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รางวลัแห่งความส�าเรจ็ มุ่งสู่ความยัง่ยืน

SET AWARDS 2015 

ผูบ้ริหารสงูสดุดีเด่น

SET AWARDS 2015 

บริษทัจดทะเบยีนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน :

รางวลั “สถานประกอบการดเีดน่ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท�างานระดบัจงัหวดั”ประจ�าปี 2558

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน :

ประกาศเกยีรตคิณุ “โครงการสถานประกอบการปลอดภยั” เฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ

60 พรรษา

เจ้าของงานใน “โครงการ Ichthys Project” :

รางวลั “Silver Awards” เน่ืองจากไมม่อุีบตัเิหตุจากการท�างานจนถงึขัน้หยดุงาน 

(without a Lost Time Injury) ตลอดระยะเวลา 938 วนั ของการท�างาน



รายงานความยัง่ยืน 2558

บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ากดั (มหาชน)
2

เรียน    ผูมี้ส่วนได้เสียทกุกลุ่ม

ด้วยมีจิตส�านึกถึงการต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตัง้แต่ริเริ่มที่จะประกอบอาชีพ 

บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมต่อการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 

ซึ่งเป็นธุรกิจในลกัษณะ “Social Enterprise” ที่ต้องมสี่วนรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมโดยตรง รวมถึง 

ในกระบวนการที่ใช้ทดสอบและความแม่นย�าของผลการทดสอบ จึงจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิ

ชอบสูงสุด  โดยยดึมัน่และให้ความส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมคีวามเป็นธรรมต่อสภาพแวดล้อม  

โดยการปลกูจติส�านึกและมุง่สรา้งบคุลากรใหต้ระหนกั และยดึมัน่ในการใหบ้รกิารอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการในทกุกจิกรรม 

ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งดว้ยความรอบคอบและเคร่งครดั ยดึหลกัจรยิธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณทางวชิาชพี หลกัการก�ากบั

ดูแลกจิการทีด่ขีองทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ปฏเิสธและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ 

ตลอดเวลาทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดม้กีารด�าเนินธรุกจิโดยใหค้วามส�าคญัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให ้

การด�าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) ขององคก์ร เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส 

และทัว่ถงึ โดยค�านึงถงึผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส�าคญั ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมเกดิความ 

เชือ่ถอืและไวว้างใจ หรอื “TRUST TO OPERATE” เป็นการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี และน�าพาองคก์รสูค่วามส�าเรจ็

อยา่งยัง่ยนื รวมถงึยงัเป็นสว่นหน่ึงในการพฒันาประเทศอกีดว้ย

   

 

  

   (นายสวุฒัน์   แดงพบิลูยส์กุล)       (นางสาวชมเดอืน  ศตวฒุ)ิ

                          ประธานกรรมการ              กรรมการผูจ้ดัการ

    

       

              

สาสน์ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการ
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เก่ียวกบัรายงานฉบบัน้ี

ธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวได้ว่าเป็นธุรกจิที่มสี่วนรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมโดยตรง โดยบรษิทัฯ  

ได้เหน็ถงึความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบสูงสุด ด้วยเป็นหน่ึงในหลายปจัจยัที่เป็นตวัก�าหนด 

อตัราการเติบโตขององค์กร ซึ่งตลอดการด�าเนินธุรกิจกว่า 34 ปี ที่ผ่านมา บรษิทัฯ ด�าเนินธุรกิจตัง้อยู่บนพื้นฐาน 

ของจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรมอย่างเคร่งครัด และให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ตามความเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส โดยค�านึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  

และด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ เพื่อความยัง่ยืน และมัน่คงขององค์กร อีกทัง้ ผู้มีส่วนได้เสียได้ร ับประโยชน์ 

อยา่งเหมาะสมและเทา่เทยีมกนั 

รายงานความยัง่ยืน ของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ�ากัด (มหาชน) หรือ “TNDT” ประจ�าปี 2558  

จดัท�าเป็นครัง้แรกในปี 2557 และในปี 2558 บรษิัทฯ ได้เริม่น�ากรอบการรายงาน Global Reporting Initiative  

(GRI) : G4 ซึ่งเป็นแนวทางตามหลกัสากลที่ใช้กนัอย่างแพร่หลาย มาประยุกต์ใช้เป็นครัง้แรก เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการจัดท�าและรวบรวมข้อมูลในการด�าเ นินงานที่ย ัง่ยืน รายงานผลการด�าเ นินงานและกิจกรรมต่างๆ  

ทางดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้กระบวนการภายใน (In Process) และกระบวนการภายนอก (After Process) 

อย่างถูกตอ้งและครบถว้นมากขึน้ เพื่อแสดงความมุ่งมัน่และความตัง้ใจในการบรหิารจดัการ และการด�าเนินการธุรกจิ 

ไปสูค่วามยัง่ยนืตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ของบรษิทัฯ อยา่งแทจ้รงิ

รายงานฉบบัน้ี เป็นการรายงานข้อมูลในการด�าเนินงานในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558  

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยครอบคลุมในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ทัง้ส�านักงาน ส�านักงานสาขาระยอง  

และ 7 หน่วยงาน ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) : G4 โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท�า และเผยแพร ่

บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่สนใจได้เข้าถึงและรับทราบข้อมูล สารสนเทศ 

ของบรษิทัฯ อย่างเท่าเทยีม

หากมขีอ้สงสยั หรอืมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อไดท้ี่

คณะกรรมการบรหิารและคณะท�างาน CSR TNDT ของบรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน)

E-mail   : secretary@tndt.co.th 

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

โทรสาร  : 02-735-1941 
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โครงสร้างธรุกิจ

โครงสร้างธรุกิจ ตามการจดทะเบยีน และสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ

    

    

THAILAND 

LAOS 

T

N D T

MYANMAR

บริษทั เอม็เคทีเอน็ดีที จ�ากดั 

ด�าเนินธรุกจิดา้นพลงังานและธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์

55.00%           

บริษทั ทีเอน็ดีที เพาเวอร ์จ�ากดั

ด�าเนินธรุกจิเหมอืงถ่านหนิ

ในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์

99.97%      

บริษทั ทีเอน็ดีที ซีเอม็ จ�ากดั

ด�าเนินธรุกจิเหมอืงถ่านหนิ

ในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์

46.00% 

บริษทั แอลทีเอน็ดีที จ�ากดั

บรกิารตรวจสอบโดยไมท่�าลายและตรวจสอบอืน่ๆ 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

70.00%

บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ากดั (มหาชน)

ส�านกังานใหญ่กรงุเทพ 

ส�านกังานสาขาระยอง

7 หน่วยงานสาขา         
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ดว้ยเป็นธุรกจิวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ 

จงึจ�าเป็นตอ้งด�าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบสงูสุด ซึง่นอกเหนือจากหลกัวชิาการ ยงัตอ้งยดึมัน่ 

ในหลกัจรรยาบรรณทางวชิาชพี หลกัจรยิธรรมและคุณธรรมทีด่ ีมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีปฏบิตั ิ

ตามกฎระเบยีบของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ในทุกกจิกรรมทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธุรกจิ 

ปฏเิสธและตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบ ทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถงึการปลกูจติส�านึกใหบ้คุลากร

ยดึมัน่ในจรรยาบรรณ จรยิธรรมและคุณธรรมในการใหบ้รกิารอยู่เสมอใหส้อดคล้องตามนโยบาย 

หลกัของบรษิทัฯ เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืในวงการภาคอุตสาหกรรม และผูร้บับรกิารว่าชิ้นงาน 

ที่ได้ร ับการตรวจสอบและทดสอบจากบริษัทฯ มีความปลอดภัย และจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ  

ต่อชวีติ ทรพัยส์นิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มทัง้ก่อน ขณะ หรอืภายหลงัรบับรกิารจากบรษิทัฯ

วิสยัทศัน์

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะบรหิารธุรกจิใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจในวงการฯ ดว้ยการปลกูจติส�านึกใหบุ้คลากร 

ยดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรมและคุณธรรมทีด่ ีประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม  

และเป็นไปตามขอ้ก�าหนด และกฎหมาย สรา้ง “TRUST TO OPERATE” ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

เกดิความเชือ่มัน่ในการบรหิารจดัการ เพือ่น�าพาองคก์รสูค่วามส�าเรจ็ในการด�าเนินธรุกจิอยา่งแทจ้รงิ 

และการเตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ
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พนัธกิจ

การสง่ต่อความน่าเชือ่ถอืในการใหบ้รกิารทดสอบ และตรวจสอบของบรษิทัฯ ไปสูภ่าคอุตสาหกรรมหรอืลกูคา้ทีร่บับรกิาร 

เพือ่ยนืยนัคณุภาพและความปลอดภยัต่อการใชง้านอยา่งมัน่ใจ โดยหลกัปฏบิตัดิงัน้ี
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ค่านิยมองคก์รสู่ความยัง่ยืน

t  =  teSting  RepoRt   
การทดสอบและตรวจสอบ พร้อมการรายงานผลท่ีถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล

R  =  ReSeaRch and develop   
การวิจยั ค้นคว้า และสร้างนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศกัยภาพในการให้บริการและมลูค่าเพ่ิม

ให้แก่ลกูค้า เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

u  =  utilizing     
นวตักรรมทางกระบวนการและเครื่องมือมีประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถใช้งานได้จริง 

ให้ผลการทดสอบท่ีรวดเรว็ ชดัเจน แม่นย�า เช่ือถือได้ และปลอดภยัตลอดในการให้บริการ

S  =  SuStainability    
น�ามาซ่ึงการพฒันาองคก์รอย่างยัง่ยืน บนพืน้ฐานการด�าเนินธรุกิจด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม

และคณุธรรมท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรบัผิดชอบผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มอย่างเคร่งครดั

t  =  tRanSfeRence  
เพ่ิมสายธรุกิจและขยายฐานธรุกิจไปยงักลุ่มลกูค้าใหม่ๆให้ครอบคลมุทกุธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง

Testing  Report

TRUST 
TO 

OPERATE

Research and Develop

Utilizing 

Sustainability

 

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

Research& Development (CRD) / 
Site / Material Control 

 

 

SMR 

Board of Directors 

Business 
Development 

Manager 

Quality 
Manager 

 

Finance and 
Accounting 

Manager 

Executive Board 

Assistant Managing 
Director 

Managing Director 

Audit Committee 

Internal Audit 

Company Secretary 

Technical & NDT Training /  
Certification / Engineering / IT 

Business 
Promotion 

Quality System 
/ HSEQ 

 

Office 
Management 

Manager 

 
Secretary 

Office / 
Purchase 

Salary / Benefits / 
Welfare / 

Evaluation / 
Statistics / 
Training /  

Foreign Labour 

Technical 
Manager 

Operation  
Manager 

Human 
Resource 
Manager 

 
Accounting / 

Finance 

The Committee of Occupational Health, 
Safety, Environment and Quality (HSEQ) 

 

QMR 

Nomination and Remuneration Committee 

The Committee and The Working Group 
of CSR TNDT 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

– 

โครงสร้างองคก์ร

ณ สิ้นปี 2558 มีพนกังาน 
จ�านวน 364 คน

ณ สิ้นปี 2558 มีรายไดร้วม 
429,176,568 บาท
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นโยบายการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืน 

ควบคู่ไปกบัส่ิงแวดล้อม บคุลากร และความปลอดภยั

1. การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ยดึมัน่และให้ความส�าคญัในการบรหิารตามหลกัจรรยาบรรณทางวชิาชพี และหลกัการ

ก�ากบัดูแลกิจการที่ด ี  ทัง้ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านกลยุทธ์การจดัการ ด้วยความโปร่งใส  

ตรวจสอบได ้มุง่หวงัในการสรา้งมาตรฐานทีด่ขี ึน้ เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่เกดิความเชือ่มัน่ และ 

สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์ร 

2. การประกอบกิจการท่ีเป็นธรรม 

มุ่งมัน่ในการให้บรกิารด้วยความปลอดภยัต่อชวีติ ทรพัย์สนิ และสิง่แวดล้อม โดยยดึถอื

ความซื่อสตัย ์เป็นธรรม เอาใจใส ่รบัผดิชอบ ใหบ้รกิารอยา่งมคีุณภาพบนพืน้ฐานของจรรยาบรรณ

วชิาชพี และขอ้ก�าหนดตามมาตรฐานสากล รวมถงึขอ้กฎหมาย ดว้ยผลการทดสอบทีแ่มน่ย�า เชือ่ถอื

ได ้เสนอราคาตามกรอบกตกิากากรแขง่ขนั แนะน�าบรกิารทีเ่หมาะสม และตรงตามมาตรฐานทีก่�าหนด  

รวมถงึการรกัษาความลบัของลกูคา้ 

3. ต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่

ก�าหนดแนวทางการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทีช่ดัเจน และน�าออกเผยแพรเ่พือ่ใหพ้นกังาน

ทุกระดบัรบัทราบ และถือปฏิบตัิ รวมทัง้จดัให้มกีารติดตาม สอบทานการปฏิบตัิ และประเมนิ 

ความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่เป็นการพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยัง่ยนื 

4. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมองค์กร สนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน ก�าหนด

นโยบายและระเบยีบปฏบิตัติามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีพ่นักงานและครอบครวัของพนักงานพงึจะไดร้บั 

โดยค�านึงถงึ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความเทา่เทยีม จดัใหม้สีวสัดกิาร ความปลอดภยั 

และอาชวีอนามยั ตามมาตรฐานของขอ้กฎหมาย หรอืมากกวา่ รวมถงึการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันา

บุคลากรเพือ่ยกระดบัการท�างานอยา่งมอือาชพี 
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นโยบายการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืน 

ควบคู่ไปกบัส่ิงแวดล้อม บคุลากร และความปลอดภยั

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค

มุง่มัน่ในการพฒันาการใหบ้รกิารทีไ่มเ่กดิอนัตรายหรอืสรา้งผลกระทบโดยรอบพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

น�าสง่รายงานผลการทดสอบทีม่คีณุภาพ ตรงตามมาตรฐานทีก่�าหนด รวมถงึการจดัฝึกอบรมรว่มกบั

ลกูคา้ เพือ่ใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตังิานรว่มกนัอยา่งปลอดภยั   

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม

ยดึมัน่ต่อกฎระเบยีบทีก่�าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทกุกจิกรรมทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธรุกจิ 

รวมทัง้ใหก้ารสนับสนุนโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม และส่งเสรมิใหพ้นักงาน 

ใชท้รพัยากรและพลงังานทีม่อียูอ่ยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ จดัอบรมใหค้วามรู ้และเผยแพรน่โยบาย

สิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานไดร้บัทราบและถอืปฏบิตั ิ 

7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม

มุ่งมัน่ทีจ่ะเรยีนรูว้ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ทุกศาสนา  เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิ 

และร่วมกนัพฒันาเพื่อสร้างคุณภาพชวีติที่ดแีก่สงัคม โดยการสร้างงาน สนับสนุนกจิกรรม และ 

ใหค้วามชว่ยเหลอืตามโอกาสอยา่งเหมาะสมแก่คนในชมุชน 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม

สง่เสรมิงานดา้นวจิยัและพฒันา ในการประดษิฐ ์คดิคน้เครือ่งมอื อุปกรณ์ และนวตักรรมใหม่ๆ  

ทีท่นัสมยั เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถใชง้านไดจ้รงิ เพือ่ชว่ยสรา้งรายไดแ้ละลดตน้ทุน

จากการน�าเขา้จากต่างประเทศ
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กลยทุธห์ลกัในการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืน 

ควบคู่ไปกบัส่ิงแวดล้อม บคุลากร และความปลอดภยั

จากวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร และค่านิยมขององค์กร ที่ได้ยึดมัน่แนวทางการด�าเนินธุรกิจ 

อย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นส่วนส�าคญัในการสร้าง “TRUST TO OPERATE” หรอื 

หมายถงึ  “คณุคา่แหง่ความไวว้างใจ” ทีอ่งคก์รไดร้บัจากลกูคา้ในภาคอุตสาหกรรม และ หน่วยงานภาครฐั 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธรุกจิกวา่ 30 ปี ซึง่ถอืเป็นความภาคภมูใิจ และเป็นสิง่ส�าคญั

ทีจ่�าเป็นตอ้งรกัษาไว ้รวมถงึการน�าไปต่อยอดในการก�าหนดกลยทุธเ์พือ่ความยัง่ยนืโดย 

1. ใหค้วามร่วมมอืกบัทุกหน่วยงาน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานขององคก์รเป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด 

2. จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย เพื่อเข้ามาท�าหน้าที่ร ับผิดชอบและดูแล 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานของพนกังานทกุระดบั 

3. ใหจ้ดัท�าเอกสารวธิกีารท�างาน และจดัหาขอ้มลูดา้นเทคนิคในขอบเขตทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนั

และปกป้องความเสยีหายทีอ่ยากจะเกดิต่อทรพัยากรบุคคล และสภาพแวดลอ้ม

4. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัย และให้เกิดความคุ้นเคยกับวิธีการ

ท�างาน นโยบายและกฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบัความปลอดภยั โดยการจดัประชุม การอบรม และแนะน�า 

เรือ่งความปลอดภยั ใหก้บัพนกังานอยา่งสม�่าเสมอและต่อเน่ือง 

5. ให้ความร่วมมอืทุกหน่วยงาน ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งเสรมิและสร้างสรรค ์

ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีด่ ีและปลอดภยัในการท�างาน 
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การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสีย
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 จากการด�าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารและคณะท�างาน CSR TNDT และคณะกรรมการ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั (คปอ.) ของบริษัทฯ ได้ร่วมกนัประชุม และน�าข้อมูลที่ได้จากการ 

