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สารน์ประธานกรรมการและกรรมการผ ูจ้ดัการ

สืบเ น่ืองจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความหลากหลายของเทคโนโลยีที่ เ กิด ข้ึน 

อย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลใหก้ารด�าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคเปลี่ยนไป จึงเป็นความทา้ทาย 

ของบริษทัฯ ในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่ตอ้งปรบักลยุทธข์องธุรกิจหลกั คือ NDT เพื่อลดผลกระทบ 

จากปัจจยัภายนอกอย่างเช่น ภาวะวิกฤต Oil & Gas เท่านัน้ แต่ยงัตอ้งก�าหนดกลยุทธร์ะยะยาวเพ่ือความ

ยัง่ยืนขององคก์รอกีดว้ย เชน่ การเพิ่มสายธุรกิจไปยงักลุ่มพลงังานตามแผนธุรกิจซึง่ไดเ้ริ่มด�าเนินการมาตัง้แต ่ 

ปี 2555  

ส�ำหรบัปี 2561 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ มุง่เนน้การเพ่ิมสายธุรกิจไปยงัพลงังานสะอาด อาท ิพลงังานแสงอาทติย ์และพลงังาน

ชวีมวล เป็นตน้ ทัง้น้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปัจจบุนัทีต่อ้งการพลงังานสะอาดทดแทนเพ่ือลดผลกระทบ

ตอ่สิง่แวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากข้ึน ควบคูไ่ปกบัการพฒันาบุคลากรเพ่ือใหร้องรบัตอ่การก�าหนดกลยุทธ ์

ของบรษิทัฯ ทัง้การสง่ฝึกอบรมภายในและภายนอกองคก์ร สง่เสรมิใหเ้กิดการเรยีนรูจ้ากสถานทีป่ฏิบตังิานจรงิ สนบัสนุนการประดษิฐ์

คดิคน้เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวตักรรมใหม่ๆ ในธุรกิจหลกัซึ่งมีความช�านาญเพ่ือใหไ้ดเ้ครื่องมือ และอุปกรณ์ใหม่ที่ทนัสมยั

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถใชง้านไดจ้ริงเพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและลดตน้ทุนจากการน�าเขา้จาก 

ตา่งประเทศ รวมถึงการพฒันาระบบและขัน้ตอนการท�างานในองคก์รเพ่ือลดระยะเวลา และไดม้าซึง่ประสทิธิภาพในการท�างานทีสู่งข้ึน

เพ่ือขบัเคลื่อนใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาที่สอดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยั สรา้งคณุคา่ใหก้บัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่

อยา่งสมดุล ภายใตแ้นวคดิ “Change for Better Together” น�าไปสูค่วามส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอยา่งแทจ้รงิ  
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อยา่งไรก็ตาม แมบ้รษิทัฯ จะตอ้งด�าเนินธุรกิจทา่มกลางความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเทคโนโลย ี แตก็่ยงัคง

ยดึมัน่ในการบรหิารธุรกิจบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรม และคณุธรรมทีด่ ี ประกอบกิจการดว้ยความ

เป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดและกฎหมาย ดงัทีเ่คยปฏิบตัมิาโดยตลอด เห็นไดจ้ากการทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัการประเมิน 

CG Score อยูใ่นระดบั “ดเีลิศ” ตอ่เน่ืองเป็นปีที ่3 ดว้ยคะแนน 93% มากกวา่คะแนนเฉลี่ยของบรษิทัจดทะเบียนโดยรวมที ่

81% ซึง่บรษิทัฯ จะรกัษาคณุภาพการบรหิารจดัการและการก�ากบัดแูล รวมถึงพฒันาใหด้ข้ึีน เพ่ือใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

เกิดความเชือ่มัน่ในการบรหิารจดัการ และเพ่ิมสายธุรกิจอืน่ๆ ตามโอกาส ควบคูไ่ปกบัการพฒันาบุคลากรใหมี้คณุภาพและ

ประสทิธิภาพตามยุคสมยั เพ่ือการเตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืตอ่ไป  

การปลูกจิตส�านกึใหแ้ก่พนกังานในองคก์รใหต้อ้งมสีว่นร่วม 

รบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม (Social Enterprise)  

เป็นสิ่งที่องคก์รยึดถือ และปฏิบัติมาตลอดตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้

บริษทัโดยยึดมัน่และปฏิบตัิตามกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

