตามมาตรฐานสากล รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยการส่งคนืใหก้บัต้นสงักดั หรอืตวัแทนจ�าหน่ายทีท่างบรษิทัฯ  
สัง่ซือ้สนิคา้ เพือ่สง่ไปใหก้บับรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตในการจดัการของเสยีมพีษิทีข่ ึน้ทะเบยีนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัไปด�าเนิน
การก�าจดัตามวธิทีีถ่กูตอ้งต่อไป 

= กำรจดัเกบ็ของเสียอนัตรำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรท�ำงำน = 
       มีสถำนท่ีจดัเกบ็และมีผูค้วบคมุโดยเฉพำะ
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 ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดย้ดึมัน่ในปฏญิญาและนโยบายดา้นสขุอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ม 
มาโดยตลอด ดงัน้ี

ปฏิญญำ
- ปฏบิตังิานโดยค�านึงถึงจรรยาบรรณและจรยิธรรมในวชิาชพี มรีะบบป้องกนัอนัตรายในการท�างานให้กบัพนักงาน 

และสาธารณชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ความปลอดภยัและถกูสขุอนามยั

- ใหค้วามรว่มมอืกบัทกุหน่วยงานทีส่ง่เสรมิและสรา้งสรรคใ์หเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีด่ ีและปลอดภยัในการท�างาน

- ยดึมัน่และใหค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มทีด่ี

- ในการท�างานจะตอ้งเคารพกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และวฒันธรรมของทอ้งถิน่นัน้ๆ ตลอดถงึองคก์รของรฐัอยา่งเครง่ครดั

- ส่งเสรมิพนักงานใหม้คีวามรูแ้ละความส�านึกถงึเรื่องความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
โดยใหพ้นกังานทกุคน มสีว่นรว่มในการเสนอแนะความคดิเหน็เพือ่พฒันาในเรือ่งน้ี 

นโยบำย
- ปฏบิตังิานโดยใหค้วามรว่มมอืกบัทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด

- คณะบรหิารความปลอดภยัจะต้องรบัผดิชอบดูแลความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ของพนกังานในทุกระดบัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และกฎเกณฑค์วามปลอดภยัอาชวีะอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 
ซึง่ก�าหนดโดยผูว้า่จา้งดว้ย

- จดัท�าเอกสารวธิกีารท�างาน จดัหาขอ้มูลด้านเทคนิคในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัและปกป้องความเสยีหาย 

อนัอาจเกดิต่อทรพัยากรบุคคล และสภาพแวดลอ้ม

- ส่งเสรมิพนักงานให้มคีวามรู้ด้านความปลอดภยั และให้มคีวามคุ้นเคยกบัวธิกีารท�างาน นโยบายและกฎขอ้บงัคบั 
เกีย่วกบัความปลอดภยัโดยการจดัการประชมุ การอบรม และแนะน�าเรือ่งความปลอดภยั ใหก้บัพนกังานอยา่งสม�่าเสมอและตอ่เน่ือง

= ซ่อม สร้ำง อปุกรณ์ เครื่องมือ =
   โดยใชว้สัด ุอุปกรณ์ทีม่อียู ่เพือ่ลดปรมิาณขยะ และ
ชว่ยลดตน้ทนุ    
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กิจกรรมพนักงำนสมัพนัธ ์
พนกังานทกุคนถอืเป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามส�าคญัอยา่งยิง่ต่อบรษิทัฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การทีบ่รษิทัฯ ด�าเนินธรุกจิ

บรกิาร คณุภาพ ความรู ้ ความสามารถ การมจีรยิธรรมและทศันคตทิีด่ขีองพนกังานผูใ้หบ้รกิารมคีวามส�าคญัต่อผลงานและ 
ชือ่เสยีงของบรษิทัฯ เป็นอยา่งมาก ดงันัน้ การเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมพนกังานสมัพนัธต์่างๆ เพือ่ใหเ้กดิความ
สามคัคใีนหมูก่ลุม่พนกังาน การชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั น�ามาซึง่ผลส�าเรจ็ของงานและกจิกรรมต่างๆ และถอืเป็นการผอ่นคลาย
จากความตงึเครยีดทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่งด ีอาทเิชน่