ด�าเนินงาน เช่น การประชุม การพบปะเพื่อพูดคุย แบบประเมนิความพงึพอใจ การท�ากิจกรรมร่วมกบั 

ผู้มสี่วนได้เสยี เป็นต้น มาท�าการวิเคราะห์หาผลกระทบซึง่ครอบคลุมทกุดา้นในกระบวนการด�าเนินงาน 

รวมถงึการบง่ชีก้ลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี และประเดน็ทีม่นียัส�าคญัระหวา่งกนั 

T

N D T

Report

T N D
T

Waste 

Precision and Accuracy Report

Suppliers

Services with Safety

Priority for the future

T

N D T

STO
RA
GE

T
N

DT

The  Waste  Disposal  Company

Customers

By HSE

Raw Material  
(Local)

Radioactive 
Materials

Incoming Process

Waste Disposal 

Material Control Return
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ผูมี้ส่วนได้เสีย

- ผูผ้ลิต

- ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย

- พนักงำน

- หน่วยงำนภำครฐั

- พนักงำน

- หน่วยงำนภำครฐั

- ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย

- ชมุชน

- พนักงำน

- ชมุชน

- ลกูค้ำ

- พนักงำน

- ลกูค้ำ

- ชมุชน

- คู่แข่งทำงกำรค้ำ

- ผูร้บัก�ำจดั

- หน่วยงำนภำครฐั

- พนักงำน

ประเดน็ผลกระทบ

- ควำมปลอดภยั

  ของวตัถดิุบ

- กำรทจุริต

  คอรร์ปัชัน่

- ส่ิงแวดล้อม

- สิทธิมนุษยชน

- ข้อกฎหมำย

- ควำมปลอดภยั

  ของสถำนท่ี

  จดัเกบ็

- ส่ิงแวดล้อม

- สิทธิมนุษยชน 

- ข้อกฎหมำย

- ควำมปลอดภยั

  ในกำรเคล่ือนย้ำย 

- ข้อกฎหมำย

- ส่ิงแวดล้อม

- สิทธิมนุษยชน

- ควำมปลอดภยั

  ในกำรท�ำงำน

- กำรปฏิบติั

  ด้ำนแรงงำน

- ผลกำรทดสอบ

- ควำมปลอดภยั

  ในกำรก�ำจดั

- ข้อกฎหมำย

  ส่ิงแวดล้อม
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ประเดน็ระหว่างกนั 

การเช่ือมโยงผูมี้ส่วนได้เสีย

ผูมี้ส่วนได้เสีย แนวทางการเช่ือมโยง การตอบสนอง

ผูถื้อหุ้นและนักลงทนุ - การประชมุผูถ้อืหุน้

- การพบปะตามวาระและโอกาส

- ระบบ Set Portal

- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี 

  (56-1)

- รายงานประจ�าปี (56-2)

- เวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทั ฯ 

- การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

  แสดงความคดิเหน็ หรอื ขอ้เสนอแนะผา่น 

  E-mail กรรมการอสิระ เลขานุการบรษิทั 

  และกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ ์/ ไปรษณยี ์/ 

  โทรศพัท ์/ โทรสาร / และการแจง้โดยตรง

  ต่อผูร้บัผดิชอบ 

- ผลประกอบการทีด่ ีมกี�าไร

  อยา่งต่อเน่ือง และมัน่คง

- ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม

- เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ถกูตอ้ง 

  และตรวจสอบได้

- ชือ่เสยีง และความน่าเชือ่ถอืของบรษิทั ฯ 

- แผนการลงทนุในอนาคต

- ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

ลกูค้า - การประชมุหารอืรว่มกนั

- การพบปะ พดูคยุ

- การเยีย่มชม

- การเขา้รว่มกจิกรรม

- แบบส�ารวจความพงึพอใจ

- แบง่ปนัความรูท้างดา้นเทคนิค

- การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

  แสดงความคดิเหน็ หรอื ขอ้เสนอแนะ

  ผา่น E-mail / ไปรษณยี ์/ โทรศพัท ์/ โทรสาร / 

  และการแจง้โดยตรงต่อผูร้บัผดิชอบ

- เสนอราคาตามขัน้ตอนดว้ยความเป็นธรรม

- ใหค้วามรู ้ ค�าปรกึษา และแนะน�าบรกิาร

  ทีเ่หมาะสมต่องานของลกูคา้ 

- รกัษาขอ้มลูทางการคา้และความลบัของลกูคา้

- คณุภาพของผลการทดสอบและตรวจสอบ

  ทีถ่กูตอ้ง แมน่ย�า

- บุคลากรทีม่คีวามรู ้ความช�านาญ และ

  ผา่นการรบัรองตามมาตรฐานทีก่�าหนด

- เครือ่งมอื อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีนัสมยั 

  มคีณุภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล

- ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน

- การสง่มอบงานตรงเวลา

- การเขา้ถงึขอ้มลูการใหบ้รกิารไดโ้ดยงา่ย   

  อยา่งถกูตอ้ง และเหมาะสม

- เรยีกรบัช�าระคา่บรกิารตามปรมิาณงานจรงิ

- การจดัหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภยั  

  ตามขอ้ก�าหนดและกฎหมาย

- ส�ารวจความพงึพอใจและน�ามาปรบัปรงุ

  การใหบ้รกิาร
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ผูมี้ส่วนได้เสีย แนวทางการเช่ือมโยง การตอบสนอง

พนักงาน - การประชมุรวมกนั

- กจิกรรมแรงงานสมัพนัธ์

- การตรวจเยีย่มไซตง์าน / บา้นพกั

- การพดูคยุ สอบถาม

- การฝึกอบรม

- การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

  แสดงความคดิเหน็ หรอื ขอ้เสนอแนะ

  ผา่น E-mail / ไปรษณยี ์/ โทรศพัท ์/ โทรสาร / 

  และการแจง้โดยตรงต่อผูร้บัผดิชอบ / 

  แจง้โดยตรงต่อผูบ้รหิาร

- สทิธขิ ัน้พืน้ฐาน 

  นอกเหนือจากทีก่ฎหมายก�าหนด

- การประเมนิผลงานตามความสามารถ 

  อยา่งเป็นธรรม

- การจา่ยผลตอบแทน / สวสัดกิารอยา่งเป็นธรรม

  เทา่เทยีมกนั โดยไมเ่ลอืกปฏบิตัทิ ัง้ชายและหญงิ

- สภาพแวดลอ้ม สขุอนามยั และความปลอดภยั

  ในการท�างาน

- จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล

  อยา่งเหมาะสม และครบถว้น

- สง่เสรมิและสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการฝึกอบรม

  ทัง้ภายในและภายนอก

- สือ่สารขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ใหร้บัทราบ

  อยา่งทัว่ถงึ 

- จดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสม 

  และตรงตามความตอ้งการ

- ตรวจสอบการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

คู่ค้า - การคดัเลอืก

- การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

  แสดงความคดิเหน็ หรอื ขอ้เสนอแนะ

  ผา่น E-mail / ไปรษณยี ์/ โทรศพัท ์/ โทรสาร / 

  และการแจง้โดยตรงต่อผูร้บัผดิชอบ

- ใชห้ลกัคณุธรรมในการด�าเนินธรุกจิ

- ชือ่เสยีงและประสบการณ์เป็นทีย่อมรบั

- มคีวามเชีย่วชาญทางเทคนิค

- เสนอราคาอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม 

  ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ

- ตรวจสอบการทจุรติคอรร์ปัชัน่

คู่แข่งทางการค้า - การเขา้รว่มเป็นกรรมการและสมาชกิสมาคม

- การพบปะสงัสรรค ์และแลกเปลีย่น

  ความคดิเหน็ และประสบการณ์รว่มกนั

- ปฏบิตัติามกรอบกตกิาแหง่การแขง่ขนัทีด่ี

- เสนอราคาอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

  ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ

- หลกีเลีย่งวธิกีารทีไ่มส่จุรติ

- ยกระดบัมาตรฐานวชิาชพี NDT รว่มกนั 

  เพือ่การยอมรบัในระดบัสากลมากยิง่ขึน้

เจ้าหน้ี - การประชมุรว่มกนั

- การพบปะ พดูคยุ

- การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

  แสดงความคดิเหน็ หรอื ขอ้เสนอแนะ

  ผา่น E-mail และกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ ์/ 

  ไปรษณยี ์/ โทรศพัท ์/ โทรสาร / 

  และการแจง้โดยตรงต่อผูร้บัผดิชอบ

- ขอ้ตกลงในสญัญา

- การช�าระหน้ีตรงเวลา

- การแกไ้ขปญัหารว่มกนั

T
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ผูมี้ส่วนได้เสีย แนวทางการเช่ือมโยง การตอบสนอง

เจ้าของผลิตภณัฑ์

ผูจ้ดัจ�าหน่าย

หรือตวัแทนจ�าหน่าย

- การประชมุรว่มกนั

- การพบปะ พดูคยุ

- การเยีย่มชม

- การเขา้รว่มกจิกรรมตามโอกาส

- การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

  แสดงความคดิเหน็ หรอื ขอ้เสนอแนะ

  ผา่น E-mail และกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ ์/ 

  ไปรษณยี ์/ โทรศพัท ์/ โทรสาร / 

  และการแจง้โดยตรงต่อผูร้บัผดิชอบ

- เสนอราคาดว้ยความเป็นธรรม

- ใหค้วามรู ้ค�าปรกึษา และแนะน�าบรกิาร

- สรา้งพนัธมติรอยา่งเหนียวแน่น

  โดยไมเ่อารดัเอาเปรยีบ 

- การแกไ้ขปญัหารว่มกนั

- ตรวจสอบการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ 

ผูร้บัเหมา - การคดัเลอืก

- การประชมุรว่มกนั

- การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

  แสดงความคดิเหน็ หรอื ขอ้เสนอแนะ

  ผา่น E-mail / ไปรษณยี ์/ โทรศพัท ์/ โทรสาร / 

  และการแจง้โดยตรงต่อผูร้บัผดิชอบ

- ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ 

  และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั

- ปฏบิตังิานดว้ยความถกูตอ้ง สจุรติ 

- ใหค้วามรว่มมอื และ แกไ้ขปญัหารว่มกนั

- ตรวจสอบการทจุรติ คอรร์ปัชัน่

หน่วยงานราชการ - การเขา้รว่มเป็นสมาชกิ

- การเขา้รว่มกจิกรรมตามโอกาส

- การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

  แสดงความคดิเหน็ หรอื ขอ้เสนอแนะ

  ผา่น E-mail / ไปรษณยี ์/ โทรศพัท ์/ โทรสาร / 

  และการแจง้โดยตรงต่อผูร้บัผดิชอบ

- ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ 

  และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั

- ปฏบิตังิานดา้ยความถกูตอ้ง สจุรติ

- ใหค้วามรว่มมอืใหท้กุโอกาส

- ต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชัน่

ชมุชน และสงัคมใกล้เคียง - การพบปะ พดูคยุ

- การท�ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์รว่มกนั

- การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

  แสดงความคดิเหน็ หรอื ขอ้เสนอแนะ

  ผา่น E-mail / ไปรษณยี ์/ โทรศพัท ์/ โทรสาร / 

  และการแจง้โดยตรงต่อผูร้บัผดิชอบ

- การเรยีนรูเ้พือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ

- การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

- การแกไ้ขปญัหารว่มกนั

- การใหค้วามชว่ยเหลอื และใหก้ารสนบัสนุน 

  การพฒันาชมุชน

ส่ิงแวดล้อม - การท�ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์

- การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

  แสดงความคดิเหน็ หรอื ขอ้เสนอแนะ

  ผา่น E-mail / ไปรษณยี ์/ โทรศพัท ์/ โทรสาร / 

  และการแจง้โดยตรงต่อผูร้บัผดิชอบ

- ปฏบิตัติามมาตรฐานและขอ้กฎหมาย

  ดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั

- ลดผลกระทบทีเ่กดิจากการด�าเนินธรุกจิ

  ใหน้้อยทีส่ดุ

- ใชท้รพัยย์ากรทีม่อียูอ่ยา่งคุม้คา่ 

  และสามารถน�ากลบัมาใชซ้�้าได้

- ก�าจดัเศษวสัดเุหลอืใชจ้ากการปฏบิตังิาน

  อยา่งถกูวธิ ี

T
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• การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

• การเตบิโตของธรุกจิอยา่งยัง่ยนื

• การบรหิารจดัการความเสีย่ง

• การป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน 

  และแจง้เบาะแส

• การเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม

• สขุภาพและความปลอดภยั

• การบรหิารจดัการเศษวสัดทุีเ่หลอืจากการใหบ้รกิาร

• การใชท้รพัยากร

• การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ

• นวตักรรมใหม ่เพือ่ความคุม้คา่ต่อลกูคา้

• การลงทนุในธรุกจิประเภทอืน่   

• การรกัษาชือ่เสยีง และความน่าเชือ่ถอืขององคก์ร

• จรรยาบรรณวชิาชพี 

• ความพงึพอใจของลกูคา้

• นวตักรรม 

• การลงทนุ

• สิง่แวดลอ้มในวงกวา้ง

• สภาพแวดลอ้มในชมุชนใกลเ้คยีง

• การปฏบิตัติามขอ้กฎหมาย

ประเดน็ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการคัดเลือก และการจดัล�าดบัประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ส�าหรบัการคดัเลอืก การประเมนิและจดัล�าดบัความส�าคญั โดยบรษิทัฯ ได้มกีารประชุมหารอืกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายใน 

และภายนอกองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ พนัธมติร และคู่คา้ ผ่านช่องทางในการประชุม  

การพบปะเยีย่มเยยีน การส�ารวจความคดิเหน็ของลูกคา้ การตอบแบบแสดงความคดิเหน็ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ 

พนักงานตลอดจนการน�าประเดน็ความเสีย่งในการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ มาเกบ็ขอ้มลูและคดัเลอืก ประเมนิความส�าคญั และจดั

ล�าดบัประเดน็ความส�าคญัในการด�าเนินงานดา้นความยัง่ยนื เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัได้ศกึษาและน�าประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนืตามแนวทางการรายงานขององค์กรความ

ร่วมมอืว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยัง่ยนื (Global Reporting Initiative-GRI G4) มาประเมนิร่วมกนัด้วย

ประเดน็ส�าคญัในการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558

                                       

                                   

Materiality Matrix
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ประเดน็ความยัง่ยืนท่ีส�าคญั

และการด�าเนินการ

ประเดน็ท่ีส�าคญั แผนงาน ผลการด�าเนินการ

ด้านเศรษฐกิจ

1. การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี - บรหิารจดัการตามนโยบายก�าหนด

- ปรบัปรงุกระบวนการต่างๆ ใหส้อดคลอ้ง

  ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

- รางวลั Outstanding CEO Awards

  จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

- ไดร้บัการประเมนิ CG Score อยูใ่นระดบั 

  “ดีมาก” จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- ไดร้บัการประเมนิ AGM Checklist 

  โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (TIA) 

  100 คะแนนเตม็

2. การเติบโตของธรุกิจ

    อย่างยัง่ยืน

- การขยายสาขาการใหบ้รกิารตรวจสอบ

  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  

   และเพิม่สายธรุกจิดา้นพลงังาน

   ออกสูต่่างประเทศ 

- โครงการความรว่มมอืกบับรษิทัคูค่า้

 จากต่างประเทศรว่มท�างานการตรวจสอบ

 โดยเครือ่งมอืและเทคโนโลยใีหม่ๆ

- พฒันาการทีส่�าคญั

- โครงการประสบความส�าเรจ็ 

  และเสรจ็สิน้ในปี 2558 = 1 โครงการ  

  และ อยูร่ะหวา่งด�าเนินการ ซึง่คาดวา่

  จะแลว้เสรจ็ในปี 2559 อกี 1 โครงการ

- ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2558

- รางวลั Outstanding Company 

  Performance Awards จากตลาดหลกัทรพัย์

  แหง่ประเทศไทย

3. การบริหารจดัการความเส่ียง - การควบคมุดแูลและตดิตามการบรหิาร

  ความเสีย่งในการด�าเนินงานทีม่นียัส�าคญั

  ต่อผลการด�าเนินงานของบรษิทั

- บรหิารจดัการระบบคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร

  เพือ่ความยัง่ยนืดว้ยระบบมาตรฐานสากล

  ทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิานและระบบ

  คณุภาพ ISO 9001 : 2012  และ 

  ISO 17020 : 2012

- ไมพ่บขอ้บกพรอ่งทางดา้นการเงนิและ

  การบรหิารจดัการทีเ่ป็นสาระส�าคญั

  ต่อผลการด�าเนินงาน

- การปฏบิตังิานเป็นระบบ และเป็นไปตาม

  ระบบคณุภาพในทศิทางเดยีวกนั

- Certification ISO ISO 9001 : 2012

  (อยูร่ะหวา่งการตรวจรบัรองเพือ่เขา้สู่

  ISO 9001 : 2015) 

  และ ISO 17020 : 2012 

  (อยูร่ะหวา่งการตรวจรบัรองเพือ่เขา้สู่

  ISO 17020 : 2015)
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ประเดน็ท่ีส�าคญั แผนงาน ผลการด�าเนินการ

ด้านเศรษฐกิจ

4. การป้องกนัการทจุริต

    คอรร์ปัชัน่และการจดัการ

    เรื่องร้องเรียน 

    และแจ้งเบาะแส

- ด�าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นทจุรติ

  และคอรร์ปัชัน่

- ด�าเนินการตามระเบยีบการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

  และการแจง้เบาะแส

- ไดร้บัการประเมนิจากสถาบนัไทยพฒัน์

  เรือ่ง “การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้อง

  กบัการคอรร์ปัชัน่ ระดบั 3 (Established)” 