จริยธรรมและคุณธรรมทีด่ี เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตาม

ขอ้ก�าหนด และกฎหมายอยูเ่สมอ

(นายสุวฒัน ์  แดงพิบูลยส์กุล)             (นางสาวชมเดอืน  ศตวุฒ)ิ

        ประธานกรรมการ                   กรรมการผูจ้ดัการ
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ร ูจ้กั “TNDT” 

บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ำกดั (มหำชน) จากการรวมกลุ่มของนกัวชิาการและผูเ้ชี่ยวชาญ

ดา้นวศิวกรรมหลากหลายสาขาไดร้่วมก่อตัง้ บริษทัฯ ข้ึน เม่ือปี พ.ศ.2525 และเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ เป็น บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน) เม่ือปี พ.ศ. 2550 เพ่ือประกอบธุรกิจ

วิชาชีพวิทยาศาสตรบ์ริการดา้นตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรมดว้ยเทคนิคไม่ท�าลาย  

(Non-destructive Testing-NDT) ในบทบาทการเป็นหน่วยงานอิสระ (Third Party) โดยเริ่มจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบตัิภยั เชน่ กลุ่มน�า้มนัปิโตรเคมีและก๊าซ รวมถึงห่วงโซท่างธุรกิจ 

และงานโครงสรา้งเหล็กขนาดใหญ่ ดว้ยเห็นถึงโอกาสเติบโตอย่างมัน่คงทางธุรกิจ และมีความเป็นวชิาชีพ 

ที่มีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม (Social Enterprise) และดว้ยพฤติกรรมการบริโภคของสงัคม 

ซึ่งไดมี้การปรบัเปลี่ยนกนัมาโดยตลอด โดยเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม และดว้ยหลกัการพ้ืนฐาน

ทางวทิยาศาสตรท์ี่ใชใ้นกระบวนการทาง NDT ที่สามารถปรบัเปลี่ยนและประยุกตใ์ชต้รวจสอบในอุตสาหกรรม

อื่นๆ ไดโ้ดยง่าย อาทิเชน่ ทางภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย ์และสาธารณสุข ฯลฯ จึงท�าใหธุ้รกิจ

ดา้น NDT ยงัมีโอกาสเติบโตไดใ้นวงกวา้ง

ลกัษณะธุรกจิ

บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางวศิวกรรมในภาคอุตสาหกรรมดว้ยเทคนิคไมท่�าลาย (Non - destructive 

Testing - NDT) ซึง่เป็นกระบวนการทางเทคนิคทีไ่มท่�าใหช้ิ้นงานทดสอบเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปจากเดมิไมว่า่กอ่น ขณะหรอืภายหลงัท�าการทดสอบ 

โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือหารายละเอียดโครงสรา้งภายในและส่วนประกอบของชิ้นงานที่ไม่สามารถสมัผสั หรือมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า หรอือุปกรณอ์ืน่ใด 

ไดโ้ดยง่าย เพ่ือน�าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะหค์วามสมบูรณ ์ และความเสีย่งตอ่การใชง้านตามวตัถุประสงค ์ กระบวนการทดสอบน้ี มีการใชท้ ัง้อุปกรณ์

และเครือ่งมือทีมี่หลกัการทางวิทยาศาสตร ์ โดยเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ (Physic) สารกมัมนัตภาพรงัสีและเคมี ฯลฯ ร่วมกบับุคลากรทีมี่คณุสมบตัแิละ

ความช�านาญตามขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากลและกฎหมาย ซึง่การทดสอบชิ้นงานสามารถปฏิบตัไิดใ้นทกุสภาพทัง้ระบบ Real Time ระหวา่งการสรา้งและ 

การประกอบชิ้นงาน กอ่นการใชง้าน และตามวาระ รวมถึงการหาขอ้บกพรอ่ง เม่ือชิ้นงานถกูกระทบจากปัจจยัแวดลอ้ม ตรวจสอบเพ่ือวางแผนดแูลและซอ่ม

บ�ารุง รวมถึงการประเมินอายุขยัของการใชง้าน เป็นตน้ ซึง่การใหบ้รกิารเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทีถ่กูจ�ากดัดว้ยกฎหมายหรอืมาตรฐานที่

ก�าหนดในเทคโนโลยทีีใ่ชห้รือเป็นความตอ้งการของเจา้ของโครงการ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการตรวจสอบฯเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมประเภท

ทีมี่ความเสีย่งสูงตอ่การเกิดอุบตัภิยั และผูใ้หบ้รกิารเป็นธุรกิจทีมี่สว่นรว่มรบัผดิชอบตอ่ความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ความแมน่ย�า 

ถกูตอ้ง และความเป็นกลางต่อผลทดสอบฯ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ ทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งทัง้ทางเทคนิค การเคารพในกติกา กฎหมาย และ 

ขอ้ก�าหนดในมาตรฐาน รวมถึงจรรยาบรรณทางวชิาชพี และหลกัธรรมาภิบาลตอ้งถกูน�ามาใชเ้ป็นแนวทาง และหลกัปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั

คุณสมบติัผูป้ฏบิติักำรทดสอบหรอืนกัเทคนคิ NDT
คุณสมบตัิของนกัเทคนิค NDT จะตอ้งเป็นผูมี้ใบรบัรอง ซึ่งผ่านการสอบคดัสรร ทัง้ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตัิครบถว้นตามหลกัสูตร และ

ตอ้งสอบซ�า้เม่ือใบรบัรองหมดอายุ ซึ่งใบรบัรองน้ีจะตอ้งออกโดยบุคคลที่ไดร้บัรองระดบัสูงสุด คือ ระดบั 3 จากสถาบนัที่มาตรฐานสากลรบัรอง

ซึ่งนกัเทคนิค NDT ของบริษทัฯ ไดมี้คุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากลและทุกหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

หน่วยงำนท่ีเกีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ   

1. กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน

2. ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

3. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

4. ส�านกัรงัสแีละเครือ่งมือแพทย ์กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

5. ส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

6. สภาวศิวกร และสมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
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กลุ่มลกูคำ้ท่ีใชบ้รกิำร

แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ ่ดงัน้ี

1. ผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรผลติ ไดแ้ก่ กลุม่โรงงานตา่งๆ เชน่ โรงกลัน่น�า้มนั โรงแยกกา๊ซปิโตรเคมี โรงงาน

บรรจกุา๊ซ โรงงานผลิตสารเคมีตา่งๆ โรงไฟฟ้า ฯลฯ

2. ก่อสรำ้ง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการรับก่อสรา้งโรงงานและประกอบผลิตภัณฑ์ เช่น ผูป้ระกอบการ 

รบักอ่สรา้งทอ่ล�าเลียงน�า้มนั / กา๊ซทัง้บนบกและทางทะเล ภาชนะรบัแรงดนัสูง เชน่ ถงัลูกโลก ถงับรรจกุา๊ซ คลงัน�า้มนั 

แทน่ขุดเจาะน�า้มนั โรงไฟฟ้า สะพานแขวน เข่ือนกกัเก็บน�า้ ระบบชลประทาน สนามบิน อาคารขนาดใหญ ่รถไฟฟ้า ฯลฯ

3. ผูป้ระกอบกำรท่ีตอ้งอยู่ภำยใตก้ฎหมำยเฉพำะกจิ เชน่ สถานีบรกิาร การขนสง่ การครอบครองสารเชื้อเพลิง

ควบคมุ สถานทีป่ระกอบการทีใ่ชก้า๊ซ น�า้มนั สารเคมี เชน่ โรงแรม โรงพยาบาล ภตัตาคาร ฯลฯ

ขอบเขตกำรใหบ้รกิำรและควำมรบัผดิชอบ 
1. กำรทดสอบ (Testing) : บรษิทัฯ จะเป็นผูใ้หข้อ้มูลทีไ่ดจ้ากผลการทดสอบของชิ้นงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย

เทา่นัน้ ไมมี่การสรุปผลความเพียงพอตอ่การใชง้าน

2. กำรตรวจสอบ (Inspection) : บรษิทัฯ เป็นทัง้ผูท้ �าการทดสอบ และรบัรองผลการตรวจสอบตอ่การใชง้าน

ของชิ้นงานนัน้ๆ เชน่ การตรวจสอบภาชนะรบัแรงดนัสูงตามกฎหมายกรมธุรกิจพลงังาน เป็นตน้

3. เป็นท่ีปรกึษำ (Consultant) และบรหิำรจดักำรแบบเบด็เสรจ็ (Turn Key) : บรษิทัฯ ใหก้ารปรกึษา และ