1.กำรช่วยเหลือและกำรแบง่ปันโอกำสทำงกำรศึกษำ
   บรษิทั ฯ โดยความร่วมมอื ร่วมใจกบัพนักงานในการใหทุ้นและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศกึษาแก่นักเรยีนขาดแคลน 

ทนุทรพัย ์เชน่ การใหท้นุการศกึษา การบรจิาคหนงัสอืและอุปกรณ์การเรยีน เป็นตน้ รวมถงึ การปรบัปรงุและพฒันาสถานศกึษา
ซึง่เป็นโรงเรยีนประจ�าหมูบ่า้นหรอืชมุชน ทีห่า่งไกลและยงัขาดแคลน ตามเวลาและโอกาสทีเ่หมาะสม ไดแ้ก่

1.1 โครงกำร “เครื่องเขียนเพ่ือน้อง”
 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัทในคณะท�างาน 
CSR maiA ร่วมบริจาคอุปกรณ์เพื่อ
การศึกษาให้แก่เด็กๆ โรงเรียนบ้านทุ่ง
หลวงวฒันาคาร ต�าบลนาป่าป้อม อ�าเภอ 

ปางมะผา้ จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
- กนัยายน 2557 -

1.2 โครงกำร “ปันน�้ำใจ ให้ส่ิงดีคืนสู่สงัคม”
      “โครงการปนัน�้าใจ ให้สิง่ดคีนืสู่สงัคม” ปรบัปรุงและพฒันาโรงเรยีนบ้านดนิแดง จงัหวดัสุรนิทร์ ซึ่งเป็นโรงเรยีน 

ประจ�าหมูบ่า้นใหม้คีณุภาพ เหมาะสมในการศกึษา และมจี�านวนนกัเรยีนทีเ่พยีงพอ เพือ่ป้องกนัการถกูยบุรวมกบัโรงเรยีนอืน่ ซึง่อาจสง่ 

ผลกระทบต่อคณุภาพทางการศกึษาและคณุภาพชวีติทีด่แีก่เดก็นกัเรยีน เน่ืองจากการขาดแคลนทนุทรพัย ์ โดยบรษิทัฯ ตดิตาม
ผลเป็นประจ�าทกุปี จากการด�าเนินการดงักลา่ว ผูป้กครองใหค้วามสนใจและเกดิความไวว้างใจในคณุภาพของสถานศกึษามากขึน้ 
สง่ผลใหค้ณุภาพชวีติในอนาคตของเดก็นกัเรยีนดยีิง่ขึน้

จ�ำนวนนักเรียน
ปี 2555   จ�านวน  55  คน
ปี 2556 จ�านวน  63  คน
ปี 2557 จ�านวน  81  คน

     
  

    
   

กิจกรรมประจ�ำปี 2557
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1.3 ร่วมบริจำคปฏิทินตัง้โต๊ะท่ีใช้แล้ว
พนักงานร่วมบรจิาคปฏทินิตัง้โต๊ะทีใ่ชแ้ลว้ใหแ้ก่มลูนิธิคน

ตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชนูิปถมัภ์ ถนนราชวถิ ี ส�าหรบั
จดัท�าสื่อการสอนให้แก่นักเรียนตาบอดเพื่อให้ได้รบัความรู้เทียบ
เท่าหรอืใกลเ้คยีงกบัเดก็ปกต ิ

- 8 มนีาคม 2558 -

2. กำรปรบัปรงุทศันียภำพ
บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญักบัชุมชนโดยรอบส�านักงานใหญ่กรุงเทพ ส�านักงานสาขา และหน่วยงานต่างๆ โดยการปรบัปรุง