- ไมพ่บการรอ้งเรยีน หรอืการแจง้เบาะแส

  การกระท�าผดิในปีทีผ่า่นมา และไดร้ายงาน

 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

  และคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ

ด้านสงัคม

5. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

    และการปฏิบติัต่อแรงงาน

    อย่างเป็นธรรม

-  คดัเลอืก จา้งงานตามหลกัการความเทา่เทยีม 

   และเป็นธรรม

- ใหผ้ลตอบแทนตามความสามารถ

  อยา่งเหมาะสม เป็นธรรม และทดัเทยีม

- สง่เสรมิ ฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ

  พนกังานตามมาตรฐานสากลอยา่งต่อเน่ือง  

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 

- สวสัดกิาร

- จ�านวนคา่ใชจ้า่ย / ชัว่โมง / หลกัสตูร และ

  พนกังานทีเ่ขา้รว่มฝึกอบรม

- คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร และพนกังาน

6. สขุภาพและความปลอดภยั - บรหิารจดัการตามนโยบาย

  ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั

  และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

- การค้มุครองสขุภาพและความปลอดภยั

  ในการปฏบิตังิาน

- แนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั สขุอนามยั

  และสิง่แวดลอ้ม

- การเผยแพรข่อ้มลูความรูแ้ละขา่วสาร

- ตรวจตดิตามการเกดิอุบตัเิหตุ การแกไ้ข

  และมมีาตรการเพือ่ลด ขจดั และป้องกนั

  มใิหเ้กดิขึน้ซ�้า

- ผลการตรวจสขุภาพประจ�าปี 2558

- ผลการตามนโยบายและแนวปฏบิตัฯิ

- สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุจากการท�างานประจ�า

  ปี 2558

- อยูร่ะหวา่งการจดัท�าระบบ OHSAS 18000

- สรา้งการรบัรูข้อ้มลูเพือ่ลดอนัตราย

  ทีอ่าจเกดิขึน้

ด้านส่ิงแวดล้อม

7. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม

8. การบริหารจดัการเศษวสัดุ

    ท่ีเหลือจากการให้บริการ

9. การใช้ทรพัยากร

- นโยบายและแนวทางการปฏบิตัิ

  ต่อสิง่แวดลอ้ม

- ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล และกฎหมาย

  ทีเ่กีย่วขอ้ง  

- บรหิารจดัการกระบวนการดว้ยมาตรฐาน

  การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม (ISO14001) 

- สง่เสรมิใหพ้นกังานใชท้รพัยากรและพลงังาน

  อยา่งคุม้คา่ และมปีระสทิธภิาพ

- ปรบัเปลีย่น เพือ่น�ากลบัมาใชใ้หม่

  ใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งสงูสดุ

- กจิกรรมการดแูลและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

- สง่กากกมัมนัตรงัสคีนืแก่ผูผ้ลติ

  ในต่างประเทศ 

- สง่เศษวสัดเุหลอืใชจ้ากการบรกิารคนืแก่

  บรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตในการจดัการ

  ของเสยีมพีษิทีข่ ึน้ทะเบยีนกบั

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพือ่ด�าเนินการ

  ก�าจดัตามวธิทีีถ่กูตอ้ง

- วสัดอุุปกรณ์ทีไ่ดจ้ากการ Recycle / Reuse
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การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิให้บรษิทัฯ ยดึมัน่และให้ความส�าคญัในการบรหิารที่โปร่งใส และมปีระสทิธภิาพ  

จงึไดอ้นุมตักิารจดัท�านโยบายจรยิธรรมองคก์ร หลกัจรรยาบรรณธรุกจิ และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้ดา้นโครงสรา้งองคก์ร

และดา้นกลยุทธ์การจดัการ ซึ่งมกีารก�าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 

อาทิเช่น การก�าหนดวิสยัทศัน์และกลยุทธ์ที่ชดัเจน มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภยัของบุคลากร  

ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในองคก์รและชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีง และการปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตั ิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมถงึ

ขอ้ก�าหนดประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ เป็นตน้ ซึง่คณะกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานต่างก็ยดึมัน่ในการปฏิบตัิเสมอมา เพื่อมุ่งหวงัในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อนัจะท�าให ้

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่เกดิความเชือ่มัน่ เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ และน�าไปสูก่ารพฒันาธรุกจิทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ 

บรษิทัฯ ได้จดัท�านโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร  

และพนักงานทุกคน ยดึมัน่และปฏิบตัิตาม มกีารทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท 

เป็นประจ�าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท 

ได้มกีารพจิารณาทบทวน และอนุมตัหิลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ี (ฉบบัปรบัปรุง) และจรรยาบรรณธุรกจิ (ฉบบัปรบัปรุง)  

พรอ้มทัง้เผยแพรแ่ละอบรมใหแ้ก่พนกังานรบัทราบ รวมถงึการเผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 

http://www.tndt.co.th/investor_th.html --> ขอ้มลูองคก์ร --> การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี/ จรรยาบรรณธรุกจิ
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คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็นประจ�าในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี  

โดยใชแ้บบประเมนิตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทัง้ 6 หมวด ระดบัการประเมนิ 

0 - 4 และน�าผลการประเมนิมาปรบัปรุง แก้ไข เพื่อพฒันาการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

ซึง่จดัท�าเป็น 2 ลกัษณะ คอื การประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ

เป็นรายบคุคลเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดค้ะแนน

เฉลีย่ทัง้ 6 หมวด เทา่กบั 3.93 คะแนน

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานงานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าในไตรมาสที ่4 ของทกุปี  

โดยใชแ้บบประเมนิผลงานของ CEO ตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในไตรมาสที ่4 ของทุกปี โดยในปี 2558  

อยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก”

สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี 2558 (แบบ 56-1) ส่วนที2่ ขอ้ที ่9. การก�ากบั

ดูแล ขอ้ 9.7 การประเมนิตนเอง 9.7.1 คณะกรรมการ และ 9.72 กรรมการผูจ้ดัการ หน้า 73-74 และรายงานประจ�าปี 2558  

หวัขอ้ การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีหมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ขอ้ 5. การประเมนิตนเอง หน้า 105-106

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รบัรางวลั SET AWARDS 2015 : Outstanding CEO Awards ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 

ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และกลยุทธ์ที่จะน� าไปสู่โอกาส และความส�าเร็จ 

ตามเป้าหมาย ดว้ยการสรา้งความพรอ้มในดา้นพนัธมติร และความพรอ้มดา้นบุคลากร เทคโนโลย ีนวตักรรม ระบบสารสนเทศ 

แหล่งเงินทุน  และความพร้อมที่จะเป็นหน่ึงเดียวกันของสมาชิกภายในองค์กร เพื่อผลในการขบัเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

ตามแผนธรุกจิ

SET AWARDS 2015 

ผูบ้ริหารสงูสดุดีเด่น
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2558

2557

2556

2555

89%

72%

75%

69%

Corporate  Governance  Report  of  Thai  Listed  Companies  by  IOD 
(Full Score @ 100)

2558

2557

2556

2555

100.00

89.50

86.25

86.25

AGM Checklist  by  TIA
(Full Score @ 100)
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การเติบโตของธรุกิจอย่างยัง่ยืน

1. พฒันาการท่ีส�าคญั

1. ภายในประเทศ
ก. ด้านนวตักรรม 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความส�าคญัในการสรา้งนวตักรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และศกัยภาพในดา้นการใหบ้รกิาร 

และมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ลูกคา้ โดยนวตักรรมล่าสุดขององคก์รเป็นนวตักรรมดา้นเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีช่่วยเสรมิประสทิธภิาพใน

กระบวนการปฏบิตังิานทีใ่หท้ัง้ความรวดเรว็ แมน่ย�า และน่าเชือ่ถอื ดงัน้ี

1. เครื่อง X-ray Crawler เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้ฏบิตักิารภายในท่อเหลก็ไดโ้ดยอตัโนมตั ิในลกัษณะสามารถหยุด 

เมือ่ถงึต�าแหน่งตามจดุหมาย และท�าการบนัทกึภาพรงัสไีดโ้ดยอตัโนมตั ิเป็นการลดทัง้เวลา และดา้นบุคลากร และความปลอดภยั

ของผูป้ฏบิตังิาน รวมถงึบรเิวณโดยรอบ

2. PAUT Tank Scanner หุน่ยนตบ์งัคบัดว้ยรโีมท สามารถใชปี้นปา่ยโครงสรา้งทีเ่ป็นโลหะขนาดใหญ่ เชน่ ภาชนะ

กกัเกบ็น�้ามนัและก๊าซขนาดใหญ่ โดยไมต่อ้งอาศยันัง่รา้น เพิม่ความรวดเรว็ ลดคา่ใชจ้า่ยเพิม่ความปลอดภยัแก่ผูป้ฏบิตังิาน

3. PAUT Chain Scanner อุปกรณ์ช่วยในการปฏบิตังิานและเกบ็ขอ้มูลเพื่อส่งใหผู้ว้เิคราะหผ์ลไดโ้ดยตรง เป็น 

การปฏบิตังิานในรปูแบบเบด็เสรจ็ในขัน้ตอนเดยีว (One Stop Service) เป็นการลดเวลาและลดความเสีย่งจากขอ้มลูสญูหาย

ซึง่ทัง้ 3 รายการดงักลา่ว คาดวา่จะสรา้งส�าเรจ็พรอ้มปฏบิตังิานไดภ้ายในปี พ.ศ.2559

ข. ขยายพืน้ท่ีส�านักงาน

ค. เพ่ิมสายธรุกิจ 

ไดม้กีารจดัตัง้บรษิทั ทเีอน็ดที ีเพาเวอร ์จ�ากดั หรอื TNDT POWER ขึน้เป็นบรษิทัยอ่ย เมือ่วนัที ่10 มถุินายน 2558  

ทนุจดทะเบยีน1,000,000 บาท เพือ่รองรบัธรุกจิเสรมิดา้นพลงังานทัง้ใน และตา่งประเทศ ซึง่เป็นไปตามแผนขยายธรุกจิทีไ่ดก้�าหนด

ไว ้โดยบรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีน

อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น

ส�านักงานใหญ่ 

ซอย 12

อ.สิงหนคร 

จ.สงขลา
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2. ต่างประเทศ

2.1 สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

บริษัทฯ ยงัคงได้รบัสทิธิในโครงการก่อสร้างพื้นที่เขตพฒันาคงัหนองหลวง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 

ทนัสมยั จ�านวน 200 เตยีง และโครงการส�ารวจถ่านหนิ ส�ารวจเขือ่นไฟฟ้าน�้าตกขนาดเลก็จ�านวน 6 จดุ (น�้าคาว บา้นสบิออ้ / น�้า

หวงั บา้นนาหลวง /  น�้าเกือ้ บา้นพสูนั / น�้าคาว บา้นทา่ / น�้าเคยีน (ตอนลา่ง) บา้นนาเมอืง / น�้ากนึ บา้นยอดแพ)ทัง้ 3 โครงการ 

ไดม้กีารศกึษาความเป็นไปไดใ้นเบือ้งตน้แลว้ แต่ยงัไมม่คีวามคบืหน้าในการด�าเนินการ เน่ืองจากยงัไมช่ดัเจนเรือ่งแหล่งเงนิทุน

ของเจา้ของโครงการซึง่จะไดต้ดิตามต่อไป

2.2 สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

ก. เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2558 บรษิทัฯ ไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) และวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2558 บรษิทัฯ 

ไดล้งนามในสญัญาขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOA) ร่วมกบัพนัธมติร บรษิทั สวยแม่หละ จ�ากดั (KNU KNLA/PC) ณ ทีท่�าการ 

บรษิทั สวยแม่หละ จ�ากดั ตัง้อยู่เมอืงเมยีวด ีรฐักะเหรีย่ง สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์ เพื่อร่วมกนัพฒันาแหล่งถ่านหนิ 

และแร่อื่นๆ ในพืน้ทีแ่หล่ง “ทวิาเกะ” บรเิวณเมอืงเมยีวด ีรฐักะเหรีย่ง สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ ซึ่งมเีน้ือทีป่ระมาณ 

180 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,000 เอเคอร์ ซึ่งยงัอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและแหล่งเงนิทุน 

คาดวา่จะมคีวามชดัเจนภายในปี พ.ศ.2560

ข. ตวัแทนจากบรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) (TNDT) และตวัแทนจาก Min Khit Thit Mining Company 

Limited (MKT) พนัธมติรทางธรุกจิ รว่มกบั รฐัมนตรวีา่การกระทรวงไฟฟ้าและวชิาการสว่นภมูภิาคกลุม่รฐับาลรฐัฉาน เมอืงตองย ี

ไดร้ว่มลงนามในสญัญาขอ้ตกลง (MOA) ณ เมอืงตองย ีรฐัฉาน สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมารส์�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

ถ่านหนิ ขนาด 20 MW โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และประธานทีป่รกึษาโครงการ หวัหน้าทีป่รกึษาฝา่ยเทคนิค และวศิวกร

โครงการ รวมถงึคณะผูแ้ทนจากรฐับาลรฐัฉาน รว่มเป็นสกัขพียาน เมือ่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2558

ค. วนัที ่2 สงิหาคม 2558 ไดม้กีารลงนามในสญัญาซือ้-ขายไฟฟ้า (PPA: Power Purchase Agreement) กบัรฐับาล

รฐัฉาน ภายใตค้วามเหน็ชอบของรฐับาลแห่งสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์เป็นทีเ่รยีบรอ้ย โดยเป็นสมัปทานซือ้-ขายไฟฟ้า 

ฉบบัแรก และฉบบัเดยีวในขณะน้ีทีอ่อกโดยรฐับาลใหก้บัภาคเอกชน ซึง่เป็นพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่โครงการดงักล่าว  

ไดร้บัสมัปทานโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ขนาด 20 MW เป็นระยะเวลา 30 ปี และตกลงซือ้ขายกนัดว้ยสกุลเงนิบาท ซึง่ปจัจบุนั

ก�าลงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า เพือ่ใหพ้รอ้มจ�าหน่ายไฟไดใ้นปี 2560 ตามสญัญา

ง. บริษัทฯ ได้ลงนามจดัซื้ออุปกรณ์หลกัในโรงไฟฟ้า ได้แก่ Boiler และ Turbine เพื่อเตรียมความพร้อม 

ส�าหรบัการโครงการ

จ. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ยนิดทีีจ่ะจ�าหน่ายไฟฟ้า ขนาด 6 MW ใหก้บัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ณ บรเิวณ

บา้นเหมอืงแดงใต ้อ�าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย เพือ่ใชใ้นการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า และจา่ยใหป้ระชาชนในหมูบ่า้นโดยรอบเมอืง 

ทา่ขีเ้หลก็ รฐัฉาน สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์โดยคาดวา่จะพรอ้มจ�าหน่ายไฟไปยงัจดุดงักลา่วไดป้ระมาณกลางปี 2559

2.3 สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

ได้มกีารขยายฐานธุรกิจตรวจสอบและทดสอบด้วยเทคนิค NDT ไปยงัสาธารณรฐัอินโดนีเซีย และสามารถ 

รบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสที ่4 ของปี พ.ศ.2558 ซึง่เรว็กวา่ทีค่าดการณ์ไวถ้งึ 2 ไตรมาส แมย้งัมรีายไดไ้มม่ากนกั แต่มแีนวโน้มการ

ขยายตวัเพิม่ขึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ในปี พ.ศ.2559
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2. โครงการความร่วมมือกบับริษทัคู่ค้า

โครงการแล้วเสรจ็

บรษิทัฯ รว่มมอืกบั Sievert Emirates Inspection LLC (Sievert) เพือ่รว่มท�างานกบั China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) 

ใน “โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติบนบก นครสวรรค”์ ของบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) (PTT) เพือ่ขยายโอกาสในการใชพ้ลงังาน 

สะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง มรีะยะเวลาด�าเนินการระหว่าง 

เดอืนกนัยายน 2556 ถงึเดอืนเมษายน 2558 

โครงการระหว่างด�าเนินการ

บรษิทัฯ รว่มมอืกบับรษิทั ไออารพ์ซี ีจ�ากดั (มหาชน) เพือ่รว่มท�างาน “โครงการ 40” WP Underground Inspection” 

โดยมรีะยะเวลาด�าเนินการระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2558 ถงึ เดอืนมถุินายน 2559

 

3. ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุของบริษทัฯ ประจ�าปี 2558

รายได้รวม 

429.18สินทรพัยร์วม

726.31ต้นทนุและ

ค่าใช้จ่าย

361.47

ส่วนของผูถื้อหุ้น

523.20

หน้ีสินรวม

239.11

ก�าไรสทุธิ

66.98

อตัราก�าไรสทุธิ

ต่อรายได้รวม

66.98%อตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

13.18%

อตัราก�าไรสทุธิ

ต่อหุ้น

0.67

อตัราการจ่าย

เงินปันผลต่อ

ก�าไรสทุธิ

40.31%

ล้านบาท
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ ในปี 2556 ถึงปี 2558 

โครงสร้างรายได้การให้บริการ
2556 2557 2558

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

1. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - NDT 351.65 93.89 453.08 93.50 378.72 88.24

2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - Inspection 17.07 4.56 23.76 4.90 41.46 9.66

รวมรายได้จากการให้บริการ 368.72 98.44 476.84 98.40 420.18 97.90

3. รายไดเ้บด็เตลด็อืน่ 5.83 1.56 7.72 1.59 9.00 2.10

รวมรายได้ 374.55 100.00 484.56 100.00 429.18 100.00

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั SET AWARDS 2015 : Outstanding Company Performance  Awards ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ 

ความสามารถในการบรหิารจดัการธุรกิจขององค์กรที่ยดึมัน่และให้ความส�าคญัในการบรหิารที่โปร่งใส และมปีระสทิธภิาพ  

ตามหลกัจรยิธรรมองคก์ร หลกัจรรยาบรรณธรุกจิ และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