แนะน�ากระบวนการดา้นการตรวจสอบและทดสอบทางวศิวกรรม เพ่ือความถูกตอ้งตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ 

ขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากล ตามเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมของลกูคา้ และรบับรหิารโครงการดา้นการควบคมุดแูล 

ตรวจสอบความปลอดภยัในกระบวนการกอ่สรา้งและประกอบโครงสรา้ง ฯลฯ 

4. กำรวิเครำะหแ์ละประเมินอำยุขยัของกำรใชง้ำน (Life Cycle Assessment)

ส�ำนกังำนใหญ่ 
19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240

   

ส�ำนกังำนสำขำระยอง 
23 ถนนบา้นพลง ต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัระยอง 21150 

   

ทุนจดทะเบยีน 
100 ลา้นบาท  

   

วนัท่ีเขำ้ตลำดหลกัทรพัยฯ์
28 กนัยายน 2550
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วิสยัทศัน์

บ ริษัทฯ  มุ่ ง มั่น ที่ จ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ โดยยึ ดมั่น ใ น จรรย าบรรณ 

ทางวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรมที่ดี ประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม  

แล ะ เ ป็ น ไปตามข ้อก� า หนดแล ะกฎหมาย  ให ้ผู ้มี ส่ ว น ได ้เ สี ยทุ กกลุ่ ม 

เกิดความเชื่อมัน่ในการบริหารจดัการ และขยายธุรกิจตามโอกาส ควบคูไ่ปกับ 

การพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนใหอ้งค์กร

เกิดการพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตามยุคสมัย 

สร้างคุณค่าใหก้ับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ภายใตแ้นวคิด 

“Change for Better Together” น�าไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ 

เพือ่การเตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืตอ่ไป 

ขับเคลื่อนองค์กรโดยเร่งพัฒนาทุกปัจจัยที่ส่งเสริมให ้

ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงทัง้ดา้นบุคลากร กระบวนการ และ

ขยายงานร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มประเทศ AEC โดยยึดมัน่ 

การด�าเนินธุรกิจดว้ยจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมที่ด ี

ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

ดงัที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด 

พนัธกิจ

นโยบาย

 ดว้ยธุรกิจหลกั เป็นธุรกิจวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม บริษทัฯ  

จึงยึดมัน่การด�าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบสูงสุด เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยค�านึงถึงหลักจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ หลกัจริยธรรมและคุณธรรม มีการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ี ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  

ในทุกกิจกรรมที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิเสธและต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ภาครัฐ 

และเอกชน เพือ่สรา้งความนา่เชือ่ถอืในวงการฯ และรองรบัแผนการขยายงานตามกลยทุธข์องบริษทัฯ ในอนาคต

ความยัง่ยนืขององคก์ร 
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รางวลัแห่งความส�าเรจ็ 

รำงวลัดำ้นควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และสิง่แวดลอ้ม
1.  รางวลั “ประกำศเกยีรติคุณ เป็นบรษิทัท่ีมีระบบกำรจดักำรดำ้นยำ

เสพติดในสถำนประกอบกจิกำร ตำมโครงกำรโรงงำนสขีำวระดบัท่ี ๑ ” จากกรม

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน    

2. รางวลั “ประกำศเกยีรติคุณไดร้บักำรชมเชย In Recognition and 
Appreciation of the SSHE Contribution of their employees working at 
PTTEP towards achievement of target Zero in 2018” จาก ปตท.สผ. 

3. รางวลั “ประกำศเกยีรติคุณ เป็นบรษิทัท่ีแสดงถงึผลด�ำเนนิกำรดำ้น
ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้ม ท่ีดเียีย่ม โดยไม่เกดิอบุติัเหตุจำก
กำรท�ำงำน ต ัง้แต่ Goal Zero Step 1-3 รวม 900 วนั (ณ วนัท่ี 18 พฤศจกิำยน 
2561)” จากบรษิทั ไออารพี์ซ ีจ�ากดั (มหาชน)

4. รางวลั “ประกำศเกยีรติคุณ Excellent SSHE Performance and 
Dedicated Service to 2019 GBS Full Shutdown” จาก ปตท.สผ.