สิง่แวดลอ้มของสถานทีป่ฏบิตังิานและบรเิวณใกลเ้คยีงใหร้่มรื่น ใหม้คีวามสวยงามเหมาะกบัปฏบิตังิาน สรา้งสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชนทีน่่าอยู่ใหแ้ก่ชุมชนรอบขา้ง และใหม้ลีานกจิกรรมส�าหรบัจดัสนัทนาการ กฬีา งานเลีย้ง และอื่นๆ ในทุกโอกาส 
อย่างเหมาะสม

2.1 ชมุชนและส่ิงแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงสถำนท่ีปฏิบติังำน
ส�านกังานสาขาระยองของบรษิทัฯ มกีารการท�าความสะอาด การปรบัภมูทิศัน์และพืน้ทีร่กรา้งสาธารณะรว่มกบัชุมชน

บา้นพลง บรเิวณขา้งส�านกังานสาขาระยอง เพือ่ใชเ้ป็นลานสนัทนาการดา้นกฬีาของชุมชน โดยร่วมจดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีา
ฟุตบอลระหวา่งพนกังานบรษิทัฯ และคนในชมุชนบา้นพลง เพือ่สรา้งความสามคัคแีละความสมัพนัธอ์นัด ีซึง่ไดร้บัความรว่มมอืจาก 
คนในชมุชนบา้นพลงเป็นอยา่งดี

2.2 สภำพแวดล้อมในสถำนท่ีปฏิบติังำน
 ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจจากพนักงานของบริษัทฯ ในการปรับปรุงทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 

อยู่เสมอ เพื่อใหเ้กดิความสวยงาม ร่มรื่น สรา้งบรรยากาศที่ดใีนการท�างานใหแ้ก่พนักงาน ร่วมถงึผูท้ี่เขา้มาตดิต่อ เยีย่มชม  
และเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายที่อาจเกดิจากภยัธรรมชาต ินอกจากน้ี บรษิทัฯ จดัให้มสีถานที่ส�าหรบัใช้เป็นที่พกัผ่อน  
ออกก�าลงักาย  เชน่ ฟุตบอล เปตอง รวมถงึการจดักจิกรรมนนัทนาการต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน
          = ส�ำนักงำนกรงุเทพ =  
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      = ส�ำนักงำนสำขำระยอง =

3. กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม 
บรษิทัฯ ใหก้ารสนบัสนุน และมุง่มัน่เขา้รว่มกจิกรรม / โครงการเพือ่สงัคมกบัองคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในทกุโอกาส

อยา่งเหมาะสม เพือ่รว่มเป็นสว่นหน่ึงในการสรา้งความน่าอยู ่ การมชีวีติทีด่ขี ึน้ใหส้งัคม รวมถงึสง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัฯ 
รูจ้กัการชว่ยเหลอื การให ้และการแบง่ปนักบัผูด้อ้ยโอกาส  

3.1 คณะท�างาน CSR maiA 
                                                 บรษิทัฯ เขา้รว่มเป็นหน่ึงในคณะท�างาน CSR ของสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์mai  (เอม็  เอ  ไอ) โดยสมาชกิ 

รว่มแลกเปลีย่น แบง่ปนัประสบการณ์ การท�าโครงการ CSR ของแต่ละบรษิทั เพือ่ยกระดบัองคค์วามรู ้ในกลุม่สมาชกิ และน�าไป
ประยกุตใ์ชร้ว่มกนัสรา้งคณุคา่ และคนืสิง่ดใีหก้บัสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม

         

        
=สมำชิกบำงส่วน=
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3.2 โครงการ “วดัสรา้งสขุ คนสรา้งชาต ิพทุธศาสน์สรา้งใจ” 
จากการรวมกลุม่ของสมาชกิคณะท�างาน CSR maiA จงึไดร้ว่มกนัท�าโครงการ “วดัสรา้งสขุ คนสรา้งชาต ิ พทุธศาสน์