SET AWARDS 2015 

บริษทัจดทะเบยีนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น
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การบริหารจดัการความเส่ียงอย่างยัง่ยืน

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดต้ระหนกั และใหค้วามส�าคญัในการบรหิารจดัการความเสีย่ง การสรา้งระบบ

ควบคมุภายในทีด่ ี และความเพยีงพอของการควบคมุภายในการด�าเนินงานของบรษิทัฯ โดยการตดิตามสถานการณ์ ประเมนิผล  

และวเิคราะห์ความเสีย่งขององค์กร ทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธรุกจิและระบบการควบคมุ

ภายใน โดยมคีณะผูต้รวจสอบภายในอสิระเป็นผูต้รวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าการสอบทานนโยบาย 

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง และแผนงานการบรหิารความเสีย่ง ตามรายการความเสีย่งระดบัองคก์ร (Corporate Risk Profile)  

เพื่อลด ควบคุม หรอืจดัการกบัความเสี่ยง ทัง้ความเสี่ยงอนัเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงจากการด�าเนินธุรกิจ 

ในต่างประเทศ ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ความเพียงพอของระบบการควบคมุ 

ความเสีย่ง เพือ่ใหท้กุคนในบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความเสีย่ง และรบัผดิชอบรว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยบรษิทัฯ  

มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้องค์กร 

มกีารพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร รวมถงึระบุและประเมนิ

ความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ปจัจยัเสีย่งขององคก์รครอบคลุมมติทิางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี

ด้านเศรษฐกิจ
1. ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

1.1 สภาพคล่อง

เน่ืองจากบรษิทัฯ อยูใ่นชว่งเวลาของการขยายธรุกจิทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่การเตบิโตทีย่ ัง่ยนื จงึไดม้คีวามจ�าเป็น 

ตอ้งพึง่พงิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ โดยเลอืกใชส้ถาบนัภายในประเทศ และใหม้กีารบรหิารความเสีย่งเรือ่งดอกเบีย้ และการช�าระ 

เงนิกู้โดยควบคุมการช�าระไม่ใหเ้กนิก�าหนดเวลา ในขณะเดยีวกนัใหม้กีารตดิตามการช�าระหน้ีของลูกคา้อย่างเคร่งครดัขึน้อกี  

ส่วนการลงทุนในธุรกจิพลงังาน ได้มกีารพจิารณาโครงสร้างขนาดการลงทุน และผู้ร่วมโครงการโดยไม่กระทบสภาพคล่อง 

ของบรษิทัฯ และอยูใ่นอ�านาจการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม

1.2 อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

1.2.1 เครื่องมอื อุปกรณ์ และวสัดุ ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิซึง่ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้น�าเขา้จากต่างประเทศ และ 

เพือ่ลดความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น จงึใชน้โยบายการซือ้ - ขายดว้ยเงนิบาท

1.2.2 ในกรณีทีเ่ป็นค่าบรกิาร ทัง้ของลกูคา้ทีน่�าเขา้มาจากต่างประเทศ และการออกไปใหบ้รกิารยงัต่างประเทศ 

หรอือื่นๆ จะท�าสญัญาการช�าระค่าบรกิารดว้ยเงนิบาท หรอืซือ้เงนิตราต่างประเทศไวล้่วงหน้าในทนัททีีท่ราบจ�านวนทีต่อ้งช�าระ  

เพือ่เป็นการก�าหนดตน้ทนุทีค่งที ่และลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

2. ความเส่ียงด้านต้นทนุการบริการ 

2.1 วสัดท่ีุใช้ปฏิบติังาน

วสัดุหลกัที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าจากต่างประเทศ ปจัจยัความเสี่ยงเกิดขึ้นได้จาก 2 กรณีที่ส�าคญั คอื  

ความผนัผวนของราคา ท�าใหต้น้ทนุการใหบ้รกิารไมค่งที ่และการขาดแคลนวสัด ุเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถบรกิารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซึง่

ทัง้สองกรณดีงักลา่วเป็นปจัจยัความเสีย่งทีส่�าคญั ดงันัน้ จงึไดม้กีารบรหิารจดัการเพือ่ลดความเสีย่ง ดงัน้ี

2.1.1 ตกลงสญัญาซือ้ - ขาย ลว่งหน้าดว้ยเงือ่นไขของราคาและปรมิาณทีแ่น่นอน

2.1.2 วางแผนการใชอ้ย่างรดักุม โดยใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณงานทีร่บัไว ้และการประเมนิสถานการณ์ล่วงหน้า 

ทีไ่ดจ้ากขอ้มลูขา่วสาร บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้วีสัดใุชไ้ดอ้ยา่งพอเพยีง และต่อเน่ือง  
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2.1.3 สรา้งพนัธมติรทีด่กีบัเจา้ของผลติภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่าย เพือ่ความร่วมมอืในการแกไ้ข

ปญัหา เมื่อเกดิกรณีทีว่สัดุมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงจากปรกตอิย่างกะทนัหนั เป็นการป้องกนัและลดความรุนแรงจากปญัหา

ราคา และการขาดแคลน

2.1.4 วสัดุบางตัวที่ใช้ปฏิบตัิงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมัน่คงของประเทศ เช่น สารกัมมนัตภาพรงัส ี 

ซึง่การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั อาจท�าใหก้ารด�าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมายตดิขดั เกดิปญัหาขาดแคลนวสัดุได ้

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเอาใจใสเ่ป็นพเิศษในการตดิตามนโยบายของทางราชการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิ เพือ่วางแผน

การป้องกนัการเกดิปญัหาไวใ้นระดบัหน่ึง

2.2 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั

ในสถานการณ์ปกต ิภาวะอุตสาหกรรมดา้นน�้ามนัและก๊าซเป็นตวับ่งชีถ้งึอตัราการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรม 

โดยรวม ซึ่งเป็นปจัจยัหลกัที่ก�าหนดภาวะอุตสาหกรรมการตรวจสอบฯ โดยมกีระบวนการทางกฎหมายและมาตรฐานสากล  

ทีใ่หก้ารใชเ้ทคโนโลยตีอ้งค�านึงถงึความปลอดภยัจงึไดก้�าหนดใหม้กีารตรวจสอบตามวาระอย่างสม�่าเสมอ เป็นประเดน็ในการ 

ชว่ยลดความเสีย่งจากผลกระทบทีม่ตีอ่ภาวะอุตสาหกรรมตรวจสอบจากภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมลงไดใ้นระดบัหน่ึง จงึเป็นจดุแขง็

ของธรุกจิการตรวจสอบฯ ทีจ่ะไมถ่กูกระทบทีร่นุแรงเทา่กบัธรุกจิอืน่ๆ ไมว่า่จะเป็นวกิฤตทางเศรษฐกจิ การเมอืง หรอือุบตัภิยัธรรมชาต ิ

ฯลฯ แต่จากเหตุการณ์ราคาน�้ามนั และก๊าซทีต่กต�่าลงอยา่งรวดเรว็ และต่อเน่ืองอยา่งไมเ่คยประสบมาก่อน ท�าใหไ้มม่กีารขยาย 

ดา้นการผลติถงึขัน้ลดการผลติ เชือ่มโยงไปถงึการส�ารวจและขดุเจาะ และหว่งโซ่ทางธรุกจิ เชน่ การกอ่สรา้งแทน่ขดุเจาะ ทอ่ล�าเลยีง 

ภาชนะบรรจ ุฯลฯ ลดลงไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่อุตสาหกรรมดงักลา่ว ลว้นเป็นปจัจยัทีส่�าคญัต่อธุรกจิตรวจสอบฯ ท�าใหก้ระทบ 

ถึงภาวะอุตสาหกรรมการตรวจสอบฯ มีการหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว เมื่อปริมาณงานในวงการลดลงแต่จ�านวน 

ผูป้ระกอบการคงเดมิ รวมถงึผูร้บัเหมาก่อสรา้งบางราย ถงึขัน้บดิเบอืนกลไกทางวชิาชพีโดยท�าการก่อสรา้งเอง ตรวจสอบเอง  

เพือ่ลดตน้ทนุท�าใหเ้กดิเหตุการณ์การแขง่ขนั เพือ่แยง่ชงิสดัสว่นการตลาดทีเ่หลอือยูใ่นขัน้รนุแรงทัง้ในดา้นราคาและผลประโยชน์ 

ต่างตอบแทน ฯลฯ 

บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายบริหารความเสี่ยงด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ได้มากที่สุด โดยยึดหลักการ 

สรา้งความพงึพอใจ ทัง้ดา้นการใหบ้รกิาร และราคาทีเ่หมาะสมตามสถานการณ์ เป็นการร่วมเฉลีย่ความเสยีหายซึง่กนัและกนั 

จากภาวะวิกฤตน้ี ซึ่งเป็นการสร้างพันธมิตรที่ดีต่อกันเพื่ออนาคต เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ในขณะเดียวกัน 

ไดม้กีารวางแผนป้องกนัระยะยาวโดยขยายฐานธรุกจิไปยงัประเทศทีม่โีอกาสเตบิโตทางธุรกจิดา้น NDT เริม่ไปทีส่าธารณรฐัอนิโดนีเซยี  

เพือ่ลดความเสยีหายจากวกิฤตในประเทศ ซึง่กไ็ดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ โดยสามารถรบัรูร้ายไดต้ัง้แต่ปลายปี 2558 จากก�าหนดเดมิ 

ทีต่ ัง้ไวต้น้ปี 2559 และเริม่วางแผนพฒันาธรุกจิตรวจสอบไปยงักลุม่อุตสาหกรรมอืน่ เพือ่ลดความเสีย่งจากวกิฤตภาวะอุตสาหกรรม

น�้ามนัและก๊าซซึง่อาจมโีอกาสทีจ่ะถดถอยต่อเน่ืองไดอ้กี

2.3 นโยบายการจดัจ้างของลกูค้า

งานที่เ ป็นโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน ก็ยังคงเป็นการประมูลแบบเบ็ดเสร็จ  

โดยให้ผู้รบัเหมารบัไปด�าเนินการทัง้โครงการ ซึ่งรวมถึงบริการด้านการตรวจสอบฯ ดงันัน้ โอกาสที่จะได้งาน เงื่อนไข 

ของการท�างาน และค่าบรกิาร จงึขึน้กบัการพจิารณาของผูร้บัเหมาช่วง การได้งานในลกัษณะน้ีเป็นความเสีย่งที่ต้องพึง่พงิ 

โดยตรงจากผู้รบัเหมาช่วง ซึ่งมโีอกาสสูงที่จะเกิดปญัหาทางด้านเทคนิคที่ให้บรกิารกบัเจ้าของโครงการ รวมถึงค่าบรกิาร 

ทีไ่ม่เป็นธรรม และปญัหาการช�าระค่าบรกิาร และเพื่อลดความเสีย่งในกรณีน้ีบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามระมดัระวงั ในการพจิารณา 

อยา่งรอบคอบทีจ่ะเลอืกรบังานจากผูร้บัเหมาทีใ่หค้วามส�าคญัในดา้นคณุภาพของเน้ืองาน และมฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คง ซึง่ปจัจุบนั

กว่า 80% บรษิทัฯ ยงัคงรบังานผ่านผู้รบัเหมา และประมาณ 20% เป็นการรบังานโดยตรงจากเจ้าของงาน อย่างไรก็ตาม  

ในปจัจบุนัโครงการขนาดใหญ่ทีม่คีวามเสีย่งสงู ฝา่ยเจา้ของหรอืทีป่รกึษาเจา้ของโครงการไดเ้ขา้มาดแูลในสว่นของความปลอดภยั 

มากขึ้น ให้ความส�าคญัในการคดัสรรผู้ที่จะเข้าไปให้บรกิารด้าน NDT ที่มคีวามเป็นมาตรฐานขึ้น ท�าให้บรษิัทฯ มโีอกาส 

ได้รบังานมากขึ้นกว่าที่ต้องผ่านผู้รบัเหมาช่วง และลดปญัหาการมีหน้ีสูญลงได้ระดับหน่ึง นอกจากน้ี ปจัจัยความเสี่ยง 

ด้านการจดัจ้างโดยวธิีการประมูลซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และมจี�านวนจ�ากดั การพลาดโอกาสย่อมหมายถึงผลกระทบ 

อย่างมนีัยส�าคญัต่อผลด�าเนินการทัง้ปี บรษิทัฯ ไดม้กีารวางแผนระยะยาวในการบรหิารความเสีย่งน้ี ดว้ยการลดตน้ทุนบรกิาร  

โดยกระจายความเสีย่งในดา้นบุคลากรรว่มกบัพนัธมติรซึง่พจิารณาตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
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3. ความเส่ียงจากการปฏิบติังาน
3.1 ผลกระทบต่อพนักงาน และผูเ้ก่ียวข้อง

ดว้ยงานบรกิารการทดสอบ และตรวจสอบดา้น NDT เป็นงานทีต่อ้งปฏบิตังิานในสถานทีท่ีม่คีวามหลากหลาย  

ทัง้ภาคพื้นดนิ ทะเล งานที่สูง งานที่อบัอากาศ หรอืสถานที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัสารเคม ีรวมถงึการที่ต้องใช้สารกมัมนัตภาพรงัสี

ในการทดสอบอยู่เสมอ ดังนัน้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 

สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดปฏิญญา นโยบาย และมาตรการในการป้องกันความปลอดภัย รวมถึงข้อก�าหนด 

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นแนวทางปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั อกีทัง้ไดจ้ดัหาอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลใหแ้ก่พนกังาน อนัไดแ้ก่  

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

ปรมิาณรงัสบีรเิวณขอบเขตสถานที่ปฏบิตัิงาน (Survey Meter) อุปกรณ์และเครื่องมอืที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น  

รวมถงึใหก้ารอบรมวธิกีารปฏบิตังิานทีถ่กูตอ้งและปลอดภยั ตลอดถงึวธิแีกไ้ขเมือ่เกดิกรณฉุีกเฉนิแก่พนกังาน และท�าการทบทวน 

อยู่อย่างสม�่าเสมอ และยงัจดัใหม้กีารอบรม สรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตังิานร่วมกบัผูร้บัเหมา และลูกคา้ เพื่อความปลอดภยั 

และเชือ่มัน่ในบรกิารของบรษิทัฯ

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดใ้หค้วามเอาใจใส่ต่อสุขภาพของพนักงานผูป้ฏบิตังิาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารรงัสเีป็นกรณี

พเิศษ โดยมกีารตรวจเชค็ปรมิาณรงัสทีีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิานเป็นประจ�าทกุเดอืนโดยฝา่ย HSEQ และการตรวจสขุภาพประจ�าปี 

ของบรษิทัฯ รวมถงึการปรบัเปลีย่นหมนุเวยีนการท�าหน้าทีป่ฏบิตังิานดา้นรงัส ีเพือ่ควบคมุไมใ่หค้า่รงัสเีกนิกวา่คา่มาตรฐานทีก่�าหนด

4. ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ 
4.1 นโยบายการบริหารธรุกิจ

จากการที่บรษิัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจให้บรกิารการตรวจสอบและทดสอบด้านความปลอดภยัด้วยเทคนิค NDT  

มาเป็นเวลาต่อเน่ืองนานถงึ 34 ปี แมต้ลอดเวลาของการท�าธุรกจิไม่เคยประสบปญัหาขาดทุนกต็าม ทัง้น้ี ดว้ยยงัเป็นธุรกจิทีด่ ี 

มคีวามเป็นลกัษณะเฉพาะด้าน แต่ด้วยช่วงเวลาที่ยู่ในธุรกิจน้ีมานาน มคีู่แข่งทางธุรกิจมากขึ้น ท�าให้มกีารแข่งขนัรุนแรง  

อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในระดับที่ไม่เอื้อในเชิงพาณิชย์ ประกอบกับยุคสมยัที่เปลี่ยนไปทัง้ด้านเทคโนโลย ี 

พฤตกิรรมของการบรโิภค รวมถงึมโีอกาสใหม่ๆ เกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง หากไม่พฒันานโยบายการบรหิารธุรกจิให้เหมาะสม 

กบัสถานการณ์ย่อมมโีอกาสประสบอุปสรรคต่อการเติบโตขององค์กรได้ จงึได้มกีารบรหิารความเสี่ยงน้ี ด้วยการพจิารณา 

ขยายการบรกิารไปยงัอุตสาหกรรมเกดิใหม่ เช่น ดา้นคมนาคม สื่อสาร ฯลฯ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิทีคุ่น้เคยและมคีวามช�านาญ 

ทีไ่ดจ้ากประสบการณ์การใหบ้รกิารตรวจสอบฯ มาเป็นเวลานาน เช่น ธุรกจิพลงังาน เป็นตน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดม้กีารด�าเนินการ 

ต่อเน่ืองมาประมาณ 3 ปี คาดวา่จะมผีลชดัเจนไมเ่กนิปี พ.ศ. 2560

4.2 หน่วยงานท่ีก�ากบัดแูลธรุกิจตรวจสอบ

ดว้ยเป็นธุรกจิบรกิารทางวชิาชพีจงึตอ้งยดึหลกัจรยิธรรมคณุธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาชพี เป็นกรอบปฏบิตั ิ

ในการด�าเนินธุรกจิรวมถึงระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐั ซึ่งล้วนมจีุดประสงค์ที่ดอีย่างเคร่งครดั  

แมบ้างครัง้เจา้หน้าทีภ่าครฐัเองจะตคีวามในขอ้กฎหมายทีเ่หน็ต่างกเ็ป็นความเสีย่งไดเ้ชน่กนั แต่บรษิทัฯ กย็งัคงมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัิ

ในสิง่ทีถ่กูตอ้ง และพรอ้มทีจ่ะปกป้องความถกูตอ้ง ความชอบธรรม และศกัดิศ์รขีององคก์รอยา่งเขม้แขง็ ไมย่อมออ่นขอ้ต่ออ�านาจ 

และอทิธพิลใดๆ ซึง่บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัมิาโดยตลอด
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4.3 การควบคมุความเส่ียงของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นจากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่

กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่กลุม่ครอบครวัของนางสาวชมเดอืน ศตวฒุ ิประกอบดว้ย นางสาวชมเดอืน ศตวฒุ ิ

นายเกรกิเกยีรต ิศตวุฒ ินางจุไรศร ีศตวุฒ ินายอนุสรณ์ ศตวุฒ ินางสาวรสัสยิา ศตวฒุ ิและนายสวุฒัน์ แดงพบิลูยส์กุล ซึง่เรยีกวา่ 

“กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่”ถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 54.47 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ โดยเป็นกลุ่ม 

acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนทีท่จ. 7/2552 เรื่อง ก�าหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรม

ทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท�ารว่มกบับุคคลอื่น เพือ่การใชส้ทิธอิอกเสยีงของตนไปในทางเดยีว และยงัเป็นกรรมการผูม้อี�านาจลง

นามและเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จงึท�าใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นผูม้อี�านาจในการบรหิารจดัการ และควบคุมคะแนนเสยีงในการ

ลงมตทิีส่�าคญัไดเ้กอืบทัง้หมด ยกเวน้ในเรือ่งทางกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบับรษิทัทีก่�าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง หรอืในกรณกี�าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงคดัคา้น

ได ้ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอืน่ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง อาจจะไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีง เพือ่คดัคา้นหรอืถ่วงดลุการ

บรหิารของกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ได้

อยา่งไรกด็ ีเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณทีด่ทีีพ่งึปฏบิตัอิยูเ่สมอ คณะกรรมการบรษิทัไดก้�าหนดโยบาย และวธิกีาร

ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคุมในกจิการ รวมทัง้บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ จะตอ้งรายงาน และผ่านการพจิารณาความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในทุกกรณี ก่อนน�าเสนอต่อ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัติ่อไป และแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวนัท�าการถดัไปทนัท ีเพื่อป้องกนั

การน�าขอ้มูลภายใน ขอ้มูลส�าคญัอนัมผีลต่อการลงทุนไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน และป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ที่อาจจะเกิดขึ้น ทัง้น้ี การอนุมตัิความเห็นชอบนัน้ ต้องค�านึงถึงประโยชน์ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ  

รวมทัง้เป็นไปตามเงือ่นไข และราคาตลาด ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าทีต่ดิตามรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทุกไตรมาส โดย

ใหผู้ต้รวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบ และกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี และ/หรอื กรรมการทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั จะไมเ่ขา้รว่ม

ประชมุ และไมม่สีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

ด้านสงัคม
1. ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ

1.1 การขาดแคลนบคุลากร

 ในธุรกจิวศิวกรรมบรกิาร การขาดบุคลากรทีม่คีุณสมบตัคิรบตามขอ้ก�าหนด และผูม้คีวามช�านาญ ซึ่งนับเป็น

ทรพัยากรทีม่คีา่ ถอืวา่เป็นปจัจยัเสีย่งระดบัสงูของการด�าเนินธรุกจิน้ี เมือ่ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมมกีารเปลีย่นแปลง ไมว่า่มกีารขยาย

ตวัหรอืการหดตวักต็าม บุคลากร NDTทีม่คีวามช�านาญกย็งัมคีวามจ�าเป็นและเป็นทีต่อ้งการ ทัง้ในธุรกจิบรกิารทดสอบฯ และ 

ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เน่ืองจากการสรา้งบุคลากรกบัความตอ้งการในวงการอุตสาหกรรมไมส่มดุล ท�าใหเ้กดิปญัหา

การขาดแคลนบุคลากร ความรุนแรงถงึขัน้เกดิการแย่งชงิโดยไม่ค�านึงถงึดา้นคุณธรรม เน้นการเพิม่ค่าตอบแทนเป็นปจัจยัหลกั  

ซึง่ง่ายกว่า และไม่ตอ้งเสยีทัง้เวลาและตน้ทุนในการสรา้งคน ท�าใหเ้กดิความเสยีหายต่อวงการอย่างยิง่ ทัง้ตน้ทุนบรกิารสงูขึน้  

ตลอดจนไม่สามารถขยายธุรกิจได้ตามแผน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปญัหาน้ีเป็นอย่างดี และพยายามลดความเสี่ยงน้ี 

อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด แมจ้ะไมส่ามารถแกป้ญัหาน้ีไดม้ากนกักต็าม แต่ในความจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งด�าเนินการต่อไป โดยอาศยั

กลไกการสง่เสรมิศกัยภาพของบุคลากร และบทบาทในการรกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์ร ดงัน้ี

ก. บรหิารองคก์รใหม้คีวามมัน่คงอยา่งต่อเน่ือง เพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่บุคลากร ในการฝากอนาคตไวก้บัองคก์ร  

ใหค้รอบครวัมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ มคีวามมัน่คง ไดอ้ยา่งไมต่อ้งกงัวล

ข. ตอบแทนความสามารถ ความส�าเรจ็ และความภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นสว่นหน่ึงของความส�าเรจ็ขององคก์ร ดว้ยการ 

ใหก้ารยกย่อง ใหเ้กยีรต ิ ใหก้ารยอมรบั ใหโ้อกาสที่จะมตี�าแหน่งงานที่สูงขึน้ ใหร้างวลั ซึ่งหมายรวมถงึผลตอบแทนในด้าน 

ความมัน่คงต่อการด�าเนินชวีติประจ�าวนั และในทีส่ดุดว้ยการใหโ้อกาสไดม้สีว่นรว่มเป็นเจา้ของกจิการ ฯลฯ
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1.2 การขึน้ค่าแรง 

จากนโยบายการขึน้คา่แรงขัน้ต�่าของรฐับาลในปี พ.ศ.2555 เป็นตน้มา ไดก้ระทบตอ่คา่แรงของพนกังานของบรษิทัฯ  

โดยตรง ด้วยต้องปรบัขึน้ไปตามสดัส่วน เป็นการเพิม่ต้นทุนบรกิาร บรษิทัฯ ได้เหน็ถงึความจ�าเป็นที่จะต้องลดความเสีย่งน้ี  

โดยการเรง่พฒันาดา้นบุคลากรใหม้คีณุภาพยิง่ขึน้ เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ซึง่สง่ผลใหช้ว่ยเพิม่ไดท้ัง้ในดา้นปรมิาณงาน  

และความพงึพอใจของลูกคา้ เท่ากบัเป็นการลดตน้ทุนลงไดใ้นระดบัหน่ึง นอกจากน้ี ยงัมเีหตุผลเพยีงพอทีจ่ะขอเพิม่ค่าบรกิาร 

ที่เหมาะสมจากลูกค้า รวมถึงการใช้นโยบายการน�าเข้าบุคลากรที่มีความช�านาญจากต่างประเทศเมื่อมีความจ�าเป็น  

เป็นการช่วยลดทัง้เวลา ภาระผูกพนัทางกฎหมายแรงงาน และค่าใช้จ่ายจากการสร้างบุคลากรขึ้นเอง รวมถึงเป็นการ 

ลดความเสยีหายจากการสญูเสยีบุคลากรขององคก์ร ดงันัน้ การขึน้คา่แรงส�าหรบับุคลากรทีม่คีวามช�านาญ จงึมใิชเ่ป็นความเสีย่ง

อกีต่อไป

2. ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ 
2.1 ประเดน็ทางด้านการเมือง

ด้วยการเมอืงเป็นตวัก�าหนดทศิทางการพฒันาประเทศ ทัง้ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ หากการเมอืงไม่มัน่คง 

หรอืไมส่ามารถสรา้งความมัน่ใจ และแรงจงูใจในการลงทนุใหก้บันกัลงทนุ ทัง้ในและตา่งประเทศได ้กจ็ะส่งผลต่อภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม  

ซึง่มผีลกระทบถงึภาวะอุตสาหกรรมการตรวจสอบดว้ยเชน่กนั ซึง่ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ กเ็คยไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการเมอืงบา้ง  

แม้ไม่รุนแรงมากนักก็ตาม แต่ก็ได้น�าประสบการณ์มาเป็นบทเรียนในการวางแผนบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเน่ือง  

โดยเรง่พฒันาบุคลากร NDT ใหม้ศีกัยภาพและประสทิธภิาพอยูอ่ยา่งสม�่าเสมอ เพือ่ความพรอ้มในการขยายฐานธุรกจิไปยงักลุ่ม

ประเทศทีม่กีารเตบิโตทางธุรกจิสงู และไมม่วีกิฤตทางดา้นการเมอืงมากนกั ซึง่กไ็ดเ้ริม่มกีารด�าเนินการอยูแ่ลว้ เชน่ สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์และสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เป็นตน้

2.2 ปัจจยัด้านข้อกฎหมาย  

ลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และสิ่งแวดล้อม ท�าให ้

มหีลายหน่วยงานทางภาครฐัและองคก์รอสิระเขา้มาควบคุมดูแล ดว้ยการออกขอ้ก�าหนด และขอ้บงัคบัใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิ 

ทัง้ในสว่นผูป้ระกอบการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้ก�าหนด และกฎหมายเหล่าน้ี ไดม้กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง และปรบัปรงุ 

ในเน้ือหา เพือ่ใหท้นัยคุสมยัอยา่งต่อเน่ือง ถงึแมว้า่การปฏบิตัติามขอ้กฎหมายและขอ้ก�าหนดต่างๆ เหลา่น้ี จะเป็นการเพิม่ตน้ทนุ

การบรกิารกต็าม แต่กเ็ป็นสว่นเอือ้ต่อธุรกจิมากกวา่เป็นความเสีย่ง ดว้ยเหตุผลทีผู่ป้ระกอบการซึง่เป็นผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิาร

ต่างตอ้งท�าตามกฎหมาย ท�าใหส้งัคมมรีะเบยีบมากขึน้ งา่ยต่อการบรหิารจดัการ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดม้กีารตดิตาม และด�าเนินการ

ตามนโยบายของรฐับาล และในดา้นขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ใหก้ารด�าเนินธรุกจิเป็นไปไดอ้ยา่งราบรืน่
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ด้านส่ิงแวดล้อม

1. ความเส่ียงจากการปฏิบติังาน
1.1 ผลกระทบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อมโดยรอบ

บรษิทัฯ ตระหนัก และยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณทางวชิาชพีอย่างเคร่งครดั รวมถงึการให้ความส�าคญั และ

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่ก�าหนดของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เช่น  

กฎระเบยีบการใชร้งัสขีองส�านักงานปรมาณูเพื่อสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีขอ้ก�าหนดของกรมธุรกจิพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน ฯลฯ และแนวทางปฏบิตัขิองมาตรฐานสากล รวมถงึการก�าจดัขยะจากเศษวสัดุทีเ่หลอืใชจ้ากการใหบ้รกิาร

ตามวิธีการที่ถูกต้อง นอกจากน้ี พนักงานผู้ปฏิบตัิงาน ผู้รบัเหมา และผู้ว่าจ้าง จะได้รบัการอบรมร่วมกนัก่อนเริ่มปฏิบตัิ

งานทุกครัง้ เพื่อสร้างความเขา้ใจในหน้าที่ วธิกีารปฏิบตัิหากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัในพื้นที ่

ไมป่ลอดภยั เชน่ เชอืกธง ป้ายสญัลกัษณ์เตอืน อุปกรณ์และสญัญาณเตอืนภยักรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิ ฉากก�าบงัรงัส ีรวมถงึการปฏบิตัิ

ตามกฎระเบยีบของสถานทีท่ีเ่ขา้ไปปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดั และมกีารขนยา้ยอย่างถูกหลกัการดว้ยพาหนะทีอ่อกแบบเฉพาะ  

เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิผลกระทบต่อชวีติ ทรพัยส์นิ ชุมชน และสิง่แวดลอ้มโดยรอบสถานทีด่งักล่าว ซึง่ตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี 

ทีด่�าเนินธรุกจิ บรษิทัฯ ไมเ่คยประสบปญัหาขอ้พพิาททางดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืเคยถกูรอ้งเรยีนแต่อยา่งใด

Certification ISO 17020 : 2012 (อยูร่ะหวา่งการตรวจรบัรองเพือ่เขา้สู ่ISO 17020 : 2015 ในเดอืนพฤษภาคม 2559)

Certification ISO ISO 9001 : 2008 (อยูร่ะหวา่งการตรวจรบัรองเพือ่เขา้สู ่ ISO 9001 : 2015 ในเดอืนมนีาคม 2559) 
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การป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ ได้ตระหนักถงึความส�าคญัของการบรหิารจดัการองค์กรที่ด ี เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรใหม้กีารเตบิโต และขยาย

ธุรกิจอย่างมเีสถียรภาพ มฐีานะการเงนิที่ม ัน่คง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดบัที่เหมาะสม บรษิัทฯ 

จึงเห็นควรให้มีการประเมิน และบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันเหตุที่อาจท�าให้เกิดการทุจริต คอร์ร ัปชัน่ โดยมีกรอบ 

การด�าเนินงาน และขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องThe Committee of Sponsoring Organizations 

(COSO) ซึง่เป็นมาตฐานสากล เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจหลกัการบรหิารความเสีย่งและน�าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

และไดน้�านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่มาปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัการด�าเนินงานในทุกๆ กจิกรรมของบรษิทัฯ รวมถงึการพจิารณา

โอกาสทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทจุรติคอรร์ปัชัน่ในองคก์รอยูเ่สมอ 

แนวทางในการด�าเนินงาน

1. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมัน่ที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สุจริต เป็นธรรม ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม และปฏิบตัิตามนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 

และขอ้พงึปฏบิตัใินการท�างานของบรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดั จงึเหน็ควรก�าหนดนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ เพือ่เป็นแนวทาง

การปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด�าเนินธรุกจิและพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยัง่ยนื 

2. บรษิทัฯ มนีโยบายในการควบคมุ ดแูลการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ มกีารอบรม/เผยแพรค่วามรู ้ และแนวทางปฏบิตั ิ

ในการต่อตา้นการทจุรติใหแ้ก่พนกังานทัว่ทัง้องคก์ร เพือ่ป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติ โดยหา้มมใิหม้กีารใชอ้�านาจ

หน้าทีไ่มว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพือ่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย รวมถงึหา้มการเสนอ

ผลประโยชน์ เพือ่จงูใจแก่บุคคลอืน่ใดอนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์ทางธรุกจิของบรษิทัฯ  

3. บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตดิตาม สอบทานการปฏบิตั ิ และประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ�าอยา่งน้อย 

ปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนอบรม ทบทวนแนวปฏบิตั ิและขอ้ก�าหนดในการด�าเนินการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก�าหนดตามกฎหมาย

“นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ (ฉบบัปรบัปรงุ) ” สามารถ 

อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิไดบ้นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th 

http://www.tndt.co.th/investor_th.html
(หน้านกัลงทนุสมัพนัธ ์--> ขอ้มลูองคก์ร --> นโยบายการต่อตา้นคอรปัชัน่)

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รบัการประเมินระดบัการพฒันาความยัง่ยืน 

เรื่อง Ant i -Corrupt ion ของบริษัทจดทะเบียนจากสถาบันไทยพัฒน์  

ในเรื่อง  “การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์ร ัปชัน่ระดับ 3  

(Established)” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทฯ ก�าหนด 

เพือ่ด�าเนินการป้องกนั
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การจดัการเรื่องร้องเรียน 

และแจ้งเบาะแส

การจดัการเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการก�าหนดใหม้ชีอ่งทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน กรณถีกูละเมดิสทิธโิดยไมเ่ป็นธรรม และพบเหน็การปฏบิตั ิ

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ การประพฤตมิชิอบ หรอือืน่ใด อนัเกดิจากการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

สามารถแจง้เบาะแสและ รอ้งเรยีนผา่นชอ่งทาง ดงัน้ี

  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบายในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รอ้งเรยีน แสดงความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ โดยผูร้อ้งเรยีน 

เลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้จะท�าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรอืความเสยีหาย กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีน 

เปิดเผยตนเอง บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูของบคุคลดงักลา่วไวเ้ป็นความลบั และด�าเนินการแกไ้ข โดยจะด�าเนินการตรวจสอบขอ้มลู 

ตลอดจนมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส�าคญัเพือ่พจิารณา ใหข้อ้เสนอแนะ และด�าเนินการ

แกไ้ขเยยีวยา หรอืด�าเนินการทางกฎหมายส�าหรบัการกระท�าความผดิดงักลา่วต่อไป

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไมม่กีารแจง้เบาะแส หรอืรบัเรือ่งรอ้งเรยีนแต่อยา่งใดๆ

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

แฟกซ ์     :  02-735-1941

คณะกรรมการอิสระ / ส�านักเลขานุการบริษทั

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน)

เลขที ่19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค�าแหง 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240

คณะกรรมการอิสระ  :  independent@tndt.co.th

ส�านักเลขานุการบริษทั : secretary@tndt.co.th

T

N D T

Tel. & Fax
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

และการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัติามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของกฎหมายแรงงาน และสทิธปิระโยชน์อืน่ๆ นอกเหนือ

แกพ่นกังานและครอบครวัของพนกังานพงึจะไดร้บัมแีนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ และหลกัการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ดแูลและสง่เสรมิการปฏบิตัติ่อพนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนั และไมล่ะเมดิสทิธสิว่นบุคคล ซึง่บรษิทัฯ 

ใหค้วามส�าคญัแก่พนักงานเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัในการสรา้งความส�าเรจ็ใหอ้งคก์รไดอ้ย่างยัง่ยนื ตลอดจน 