สรา้งใจ” ในนามของสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์mai รว่มกบัส�านกังานเขตสาธร ในการพฒันาและปรบัภมูทิศัน์
พืน้ทีว่ดัดอนยานนาวา เขตสาธร กรงุเทพมหานคร เพือ่ใหเ้กดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยตามหลกั 5 ส. 4 ครัง้ ต่อ 1 โครงการ  
ซึง่ครัง้ที ่1 ไดด้�าเนินการแลว้เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2557 โดยรว่มกนัท�าความสะอาดก�าแพงดา้นขา้งวดั (ตดิกบัชมุชน) (บรษิทัฯ  
เป็นผูร้บัผดิชอบ) ศาลและประตบูรเิวณทางเขา้-ออก รวมถงึลานจอดรถ และจะพฒันาครัง้ต่อๆ ไปในปี 2558 

ภายหลงัการท�ากจิกรรมในครัง้ที ่ 1 พบวา่สภาพแวดลอ้มบรเิวณก�าแพงดา้นขา้งวดั (ตดิกบัชมุชน) มคีวามเป็นระเบยีบ 
สวยงาม และน่ามอง ลานจอดรถมเีสน้บอกทางอยา่งชดัเจน ชว่ยอ�านวยความสะดวกใหแ้ก่คนในชมุชน ผูท้ีม่าท�าบุญมากขึน้  
ศาลและประตบูรเิวณทางเขา้สวยงาม ซึง่เชือ่ไดว้า่เมือ่จบโครงการฯ คณะท�างาน CSR maiA จะสามารถพฒันาพืน้ทีท่ ัง้หมด
ภายในวดัใหม้คีวามสวยงามเป็นระเบยีบตามหลกั 5 ส. ไดอ้ยา่งแน่นอน - 3 กนัยายน 2557 -
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3.3 งานวนัเดก็
    บรษิทัฯ จดักจิกรรมวนัเดก็เป็นประจ�าทกุปี รว่มกบัศนูยเ์ยาวชนบางกะปิ และองคต์่างๆ โดยมตีวัแทนจากแผนก /  

ฝา่ยต่างๆ เขา้รว่มท�ากจิกรรมในครัง้น้ี เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีงของบรษิทัฯ และสง่เสรมิใหพ้นกังาน
รูจ้กัการให ้ การแบง่ปนัซึง่กนัและกนั และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ๆ ไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมในการขอบคณุ การเขา้ควิ และกลา้แสดงออก 

ในทางทีถ่กูตอ้งอยา่งเหมาะสม - 18 มกราคม 2557 -

4. กิจกรรมตำมเทศกำล
บรษิทัฯ มสี�านักงานและหน่วยงานครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่ใกล้เคยีงกบัสถานที่ปฏบิตังิาน และเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ 

อนัดรีะหวา่งพนกังาน รวมถงึใหพ้นกังานทีไ่ดม้กีารตดิต่อประสานงานกนัมโีอกาสไดท้�าความรูจ้กักนัมากยิง่ขึน้นัน้ บรษิทัฯ จงึได้
จดักจิกรรมต่างๆ ขึน้ ตามวาระและโอกาสทีเ่หมาะสม ดงัน้ี

4.1 รบัพรปีใหม่
  ก่อนการเริม่งานในวนัแรกของปี ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ จะร่วมใหพ้ร รวมถงึการแจง้ความคบืหน้าในการ
ด�าเนินงานของบรษิทัฯ และจดังานเลีย้งเลก็ๆ ใหแ้ก่พนักงานเป็นประจ�าทุกปี เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีสรา้งขวญัและก�าลงั
ใจทีด่ใีหแ้ก่กนั 
- 2 มกราคม 2557 -
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4.2 งานเลีย้งปีใหม่
    บรษิทัฯ จดังานกฬีาประจ�าปี 2557 ณ มาบตาพดุ อารน่ีา จงัหวดัระยอง และงานเลีย้งปีใหม ่ ณ  ส�านกังานสาขาระยอง  
เน่ืองจากสถานทีค่อ่นขา้งกวา้งขวา้ง สามารถจดัเลีย้ง จดักจิกรรมตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  เพือ่สรา้งความสมัพนัธ ์ความสามคัค ี 
ความสนุกสนาน ใหแ้ก่พนกังานหน่วยงานต่างๆ  “กีฬำประจ�ำปี & กีฬำฮำเฮ” - 20 ธนัวาคม 2557 -  