การสง่เสรมิและสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการฝึกอบรม การเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ การไดร้บัคา่ตอบแทนและสวสัดกิารตา่งๆ และการประเมนิ

ผลตามความสามารถอยา่งเหมาะสม เป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั โดยไมก่ดีกนัเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา แต่อยา่งใด

 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบาย และระเบยีบปฏบิตัติามสทิธขิ ัน้พื้นฐานที่พนักงาน และครอบครวัของพนักงานพงึจะได้รบั  

โดยค�านึงถงึความเสมอภาค ความเท่าเทยีม เทยีบเท่า หรอืมากกว่ามาตรฐานพืน้ฐานต่างๆ ทีพ่นักงานควรไดร้บัอย่างแทจ้รงิ  

แนวทางในการด�าเนินการ

1. ใหผ้ลตอบแทน และสวสัดกิารตามความสามารถอยา่งเหมาะสม เป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั 

2. จดัสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนทีท่�างาน รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์ทีจ่�าเป็น เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน 

3. ไมล่ะเมดิสทิธสิว่นบุคคล 

4. สง่เสรมิ และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถงึต่างประเทศอยา่งสม�่าเสมอ  

เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เสริมสร้างความช�านาญในวิชาชีพ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ เพือ่เพิม่ศกัยภาพ และประสทิธภิาพในการท�างานแก่องคก์ร รวมถงึการบรกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและเพยีงพอ 

ในทกุกระบวนการ

5. จดัหาระบบ และอุปกรณ์ความปลอดภยัตามขอ้ก�าหนดและกฎหมาย ส�าหรบัพนกังาน ลกูคา้ และชุมชน เพือ่ป้องกนั

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน หรอือาจสง่ผลกระทบต่อชวีติ ทรพัยส์นิสิง่แวดลอ้มและชือ่เสยีงของลกูคา้

6. สนบัสนุนใหพ้นกังานใชค้วามสามารถในการวจิยัและพฒันาเพือ่ประดษิฐ ์คดิคน้เครือ่งมอื อุปกรณ์ และนวตักรรมใหม่ๆ  

ทีท่นัสมยัตามมาตรฐานสากล สามารถใชง้านไดจ้รงิ เพือ่ลดตน้ทนุในการบรกิารทัง้ต่อองคก์ร และลกูคา้

7. จดัพืน้ทีแ่ละอุปกรณ์ส�าหรบัสนัทนาการ เพือ่ใหพ้นกังานไดอ้อกก�าลงั เชน่ โต๊ะปิงปอง สนามฟุตบอล สนามเปตอง และ

ลานกวา้งส�าหรบัจดักจิกรรม / งานสงัสรรคใ์นโอกาสต่างๆ เป็นตน้

8. เปิดโอกาส และมีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

ผ่านทาง ตูร้บัความคดิเหน็ E-mail / ไปรษณีย ์ / ฝา่ยทรพัยากรบุคคล / แบบสอบถามของบรษิทัฯ โดยไม่มกีารเปิดเผยขอ้มลู 

ของผูร้อ้งเรยีนแต่อยา่งใด เป็นตน้
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หลกัในการคดัเลือกบคุลากรของบริษทั ฯ 
บรษิทั ฯ ใหค้วามส�าคญักบัการคดัเลอืกบุคลากรอย่างเท่าเทยีมกนั 

โดยพจิารณาจากความสามารถของผูส้มคัรเป็นหลกั และมุ่งเน้นคุณธรรม 

จรยิธรรม คา่นิยม และสามารถเขา้กบัองคก์รได ้โดยไมค่�านึกถงึเพศ ศาสนา 

หรอืเรือ่งอืน่ใดทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน ซึง่การจา้งงานจะเป็นลกัษณะ

ของการจา้งเป็นพนกังานประจ�า และการจา้งแบบชัว่คราวทีก่�าหนดระยะเวลา

ตามสญัญาจา้งอยา่งชดัเจน โดยพนกังานประจ�าจะมรีะยะเวลาในการทดลอง

งาน 119 วนั หลงัผา่นการทดลองงานพนกังานจะไดร้บัสทิธทิางดา้นสวสัดกิาร

ของบรษิทัฯ อยา่งครบถว้น

สวสัดกิารส�าหรบัพนกังานประจ�า และพนกังานการจา้งแบบชัว่คราว

สวสัดิการ พนักงานประจ�า พนักงานสญัญาจ้าง

1. ประกนัชีวิต

- ประกนัอุบตัเิหตุแบบกลุม่  

2. การดแูลสขุภาพ

- ตรวจสขุภาพประจ�าปี 

- การจา่ยยาขัน้พืน้ฐาน  

- หอ้งรบัประทานอาหาร และน�้าดืม่  

- ประกนัสงัคม  

- กองทนุเงนิทดแทน  

3. สวสัดิการเงินช่วยเหลือ

- เยีย่มไข้ 

- เยีย่มคลอด 

- งานมงคลสมรส 

- งานบวช / พธิฮีจัญ์ 

- บดิา มารดา เสยีชวีติ 

- พนกังานเสยีชวีติ 

- ชว่ยเหลอือืน่ ๆ ตามสมควร 

4. อ่ืนๆ

- เครือ่งแบบประจ�าปี  

- รางวลัแหง่ความด ีประกาศเกยีรตคิณุ  

- สง่เสรมิการศกึษา  

- อบรมเพิม่ทกัษะวชิาชพี เพือ่พฒันางาน  

- กจิกรรมสนัทนา / กจิกรรมกฬีา / งานเลีย้งปีใหม่  

- กจิกรรมวนัเกดิ 

- เงนิกูย้มื 

- กองทนุส�ารองเลีย้งชพี 

- เกษยีณอายุ 
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ข้อมลูพนักงาน ณ ส้ินปี 2558 

เพศของพนักงาน 

ช่วงอายขุองพนักงาน 

ช่วงอายุ
จ�านวน (คน)

เพศชาย เพศหญิง รวม 

18-20 ปี 7 1 8

21-30 ปี 163 35 198

31-40 ปี 88 27 115

41-50 ปี 17 8 25

51 ปี ขึน้ไป 14 4 18

รวม 289 75 364

ระดบัของพนักงาน 

ระดบั
จ�านวน (คน)

เพศชาย เพศหญิง รวม

ผูบ้รหิารระดบัสงู 5 2 7

ผูบ้รหิาร 9 4 13

วศิวกร 21 0 21

หวัหน้างาน 37 2 39

ชา่งเทคนิค 189 2 191

ชา่งซ่อมบ�ารงุ 4 0 4

พนกังาน 21 30 51

พนกังานธรุการ 3 35 38

รวม 289 75 364

รวม                 คน

75
364289
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ระดบัของพนักงาน

ระดบั
จ�านวน (คน)

เพศชาย เพศหญิง รวม

ส�านกังานใหญ่ 112 36 148

ส�านกังานสาขาระยอง 73 24 97

หน่วยงานที ่1 สมทุรปราการ 0 0 0

หน่วยงานที ่2 ก�าแพงเพชร 22 3 25

หน่วยงานที ่3 ปราจนีบุรี 3 1 4

หน่วยงานที ่4 ชลบุรี 53 10 63

หน่วยงานที ่5 ฉะเชงิเทรา 10 0 10

หน่วยงานที ่6 สงขลา 10 1 11

หน่วยงานที ่7 ขอนแก่น 6 0 6

รวม 289 75 364

วฒิุการศึกษาสงูสดุของพนักงาน

วฒิุการศึกษา
จ�านวน (คน)

เพศชาย เพศหญิง รวม

ต�่ากวา่ปรญิญาตรี 215 40 255

ปรญิญาตรี 68 33 101

ปรญิญาโท 6 2 8

รวม 289 75 364

ศาสนาของพนักงาน 

ศาสนา
จ�านวน (คน)

เพศชาย เพศหญิง รวม

พทุธ 254 67 319

คริสต์ 4 1 5

อสิลาม 25 7 32

ฮนิดู 6 0 6

รวม 289 75 364
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หลกัการรกัษาบคุลากรให้อยู่กบัองคก์ร  
เน่ืองจากการสรา้งบุคลากรดา้น NDT ไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการในภาคอุตสาหกรรม ท�าใหเ้กดิปญัหาการขาดแคลน

บุคลากรที่มคีวามช�านาญและเกดิการแย่งชงิโดยไม่ค�านึงถงึความถูกต้องโดยใชว้ธิกีารใหค้่าตอบแทนที่สูงเกนิความเป็นจรงิ 

เพราะสามารถท�าไดง้า่ยกวา่การพฒันาบุคลากรขึน้มาเอง ท�าใหเ้กดิความเสยีหายต่อวงการธรุกจิ NDT เป็นอยา่งมาก ซึง่บรษิทัฯ 

ตระหนกัถงึปญัหาดงักลา่วเป็นอยา่งด ี โดยพยายามแกป้ญัหามาอยา่งต่อเน่ือง เพือ่รกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถ ใหอ้ยูก่บั

องคก์รใหน้านทีส่ดุ โดย

ก. ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมของศนูยอ์บรมภายในองคก์รอยา่งเตม็ที ่ ทัง้ในดา้นผูเ้ชีย่วชาญ ผูช้�านาญ ผูท้รงคณุวฒุ ิ ฯลฯ  

ทัง้จากภายในและภายนอก รวมถงึเครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีท่นัสมยั และบรรยากาศแวดลอ้มทีด่ ี ดว้ยงบประมาณทีเ่หมาะสม และ

เพยีงพอ เพือ่เป็นการสรา้งบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล และตามขอ้ก�าหนดคณุสมบตัติามกฎหมาย ในการ

ปฏบิตังิานบรกิารตรวจสอบและทดสอบฯ ซึง่การอบรมไดส้อดแทรกหลกัจรรยาบรรณทางวชิาชพี หลกัจรยิธรรมและคณุธรรม 

และการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ในทกุหลกัสตูร เพือ่ปลกูฝงัใหบุ้คลากรมจีติส�านึกในเรือ่งน้ีอยูเ่สมอ

ข. ส่งอบรม และฝึกฝนจากองค์กรภายนอก ทัง้สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนทัง้ภายในและต่างประเทศ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความช�านาญทีห่ลากหลายและทนัสมยั เป็นโอกาสไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ในวงการ ท�าให้มีวิสยัทัศน์ 

ที่กว้างไกลขึ้น

ค. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสนใจ และมีคุณสมบตัิเป็นนักค้นคว้าวิจยัได้มโีอกาสท�าการวิจยัด้านเทคโนโลย ี

ที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมขององค์กร เพื่อน�าไปสู่การสร้างนวตักรรม น�ามาใชป้ระโยชน์ตอ่องคก์ร ตอ่สงัคม และประเทศชาตติอ่ไป  

การสง่เสรมิไดส้นบัสนุนในหลายรปูแบบตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ซึง่มทีัง้ดา้นเงนิลงทนุ เวลา ขอ้มลู สถานที ่ และ 

รวมถงึการอ�านวยความสะดวกในดา้นผูเ้ชีย่วชาญภายนอกขององคก์ร

ง. หลกัการเลอืกบุคลากรเพือ่การสง่เสรมิในกจิกรรมทีส่�าคญั จะมุง่เน้นในดา้นคณุธรรมและคา่นิยม เพือ่ลดความเสีย่ง 

จากการสญูเสยีบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ ซึง่เป็นการเสยีโอกาสขององคก์ร เสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ย

การพฒันาศกัยภาพ
บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานอย่างเที่ยงธรรม เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่

บุคลากรในการรว่มงานกบับรษิทัฯ โดยใหโ้อกาสพนกังาน ไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร รวมถงึต่างประเทศ 

อย่างสม�่าเสมอ เพือ่เรยีนรูเ้ทคนิคใหม่ๆ  สรา้งความช�านาญและความเชีย่วชาญในวชิาชพี เพือ่เพิม่ศกัยภาพ และประสทิธภิาพ 

ในการใหบ้รกิาร ตลอดจนบรษิทัฯ ยงัสง่เสรมิใหพ้นักงานตระหนักและค�านึงถงึความปลอดภยัในการท�างานและสภาพแวดลอ้ม 

ของการท�างานอกีดว้ย

1. การฝึกอบรมภายใน

บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารฝึกอบรมหลกัสูตรการตรวจสอบด้วยเทคนิค NDT ซึ่งมอียู่หลายวธิตีามขอบข่ายที่บรษิทัฯ  

ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ และมกีารทดสอบ เพือ่ออกใบรบัรองใหแ้ก่บุคลากรทีส่อบผา่นตามเกณฑท์ีก่�าหนด โดยเป็นไปตามกฎระเบยีบ 

จาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ท�าลายแห่งสหรฐัอเมรกิา (ASNT)” และองค์กรสากลอื่นๆ เช่น ISO นอกจากนัน้ ยงัมกีารเชญิ 

ผูเ้ชีย่วชาญจากตา่งประเทศและภายในประเทศ มาท�าการฝึกอบรมใหแ้กบ่คุลากรของบรษิทัฯ เพือ่เพิม่เตมิความรูใ้นดา้นตา่งๆ เชน่  

การใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสงู ความปลอดภยัในการท�างานกบัรงัส ีมาตรฐานงานเชื่อมตามมาตรฐานสากลทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม เช่น 

ASME Code การท�างานในทีอ่บัอากาศ เป็นตน้ 

จากการที่บรษิัทฯ ได้ให้ความส�าคญัในการฝึกอบรมเป็นอย่างยิง่ จงึได้สร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมขึ้น เพื่อรองรบั 

การฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงานทัง้ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิและใหก้ารฝึกอบรมของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ

ครอบคลุมตามขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากล 
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2. การฝึกอบรมภายนอก

บรษิทัฯ ใหโ้อกาสแกพ่นกังานในการฝึกอบรมทัง้หลกัสตูรภายในประเทศและต่างประเทศกบัองคก์รต่างๆ ทีไ่ดม้าตรฐาน 

และเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เพื่อใหท้นัต่อเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาและเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ เพื่อการตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการในการรบับรกิารของลูกคา้ไดม้ากขึน้ ซึ่งการส่งพนักงานเขา้รบัการฝึกอบรมภายนอก จะพจิารณาดา้นคุณธรรม 

ประสิทธิภาพขององค์กรที่ให้การฝึกอบรม และประโยชน์ที่จะได้รบัอย่างคุ้มค่าเป็นส�าคญั ด้วยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 

ความปลอดภยัในชวีติ ทรพัย์สนิ และสิง่แวดล้อม ดงันัน้ ความแม่นย�า และความถูกต้องของผลทดสอบ จงึเป็นตวัก�าหนด 

ความพงึพอใจ และความไวว้างใจจากลกูคา้ ซึง่หมายถงึเป็นตวัก�าหนดอนาคตของบรษิทัฯ เชน่กนั ดว้ยความพรอ้มในสิง่เหล่าน้ี 

ทีท่�าใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายตวัมาถงึปจัจบุนั

3. หลกัสตูรของผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั

ส�าหรบัหลกัสูตรของผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั จะพจิารณาตามความเหมาะสม เกี่ยวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกจิ 

ของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จดัโดยก.ล.ต. ตลท. สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สถาบนัไทยพฒัน์ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA) เป็นตน้ 

เพือ่น�าความรูม้าปรบัปรงุ และประยกุตใ์ชใ้นงานของบรษิทัฯ ต่อไป

Inhouse 10,558
ชม.

39
หลกัสตูร

648 คน
นับซ�า้

231,712
บาท

ค่าเฉล่ียการการฝึกอบรม ต่อคน ต่อปี ของพนักงานบริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ากดั (มหาชน)

16.29 

ชม.

357.58

บาท

External 3,169
ชม.

75
หลกัสตูร

216 คน
นับซ�า้

2,198,767
บาท

10,179.48

บาท

14.67

ชม.
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หลกัการให้ค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม 
บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยค�านึงถงึความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ  

ผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคน และสอดคลอ้งกบัคา่เฉลีย่ของอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึคา่ตอบแทนพนกังานจะตอ้ง

เหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกจิ และการเตบิโตของบรษิทัฯ เพือ่ความเป็นอยูท่ีม่ ัน่คงของพนกังาน

นอกจากน้ี บรษิทัฯ จดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ ใหก้บัพนกังานตามทีก่ฎหมายก�าหนด และจดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ เพิม่เตมิ  

อาทเิชน่ สวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล การประกนัชวีติและอุบตัเิหตุกลุม่ การตรวจสขุภาพประจ�าปี สวสัดกิารเงนิชว่ยเหลอื และอืน่ๆ 

เชน่ เงนิชว่ยเหลอืงานศพ กรณพีนกังานและบดิา มารดา บตุร หรอื คูส่มรสทีช่อบดว้ยกฎหมายของพนกังานเสยีชวีติ เงนิชว่ยเหลอื

กรณพีนกังานสมรส กรณพีนกังานอุปสมบท เงนิกูย้มืกรณฉุีกเฉนิ การจดัหาแหลง่เงนิกูซ้ือ้บา้นในอตัราดอกเบีย้พเิศษ เป็นตน้

ในรอบปี 2558 พนกังานและผูบ้รหิารไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก ่เงนิเดอืนรวมรายไดอ้ืน่ๆ โบนสั กองทนุ

ส�ารองเลีย้งชพี และคา่วชิาชพี ดงัน้ี

1. พนักงาน

รายการ
จ�านวน (บาท)

2558 2557 2556

เงนิเดอืน + รายไดอ้ืน่ๆ  146,923,405.62 136,955,890.24  72,757,098.00 

โบนสั  10,434,710.75 8,230,817.16  7,086,345.00 

กองทนุส�ารองเลีย้งชพี  1,885,843.00 1,568,238.35  1,378,818.00 

สวสัดกิาร  9,814,872.73 9,939,962.27  7,300,366.00 

คา่วชิาชพี  2,536,655.35 2,232,317.67  2,121,163.00 

รวม  171,595,487.45  158,927,225.69  90,643,790.00 

2. ผูบ้ริหาร

รายการ
จ�านวน (บาท)

2558 2557 2556

เงนิเดอืน + รายไดอ้ืน่ๆ  9,511,406.00 8,761,551.00  8,173,749.00 

โบนสั  1,168,772.50 1,068,772.50  1,077,425.00 

กองทนุส�ารองเลีย้งชพี  544,938.00 488,576.00  470,331.00 

สวสัดกิาร  21,062.50 38,900.00  21,388.00 

รวม  11,246,179.00  10,357,799.50  9,742,893.00 
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สขุภาพและความปลอดภยั 

การค้มุครองสขุภาพและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน
ดว้ยบรกิารการทดสอบและตรวจสอบดา้น NDT ตอ้งปฏบิตังิานในสถานทีท่ีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ภาคพืน้ดนิ ทะเล งานทีส่งู  

งานทีอ่บัอากาศ หรอืสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเคม ีเป็นตน้ รวมถงึการทีต่อ้งใชร้งัสใีนการทดสอบและตรวจสอบอยูเ่สมอ ดงันัน้  

เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัพนกังาน ผูป้ฏบิตังิาน และสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ จงึไดก้�าหนดปฏญิญา นโยบาย และมาตรการ 

ในการป้องกนัความปลอดภยั รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครดั อกีทัง้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัหา

อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลใหแ้ก่พนกังาน อนัไดแ้ก่ ชุด PPE (Personal Protective Equipment) อุปกรณ์วดัปรมิาณรงัสปีระจ�า

บุคคล (Pocket Dosimeter and OSL) อุปกรณ์วดัปรมิาณรงัสสีถานทีป่ฏบิตังิาน (Survey Meter) อุปกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ช ้

ในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิ เป็นตน้ การอบรมวธิกีารปฏบิตังิานทีถ่กูตอ้งและปลอดภยั รวมถงึวธิแีกไ้ขเมือ่เกดิกรณฉุีกเฉนิแกพ่นกังาน 

และท�าการทบทวนอยูเ่สมอ และยงัจดัใหม้กีารอบรม สรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตังิานรว่มกบัผูร้บัเหมา และลกูคา้รวมถงึบรษิทัฯ  

ไดจ้ดัหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภยัตามขอ้ก�าหนดและกฎหมาย ส�าหรบัพนกังาน ลกูคา้ และชุมชน เพือ่ป้องกนัอนัตราย 

ทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานและส่งผลกระทบต่อชวีติ ทรพัยส์นิ สิง่แวดลอ้มและชื่อเสยีงของลูกคา้เพื่อความปลอดภยัและ 

เชือ่มัน่ในบรกิารของบรษิทัฯ

แนวปฏิบติัด้านความปลอดภยั สขุอนามยั และส่ิงแวดล้อม
จากการที่บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมในการท�างานของพนักงานทุกระดบั 

เป็นส�าคญั จงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน (คปอ.) ขึน้ เพื่อก�าหนด

นโยบาย แนวทางการปฏบิตั ิและตดิตามผลการปฏบิตังิาน โดยจดัใหม้กีารประชุมฯ เป็นประจ�าทุกเดอืน เพือ่สรปุผลการด�าเนิน

งานตามนโยบาย แจง้ขอ้มูลข่าวสาร และรายงานสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุจากการท�างาน รวมถงึจดัท�าเอกสารวธิกีารปฏบิตังิาน  

จดัหาขอ้มลูดา้นเทคนิคในขอบเขตทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อบุคลากร ทรพัยส์นิ และสภาพแวดลอ้ม 

อกีทัง้ ยงัจดัใหม้กีารอบรมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท�างาน ซึง่ไดแ้ก่ การอบรม

ความปลอดภยัในการท�างานดา้นรงัสใีหก้บัพนกังานและลกูคา้ การฝึกซอ้มแผนฉุกเฉนิดา้นรงัส ีอบรมการขบัรถยนตอ์ยา่งปลอดภยั  

การดบัเพลงิเบื้องต้น และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าแก่พนักงานอย่างสม�่าเสมอและต่อเน่ือง รวมถึง 

มรีะบบป้องกนัอนัตรายในการท�างานให้กบัพนักงาน และชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบตัิงาน 

จะค�านึงถงึหลกัจรรยาบรรณในวชิาชพี การมจีรยิธรรมและคณุธรรมเป็นส�าคญั 

มาตรการป้องกนัการเกิดอบุติัเหตุ

1. การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั 

    บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยัในสขุภาพของพนกังานผูป้ฏบิตังิาน โดยฝึกอบรมหลกัสตูรความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน และหลกัสตูรการป้องกนัอนัตรายจากการปฏบิตังิานดา้นรงัสใีหก้บัพนกังานทุกคนก่อนเริม่งาน  

และมกีารทบทวนเป็นประจ�าทกุปี 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

1.5 อบรมดบัเพลงิขัน้ตน้และฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ

   1.6 การฝึกซอ้มแผนฉุกเฉนิดา้นรงัสี

  1.7 การขบัรถยนตเ์ชงิป้องกนัอุบตัเิหตุ 

       (Defensive DrivingTraining Course; DDC) 

       เป็นตน้                                                          อบรมเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัส ี(RSO) 
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       HSE Orientation  6 hrs.

อบรมดบัเพลงิขัน้ตน้และฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ

หน่วยงานระยอง

หน่วยงานกรงุเทพ
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การฝึกซอ้มแผนฉุกเฉนิดา้นรงัส ี(Emergency Radiation Drills)

  TNDT Driving 

  Permit

การอบรมหลกัสตูรการขบัรถยนตอ์ยา่งปลอดภยั (SDTC)
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2. การประชมุคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) 

   เพื่อวางนโยบาย แผนงานด้านความปลอดภัย ติดตามรวมถึงการสรุปผลการด�าเนินการ รายงานให้ที่ประชุม 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน

3. การด�าเนินการด้านความปลอดภยั

  3.1 การเรยีกประชมุหวัหน้าผูร้บัเหมา

   3.2 การสือ่สารดา้นความปลอดภยัก่อนการเริม่งาน (Tool Box Meeting) 

3.3 การแนะน�าเรือ่งความปลอดภยัใหก้บัพนกังานอยา่งสม�่าเสมอและต่อเน่ือง

3.4 การตรวจสอบถงัดบัเพลงิ ไฟฉุกเฉนิ ป้ายบอกทางหนีไฟ และสญัญาณเตอืนภยั

3.5 การตรวจสอบความเรว็ในการขบัรถยนตข์องพนกังาน 

      เป็นตน้

Tool Box 

Meeting
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4. การตรวจติดตามการปฏิบติังานด้านรงัสี

    ฝา่ย HSE ของบรษิทัฯ ท�าหน้าทีใ่นการตรวจตดิตามการปฏบิตังิานดา้นรงัสหีน่วยงานต่างๆ ตามแผน HSE INTERNAL  

AUDIT เดอืนละ 2 ครัง้ เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่ พนกังานยงัคงปฏบิตัติามหลกัการของความปลอดภยัอยูเ่สมอ

5. การทบทวน / อบรม ให้แก่ลกูค้า

   บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัในเรือ่งสทิธขิองลกูคา้ และผูร้ว่มงานรอบพืน้ทีป่ฏบิตังิานมกีารจดัฝึกอบรมโดยรว่มมอืกบัลกูคา้ 

ในหลกัสูตรทีเ่กี่ยวกบัความปลอดภยัในการท�างาน เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และความมัน่ใจในการปฏบิตังิานร่วมกนั และสรา้ง 

ความเชือ่มัน่ในการรบับรกิารจากบรษิทัฯ 
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6. การตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์

  บรษิทัฯ โดยฝ่ายHSE ดูแล ป้องปราม และป้องกนั มใิห้เกดิปญัหาเกี่ยวกบัยาเสพตดิและแอลกอฮอล์ในสถานที่
 

ปฏบิตังิาน โดยด�าเนินการตรวจหาสารเสพตดิและแอลกอฮอลข์องหน่วยงานตา่งๆ อยูเ่สมอโดยไมแ่จง้ลว่งหน้า เป็นตามนโยบายป้องกนั 

และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของบรษิทัฯ และเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมในโครงการโรงงานสขีาว เพือ่ความปลอดภยัในการปฏบิตัิ

งานของพนกังานและลกูคา้

      การตรวจสารเสพตดิ

      ไซตง์าน TNS บางปะกง  

                 

          การตรวจแอลกอฮอล์

                                                                         ่ไซตง์านลานกระบอื 

            จ.ก�าพงเพชร

ปฏิญญาและนโยบายด้านสขุอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อม

ปฏิญญา

 ปฏบิตังิานโดยค�านึงถงึจรรยาบรรณและจรยิธรรมในวชิาชพี มรีะบบป้องกนัอนัตรายในการท�างานใหก้บัพนกังาน

และสาธารณชนทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ความปลอดภยัและถกูสขุอนามยั

 ใหค้วามรว่มมอืกบัทกุหน่วยงานทีส่ง่เสรมิและสรา้งสรรคใ์หเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีด่แีละความปลอดภยัในการท�างาน

 ยดึมัน่และใหค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีด่ี

 ในการท�างานจะต้องปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั และวฒันธรรมของท้องถิน่นัน้ๆ ตลอดถงึองค์กรของรฐั 

อยา่งเครง่ครดั

 สง่เสรมิพนกังานใหม้คีวามรูแ้ละความส�านึกถงึเรือ่งความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 

โดยใหพ้นกังานทกุคนมสีว่นรว่มในการเสนอแนะความคดิเหน็ เพือ่พฒันาในเรือ่งน้ี
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ปฏิญญาและนโยบายด้านสขุอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อม

นโยบาย

 ปฏบิตังิานโดยใหค้วามรว่มมอืกบัทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด

 คณะบริหารความปลอดภัยจะต้องรับผิดชอบดูแล 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานของพนกังาน 

ในทุกระดบั เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ และกฎเกณฑ์ความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ซึง่ก�าหนดโดยผูว้า่จา้งดว้ย

 จัดท�าเอกสารวิธีการท�างาน จัดหาข้อมูลด้านเทคนิค 

ในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัและปกป้องความเสยีหายอนัอาจเกิด 

ต่อทรพัยากรบุคคล และสภาพแวดลอ้ม

 ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยและ 

ให้มีความคุ้นเคยกับวิธีการท�างาน นโยบาย และกฎข้อบังคบัเกี่ยวกับ 

ความปลอดภยั โดยการจดัการประชุมเรื่องความปลอดภยั การจดัอบรม 

ความปลอดภัย และการแนะน� าเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงาน 

อยา่งสม�่าเสมอและต่อเน่ือง

จากการด�าเนินการตามนโยบายและแนวปฏบิตัฯิ อยา่งเครง่ครดั ในปี 2558 บรษิทัฯ จงึไดร้บัรางวลัทางดา้นความปลอดภยั 

สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี

1. รางวลั “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดบั

จงัหวดั” ประจ�าปี 2558 จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2. ประกาศเกยีรตคิณุ “โครงการสถานประกอบการปลอดภยั” เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ60 พรรษา จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

3. รางวลั “Silver Awards” เน่ืองจากไม่มอุีบตัเิหตุจากการท�างานจนถงึขัน้หยุดงาน (without a Lost Time Injury)  

ตลอดระยะเวลา 938 วนั ของการท�างานจากเจา้ของงานใน “โครงการ Ichthys Project” 
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นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�าทุกปี รวมถงึการตรวจวดัแสงสว่างในทีท่�างาน 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง เพือ่ความปลอดภยั และสขุอนามยัทีด่ขีองพนกังานเสมอ

ผลการตรวจโรคจากการท�างาน

 (1) ความสมบรูณ์ของเมด็เลอืด (Complete  Blood  Count) 

      ผดิปกตเิกีย่วกบั RBC - Hypochromia จ�านวน  6  ราย

 (2) อะซโีตนในปสัสาวะ (Acetone in Urine) 

      พนกังานทีเ่ขา้รบัการตรวจจ�านวน  17  ราย อาการปกตทิกุราย  

 (3) ความจปุอด (Spirometry)  

      มกีารจ�ากดัการขยายตวัของปอดผดิปกตจิ�านวน  6  ราย 

 (4) สมรรถภาพการไดย้นิ (Audiometry) 

     มคีวามผดิปกตเิกีย่วกบัการตงึของหจู�านวน  7 ราย 

 

   

การตรวจวดัแสงสว่างในท่ีท�างาน

 ตรวจเชค็แสงสวา่งในทีท่�างาน และปรบัปรงุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน   

   

     

         การตดิตัง้โคมไฟเพือ่เพิม่แสงสวา่ง  
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ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าระบบ OHSAS 18001 : 2007 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามยัและ 

ความปลอดภยั มาใชใ้นการบรหิารความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท�างาน โดยมพีนักงานจากหน่วยงาน

ต่างๆ รวมเป็นตวัแทนในคณะท�างาน OHSAS 18001 : 2007 และไดจ้ดัท�าคูม่อืความปลอดภยัในการท�างาน เพือ่สือ่สารแนวทาง 

ในการท�างานไปสูพ่นกังานทกุระดบั

อบรมระบบ OHSAS 18001 : 2007 (Awareness and Requirement / Internal Audit)

สถิติการเกิดอบุติัเหตจุากการท�างานประจ�าปี 2558 (จ�านวน 31 ครัง้)

อุบตัเิหตุจากการท�างานทีเ่กดิขึน้ ไดร้บัการแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ และมมีาตรการ เพือ่ลด ขจดั และป้องกนัมใิหเ้กดิขึน้ซ�้า
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การเผยแพร่ข้อมลูความรู้และข่าวสาร
 ฝ่าย  HSE มีการสื่ อสาร้นโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ โดยผ่านบอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรมการตอบค�าถาม ผ่านทาง E-mail ของบริษัทฯ การจดัท�าคู่มือความปลอดภยัในการท�างาน  

รวมถงึกจิกรรม Tool Box Meeting และการประชมุคณะกรรมการความปลอดภยัในการท�างาน (คปอ.) เป็นตน้ เพือ่รณรงคแ์ละ 

เผยแพรก่ารรบัรูแ้นวทางในการปฏบิตังิานทีถ่กูตอ้ง รวมถงึสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในกจิกรรมดา้นความปลอดภยั เพือ่ป้องกนั

อนัตรายทีอ่าจเกดิจากการปฏบิตังิานและสง่ผลกระทบต่อชวีติ ทรพัยส์นิ สิง่แวดลอ้ม    

            บอรด์ประชาสมัพนัธ์

           และกิจกรรมตอบค�าถาม 

      จดัท�าคู่มือความปลอดภยัในการท�างาน     

                เพ่ือแจกให้กบัพนักงานทกุคน

          

     

        E-mail

         

                 กิจกรรม Tool Box Meeting  

                     การประชมุคณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) 

        เพือ่วางนโยบาย แผนงานดา้นความปลอดภยั 

            ตดิตามรวมถงึการสรปุผลการด�าเนินการ รายงาน

       ใหท้ีป่ระชมุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน
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tndt

ด้านส่ิงแวดล้อม
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การดแูลและรกัษาส่ิงแวดล้อม

ด้วยกระบวนการทดสอบ NDT ได้มีวสัดุหลายชนิดที่มีส่วนกระทบถึงสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น สารกัมมนัตภาพรงัส ี 

สารเคม ีภาชนะบรรจุสารเคม ีตลอดจนเศษชิน้ส่วนทีเ่หลอืจากการปฏบิตังิาน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายใหพ้นักงานทุกคน 

มจีติส�านึกและให้ความส�าคญัต่อสิง่แวดล้อม โดยการให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร  

ในการป้องกนั ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ เพื่อไม่ให้เกิดปญัหาต่างๆ อนัเน่ือง 

มาจากการปฏบิตังิาน โดยการจดัใหม้เีจา้หน้าทีป่ระจ�าในแต่ละโครงการฯ ท�าหน้าทีด่แูลในดา้นความปลอดภยั รวมถงึผลกระทบ 

ต่อสิง่แวดลอ้มต่างๆ โดยมกีารตรวจสอบ และควบคุมทุกขัน้ตอนในการจดัการของเสยีและเศษวสัดุทีเ่หลอืจากการใหบ้รกิาร 

ใหห้มดสิน้ 

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

1. มุ่งเน้นทีจ่ะลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเน่ืองจากวตัถุดบิและกระบวนการผลติ โดยการประเมนิผลกระทบต่อ  

สิง่แวดลอ้มจากสิง่เหลา่นัน้ ก่อนทีจ่ะน�าวตัถุดบิใหมม่าใชห้รอืก่อนมกีระบวนการผลติใหม่ๆ

2. หาวธิกีารลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน ลดระดบัมลพษิและปรมิาณของเสยีทีอ่อกสูส่ ิง่แวดลอ้ม  

3. พยายามพฒันาระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เน่ือง และเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจอนัดตีอ่พนกังานทกุคน   

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัแิละการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้มบงัเกดิผลมากทีส่ดุ

4. ตระหนกัถงึความส�าคญัของการสือ่สารกบัชมุชนในทอ้งถิน่ และใหค้วามรว่มมอืทีด่ใีนกจิกรรมการรกัษาสิง่แวดลอ้ม

5. เผยแพรน่โยบายสิง่แวดลอ้ม ระบบจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและความคบืหน้าของการด�าเนินโครงการใหพ้นกังาน  

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ

แนวทางการปฏิบติัต่อส่ิงแวดล้อม

1. บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อกฎระเบยีบทีก่�าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิ เพื่อประโยชน์ต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มของ 

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทุกกจิกรรมทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธุรกจิ เช่น กฎระเบยีบการใชร้งัส ี