ทีมฟตุบอลชาย 

แชรบ์อลหญิง

กรงุเทพ - ระยอง

ปิงปอง

ชาย-หญิง

กีฬาฮาเฮ 

ความสนุกสนาน
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4.2 พธิที�าบุญส�านกังาน / หน่วยงาน 
   ในปี 2557 บรษิทัฯ จดัพธิที�าบุญ ณ ส�านกังาน / หน่วยงาน่ของบรษิทัฯ เพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่บรษิทัฯ และพนกังาน
ทกุคนใน 3 หน่วยงาน ดงัน้ี

     4.2.1 ส�านกังานใหญ่ ซอย 8
            โดยนิมนตค์ณะสงฆจ์ากวดัเทพลลีา จงัหวดักรงุเทพมหานคร  - 18 มกราคม 2557 -

     4.2.2 หน่วยงานสาขาก�าแพงเพชร
    ตวัแทนผู้บริหารและพนักงานจากส�านักงานใหญ่ และส�านักงานสาขาระยอง ร่วมพธิีท�าบุญหน่วยงานสาขา 
ลานกระบอื จงัหวดัก�าแพงเพชร และบรจิาดเงนิให้แก่โรงเรยีนบ้านร่ายการ้อง ชุมนุมศษิย์เก่าลานกระบอืวทิยา เพื่อร่วมสร้าง 
ป้ายและรัว้รอบโรงเรียน โดยมตีวัแทนร่วมรบัมอบ - 27 มกราคม 2557 -
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     4.2.3 ส�านกังานใหญ่ซอย 12
          เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดข้ยายพืน้ทีส่�านกังานใหญ่ ซอย 12 กรงุเทพฯ เพือ่รองรบัการขยายตวัทัง้ปรมิาณงาน และ
จ�านวนบุคลากรทีเ่พิม่มากขึน้อยา่งต่อเน่ือง รวมถงึรองรบัโครงการพฒันาและวจิยั (Reseach and Development) เพือ่รองรบั
งานดา้น NDT ขัน้สงูทีม่กีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็ในอนาคตอนัใกล จงึไดจ้ดัพธิที�าบุญส�านกังานใหมเ่พือ่ความเป็นสริมิงคลแก่
พนกังานและบรษิทัฯ - 18 ธนัวาคม 2557 -

4.3 พธิรีดน�้าด�าหวั สรงน�้าพระ - ปีใหมไ่ทย
    บรษิทัฯ จดัพธิรีดน�้าด�าหวัและสรงน�้าพระในเทศกาลประเพณสีงกรานตเ์ป็นประจ�าทกุปี เพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานไดรู้จ้กั 

รกัษา และสบืทอดวฒันธรรมประเพณไีทยทีด่งีาม รวมถงึรว่มรบัพรจากผูบ้รหิารก่อนเดนิทางกลบัภมูลิ�าเนา 
- 11 เมษายน 2557 -
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                “ TNDT  ปลกูจิตส�ำนึกให้บคุลำกรยึดมัน่ในจรรยำบรรณ

ทำงวิชำชีพ มีคณุธรรม และจริยธรรมท่ีดี ในกำรให้บริกำรทดสอบ

และตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมด้วยควำมแม่นย�ำ 

และถกูต้อง ตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั โดยไม่ส่ง

ผลกระทบใดๆ ต่อชีวิต ทรพัยสิ์น สงัคม และส่ิงแวดล้อม ”
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