ของส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีขอ้ก�าหนดของกรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน ฯลฯ 

รวมถงึแนวทางปฏบิตัขิองมาตรฐานสากล 

2. บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหม้โีครงการหรอืกจิกรรมเพื่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มภายนอก โดยความร่วมมอืร่วมใจจากผูบ้รหิาร  

และพนกังานจากทุกหน่วยงาน อกีทัง้ เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเขา้ร่วมโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ ตามโอกาส 

และความเหมาะสม

3. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งคืนเศษวสัดุที่เหลือ 

จากการใหบ้รกิาร อาทเิช่น กากกมัมนัตภาพรงัส ีสเปรย์กระป๋อง ผงแม่เหลก็ เป็นต้น ใหก้บัต้นสงักดั หรอืตวัแทนจ�าหน่าย 

ทีท่างบรษิทัฯ สัง่ซือ้สนิคา้ เพือ่สง่ไปใหก้บับรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตในการจดัการของเสยีมพีษิทีข่ ึน้ทะเบยีนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รบัไปด�าเนินการก�าจดัตามวธิทีีถ่กูตอ้ง เพือ่ไมใ่หก้ระทบและเป็นภยัอนัตรายต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มต่อไป    
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4. ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากร และพลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ และ/หรือ ปรับเปลี่ยน  

เพือ่น�ากลบัมาใชใ้หมใ่หเ้กดิประโยชน์อยา่งสงูสดุ น�าไปสูก่ารลดตน้ทนุในการด�าเนินการ และใหค้วามรูแ้กพ่นกังานในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ

5. อบรมใหค้วามรู ้และเผยแพรน่โยบายสิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานไดร้บัทราบและถอืปฏบิตั ิโดยมุง่เน้นการปฏบิตัติามมาตรฐาน 

และขอ้กฎหมายทางดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั

แนวทางการปฏิบติัต่อชมุชนหรือสงัคม
1. บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนรูว้ฒันธรรม และประเพณทีอ้งถิน่ทกุศาสนาในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน เพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ

2. ร่วมพฒันาเพื่อสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ ี โดยสรา้งงาน สนับสนุนกจิกรรมและใหค้วามช่วยเหลอืแก่ชุมชน ตามโอกาส 

อยา่งเหมาะสม

3. ไมส่รา้งผลกระทบต่อชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีงสถานทีป่ฏบิตังิาน รวมถงึการอนุรกัษท์รพัยากร และสิง่แวดลอ้มของชมุชน

ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง

การดแูลสถานท่ีปฏิบติัการและบริเวณโดยรอบ

พนกังานของบรษิทัฯ รว่มกนัท�าความสะอาด ตดัแตง่ตน้ไม ้ ดแูลสิง่แวดลอ้ม และพฒันาบรเิวณโดยรอบชมุชนทีต่ ัง้ส�านกังาน

ของบรษิทัฯ ใหส้ะอาด รม่รืน่ สรา้งประโยชน์เพือ่การอยูร่ว่มกนัทางสงัคมทีด่ขี ึน้

ส�านักงานสาขาระยอง
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ก่อน

หลงั

ส�านักงานใหญ่
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หน่วยงาน CUEL - ชลบรีุ

ตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี ทีด่�าเนินธุรกจิ บรษิทัฯ ไดย้ดึมัน่และปฏบิตัติามปฏญิญา และนโยบายดา้นสุขอนามยั 

ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อม รวมถึงนโยบายสิง่แวดล้อม มาโดยตลอด ซึ่งบรษิัทฯ ไม่เคยประสบปญัหาข้อพพิาท 

ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืเคยถกูรอ้งเรยีนแต่อยา่งใด 
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การบริหารจดัการเศษวสัดท่ีุเหลือ 

จากการให้บริการ
การจดัการของเสีย

บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการจดัการของเสยีมพีษิ โดยการเกบ็รวบรวมบรรจใุสภ่าชนะทีก่�าหนดและจดัเกบ็ในพืน้ทีค่วบคมุเฉพาะ

เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน และสง่ใหก้บับรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตทีข่ ึน้ทะเบยีนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รบัไปด�าเนินการก�าจดัตามวธิี

ทีถ่กูตอ้ง เพือ่ไมใ่หก้ระทบและเป็นภยัอนัตรายตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ของเสยีอนัตรายทีเ่กดิขึน้จากการท�างาน ไดแ้ก ่ภาชนะ

และวสัดปุนเป้ือนสารเคม ี(กระป๋องสเปรย ์เศษผา้ปนเป้ือน สารเคม ีหลอดไฟ และแบตเตอรี)่ น�้ายาลา้งฟิลม์ทีใ่ชแ้ลว้ 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการสง่กากสารกมัมนัตภาพรงัสทีีเ่หลอืจากการใชง้านรวมทัง้สิน้ 134 เมด็ คนืใหแ้ก่ผูผ้ลติ 

ในตา่งประเทศ รวมถงึเศษวสัด ุน�้ายาทีป่นเป้ือนสารเคม ีและน�้ามนัจากการใชง้าน สง่ใหก้บับรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี

(1999) จ�ากดั (มหาชน) (ซึง่เป็นบรษิทัรบัก�าจดัสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทัง้ทีเ่ป็นอนัตราย และไมเ่ป็นอนัตราย และบ�าบดัน�้าเสยี

ทกุประเภทจากโรงงานตา่งๆ  โดยการอนุญาตอยา่งถกูตอ้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็นจ�านวน 1.74 ตนั และ 3.40 ลกูบาศกเ์มตร  

เพือ่ด�าเนินการก�าจดัตามหลกัวชิาการและขอ้กฎหมายตามขอ้ตกลงต่อไป
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 การใช้ทรพัยากร

บรษิทัฯ อบรมใหค้วามรู ้รณรงค ์และสง่เสรมิใหพ้นกังานใชท้รพัยากรและพลงังานทีม่อียู่อย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ 

และ/หรอื ปรบัเปลีย่น ดดัแปลง ซ่อมสรา้งวสัดุ อุปกรณ์เหลอืใชใ้หเ้ป็นอุปกรณ์ทีส่มบูรณ์เพื่อน�ากลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กดิประโยชน์ 

อยา่งสงูสดุ น�าไปสูก่ารลดตน้ทนุในการด�าเนินการ และใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ 

นอกจากน้ี พนักงานยงัร่วมกนัดูแล ซ่อมแซม และปรบัปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ ช่วยลดอนัตรายที่อาจเกดิขึน้  

รวมถงึใหม้สีภาพสมบรูณ์และพรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ เชน่ ปรบัปรงุอาคาร ซ่อมรัว้ ซ่อมศาลานัง่เลน่ เป็นตน้

        

         

ส�านักงานใหญ่ 

ปรบัปรงุ ซ่อมแซมเฟอรนิ์เจอรเ์ก่า เพือ่น�ามาใชต้กแต่งส�านกังาน

ส�านักงานใหญ่ ซอย 8

ทาส ีซ่อมแซม และปรบัปรงุอาคาร
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ส�านักงานใหญ่ ซอย 8

ก่อกระถางตน้ไม ้ทาส ีและปรบัปรงุสวน

เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มใหม้คีวามร่มรื่น 

น่าอยู่  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างาน

ส�านักงานใหญ่ ซอย 12

ซ่อมประต ูและท�าหลงัคาโรงจอดรถ 

ส�านักงานใหญ่ ซอย 8

น�าหลงัคาเก่า มาท�าความสะอาด และทาสใีหม่

เพือ่ปรบัปรงุอาคาร และสรา้งหอ้งท�างานเพิม่
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ส�านักงานสาขาระยอง

ปรับปรุงศาลานั ง่ เล่นที่มีสภาพผุพัง 

ตามระยะเวลา ใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพเดมิ
        

         
ส�านักงานสาขาระยอง

ปรบัปรุงสถานที่ ส�าหรบัเป็นลานจดักิจกรรม  

สันทนาการต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึง 

ปรบัปรุงที่ดินด้านข้างส�านักงาน เพื่อใช้เป็น 

ลานกฬีาชมุชน

ส�านักงานใหญ่

พนักงานน�าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกษา และ

การศกึษาเพิม่เตมิ มาพฒันา ดดัแปลง เครือ่งมอื 

และอุปกรณ์ทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
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กิจกรรม

ประจ�าปี 2558
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 1. กิจกรรมเพ่ือสงัคม
ด้วยตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสงัคม บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ให้บุคลากร 

ขององค์กรรู้จกัการเสยีสละมจีติสาธารณะ และร่วมแบ่งปนัแก่สงัคม โดยเขา้ร่วมกิจกรรม / โครงการเพื่อสงัคมกบัองค์กร 

ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในทุกโอกาสอย่างเหมาะสม เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความน่าอยู่ การมีชีวิตที่ดีขึ้น 

รวมถงึสง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัฯ รูจ้กัการชว่ยเหลอื การให ้และการแบง่ปนักบัผูอ้ืน่เสมอ

ว่ิงการกศุล

ในวาระครบรอบ 30 ปี ปตท.สผ. เพือ่จดัซือ้เครือ่งมอืแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลลานกระบอื จ. ก�าแพงเพชร

โครงการ “แบง่ปันส่ิงดี เพ่ือสงัคม” 

บรจิาคเลอืดครัง้ที ่1 ณ ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย เดอะมอลลบ์างกะปิ - 21.08.58 -

บรจิาคเลอืดครัง้ที ่2 ณ ณ ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย ถนนองัรดีนูงัต ์ - 23.12.58 -
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2. กิจกรรมเพ่ือชมุชนและส่ิงแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�าคญักบัชุมชนโดยรอบส�านักงานใหญ่ ส�านักงานสาขา และหน่วยงานต่างๆ โดยเข้าร่วมกิจกรรม

ชุมชน ปรบัปรงุและดแูลสิง่แวดลอ้มของสถานทีป่ฏบิตังิาน และบรเิวณใกลเ้คยีงใหร้ม่รืน่ ใหม้คีวามสวยงามเหมาะกบัปฏบิตังิาน  

สรา้งสภาพแวดลอ้มของชมุชนทีน่่าอยูใ่หแ้ก่ชมุชนรอบขา้ง และใหม้ลีานกจิกรรมส�าหรบัจดัสนัทนาการ กฬีา งานเลีย้ง และอืน่ๆ 

ในทกุโอกาสอยา่งเหมาะสม

2.1 งานวนัเดก็

บรษิทัฯ ร่วมในการจดักจิกรรมร่วมกบัศูนย์เยาวชนบางกะปิ โดยมพีนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมท�ากจิกรรม  

สรา้งความสมัพนัธ์อนัดกีบัชุมชนบรเิวณใกล้เคยีงของบรษิทัฯ ส่งเสรมิใหพ้นักงานรูจ้กัการให ้การแบ่งปนัซึ่งกนัและกนั และ

เปิดโอกาสใหเ้ดก็ๆ ไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมการอยูร่ว่มกนัอยา่งเหมาะสม - 17.01.58 -

2.2 การปรบัปรงุทศันียภาพ

ใหบ้คุลากรรว่มมอืกนัในการปรบัปรงุทศันียภาพของสถานทีป่ฏบิตังิาน ชมุชนโดยรอบและบรเิวณใกลเ้คยีงในการปรบัปรงุ

ทศันียภาพและสิง่แวดลอ้มโดยสรา้งบรรยากาศทีด่ ีสวยงาม รม่รืน่ และปลอดภยัต่อการปฏบิตังิานของพนกังาน ผูม้าเยีย่ม และ 

ผูอ้ยู่อาศยัของชุมชนโดยรอบ นอกจากน้ี ยงัจดัใหม้สีถานทีส่�าหรบัใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนจดักจิกรรมสนัทนาการ การกฬีา และอื่นๆ  

ใหแ้ก่พนกังาน และชุมชนดงักล่าว เพือ่สรา้งความสามคัค ีและความสมัพนัธอ์นัด ีซึง่ไดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรขององคก์ร

และชมุชนโดยรอบเป็นอยา่งดี
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         ปรบัภมิูทศัน์ส�านักงานใหญ่กรงุเทพ
                                                                                              - 13.11.58 - 

         

            ปรบัภมิูทศัน์หน่วยงานต่างๆ
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3. กิจกรรมการจรรโลงวฒันธรรม

ประเพณีอนังดงาม

ด้วยเป็นองค์กรที่มหีน่วยปฏิบตัิงานกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทัว่ทัง้อาณาจกัรและต่างประเทศ การที่จะเข้ามารวมกนั 

อยา่งอบอุ่น และมกีารเชือ่มความสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั จงึมโีอกาสน้อยมาก และเพือ่ใหม้กีจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมภายนอก 

องคก์ร จงึตอ้งผา่นกจิกรรมทีเ่กีย่วโยงดา้นวฒันธรรมและประเพณ ีดงัน้ี

3.1 รบัพรปีใหม่

การก�าหนดให้วนัแรกก่อนเข้าท�างานในทุกๆ ปีใหม่ ให้ผู้น�าและบุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน  

ผา่นวฒันธรรมและประเพณีอนังดงาม โดยทัง้สองฝา่ยมกีารแลกเปลีย่นการเป็นทัง้ผูร้บัและผูใ้หพ้รซึง่กนัและกนั และเป็นโอกาส 

อนัดทีีผู่น้�าไดแ้สดงวสิยัทศัน์และความโปรง่ใส โดยการแจง้ผลการด�าเนินการในปีทีผ่า่นมา รว่มกบัการก�าหนดเป้าหมายในปีต่อไป 

ซึง่ถอืเป็นจดุเริม่ตน้ของการสือ่สารจากผูน้�าไปสูบุ่คลากรขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี- 05.01.58 -
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3.2 ตรษุจีน
       - 18.02.58 -

3.3 รบัพรปีใหม่

จดัพธิรีดน�้าด�าหวั และสรงน�้าพระ ในเทศกาลประเพณสีงกรานต ์ ขึน้เป็นประจ�าทกุปี เพือ่สง่เสรมิใหอ้งคก์รไดรู้จ้กั

รกัษาและสบืทอดประเพณไีทยอนังดงาม รวมถงึการใหพ้รจากผูบ้รหิารก่อนเดนิทางกลบัสูภ่มูลิ�าเนา
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4. กิจกรรมเช่ือมสมัพนัธพ์นักงาน

4.1 กีฬาสีประจ�าปี และงานเลี้ยงปีใหม่

ช่วงใกลว้นัหยุดเทศกาลวนัปีใหม่ เป็นช่วงเวลาทีบุ่คลากรขององคก์รไดม้โีอกาสกลบัมาอยู่ร่วมกนัมากทีสุ่ด บรษิทัฯ 

จงึไดก้�าหนดใหเ้ป็นวนักฬีาประจ�าปีและจดัใหม้งีานเลีย้งใหญ่ (งานเลีย้งปีใหม)่ ณ ส�านกังานสาขาระยอง เพือ่สรา้งความสามคัค ี

ความสมัพนัธอ์นัดตี่อกนัระหวา่งบุคลากรรว่มกบัผูบ้รหิาร - 13.12.58 -

กีฬาสีประจ�าปี ณ สนามกีฬาข้างส�านักงานระยอง



รายงานความยัง่ยืน 2558

บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ากดั (มหาชน)
74

   

งานเลี้ยงปีใหม่ ณ ส�านักงานระยอง

4.2 Birthday Party

กจิกรรม “Birthday Party” ใหแ้ก่พนักงานเป็นประจ�าทุกเดอืน โดยจดังานเลีย้งสงัสรรคร์่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
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5. พฒันาศกัยภาพ พนักงาน

บรษิัทฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานอย่างเที่ยงธรรม เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่

บุคลากรในการร่วมงานกบับรษิทัฯ โดยใหโ้อกาสพนักงาน ไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร รวมถงึต่างประเทศ 

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเรยีนรูเ้ทคนิคใหม่ๆ สรา้งความช�านาญและความเชีย่วชาญในวชิาชพี เพื่อเพิม่ศกัยภาพ และประสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิาร ตลอดจนบรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิใหพ้นักงานตระหนักและค�านึงถงึความปลอดภยัในการท�างานและสภาพแวดลอ้ม

ของการท�างานอกีดว้ย

5.1 หลกัสตูรเพ่ือเพ่ิมความช�านาญในวิชาชีพ

      - วทิยากร : ฝา่ยวชิาการ -

5.2 หลกัสตูรปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
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5.3 หลกัสตูรดบัเพลิงขัน้ต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี 2558 

     

         

                                                                                          ส�านกังานสาขาระยอง - 25.02.58 -

ส�านกังานใหญ่ - 11.03.58 -   
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5.4 หลกัสตูรการมีทศันคติท่ีดีในการท�างาน และศิลปะ ครองใจตน ครองใจคน ครองใจงาน

      - วทิยากร : ทีป่รกึษางาน HR - 

5.5 หลกัสตูรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรงัสี (RSO) 

     - วทิยากร : พนกังานฝา่ยปฏบิตักิาร และฝา่ยพฒันาธรุกจิ -
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5.6 หลกัสตูร English Email Writing @ ส�านักงานใหญ่

       - วทิยากร : พนกังานฝา่ยปฏบิตักิาร และฝา่ยพฒันาธรุกจิ -

         

5.7 หลกัสตูรระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001
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5.8 โครงการ I Love English

      - วทิยากร : Professor Alan Fox- 
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                “ TNDT  ปลกูจิตส�านึกให้บคุลากรยึดมัน่ในจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ มีคณุธรรม และจริยธรรมท่ีดี ในการให้บริการทดสอบ

และตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวิศวกรรมด้วยความแม่นย�า 

และถกูต้อง ตามข้อก�าหนดและกฎหมายอย่างเคร่งครดั โดยไม่ส่ง

ผลกระทบใดๆ ต่อชีวิต ทรพัยสิ์น สงัคม และส่ิงแวดล้อม ”
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