5. รางวลั “CEO Contractor Award for SSHE Excellence 2018” 

จาก ปตท.สผ.
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1. กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ี
ยึดมั่นและให ้ความส�าค ัญในการบริหารตามหลัก 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี 

ท ัง้ดา้นโครงสรา้งองคก์ร และดา้นกลยุทธก์ารจดัการดว้ยความโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้มุง่หวงัในการสรา้งมาตรฐานทีด่ข้ึีน เพ่ือใหผู้มี้สว่นไดเ้สยี

ทกุกลุม่เกิดความเชือ่มัน่ และสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหแ้กอ่งคก์ร 

2. กำรประกอบกจิกำรท่ีเป็นธรรม 
มุ่งมั่นในการให ้บริการด ้วยความปลอดภัยต่อชีวิต 

ทรพัย์สิน และสิ่งแวดลอ้ม โดยยึดถือความซื่อสตัย์ เป็นธรรม  

เอาใจใส่ ร ับผิดชอบ ใหบ้ริการอย่างมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของ 

จรรยาบรรณวิช าชีพ  แล ะข ้อก�าหนดตามมาตรฐานสากล  

รวมถึงข ้อกฎหมาย ด ้วยผลการทดสอบที่แม่นย�า เชื่อถือได ้ 

เสนอราคาตามกรอบกตกิาการแขง่ขนั แนะน�าบรกิารทีเ่หมาะสม และ 

ตรงตามมาตรฐานทีก่�าหนดรวมถึงการรกัษาความลบัของลูกคา้ 

3. ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัช ัน่
ก�าหนดแนวทางการต่อต ้านการทุจริตคอร์ร ัปช ั่น 

ที่ชดัเจน และน�าออกเผยแพร่เพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบัรบัทราบ และ 

ถือปฏิบตั ิรวมทัง้จดัใหมี้การตดิตาม สอบทานการปฏิบตั ิและประเมิน 

ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นการพัฒนาสู่องค์กร 

แหง่ความยัง่ยนื 

4. สทิธิมนุษยชนและกำรปฏบิติัต่อแรงงำน
    อย่ำงเป็นธรรม

ใหค้วามเคารพตอ่วฒันธรรมองคก์ร สนบัสนุนการปกป้อง

สิทธิมนุษยชน ก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิตามสิทธิข ัน้พ้ืน

ฐานที่พนกังานและครอบครวัของพนกังานพึงจะไดร้บัโดยค�านึงถึง  

ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความเทา่เทยีม จดัใหมี้สวสัดกิาร 

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ตามมาตรฐานของขอ้กฎหมาย 

หรือมากกว่า รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพฒันาบุคลากร 

เพ่ือยกระดบัการท�างานอยา่งมืออาชพี 

5. ควำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค
มุ่งมั่นในการพัฒนาการใหบ้ริการที่ไม่เกิดอ ันตราย 

หรือสรา้งผลกระทบโดยรอบพ้ืนที่ปฏิบัติงาน น�าส่งรายงานผล 

การทดสอบที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนด รวมถึง 

การจดัฝึกอบรมร่วมกบัลูกคา้ เพ่ือใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ 

ในการปฏิบตังิานรว่มกนัอยา่งปลอดภยั   

6. กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม
ยึดมัน่ต่อกฎระเบียบที่ก�าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตั ิ 

เพ่ือประโยชนต์่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนิน

ธุรกิจ รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสงัคม และ 

สิ่งแวดลอ้ม และสง่เสริมใหพ้นกังานใชท้รพัยากรและพลงังานที่มีอยู่

อยา่งคุม้คา่และมีประสทิธภิาพ จดัอบรมใหค้วามรู ้และเผยแพรน่โยบาย

สิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานไดร้บัทราบและถือปฏิบตั ิ

7. กำรร่วมพฒันำชมุชนหรอืสงัคม
มุ่ ง มั่น ที่ จ ะ เ รี ย น รู ้ว ัฒนธรรมแล ะปร ะ เพ ณีท ้อ ง ถ่ิ น 

ทุกศาสนา เ พ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างส ันติ และร่วมกันพัฒนา  

เพ่ือสรา้งคณุภาพชวีติทีด่แีกส่งัคม โดยการสรา้งงาน สนบัสนุนกิจกรรม 

และใหค้วามชว่ยเหลือตามโอกาสอยา่งเหมาะสมแกค่นในชุมชน

8. นวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม
ส่งเสริมงานดา้นวิจยัและพัฒนา ในการประดิษฐ์ คิดคน้ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวตักรรมใหม่ๆ ที่ทนัสมยัเป็นไปตาม 

มาตรฐานสากล และสามารถใชง้านไดจ้ริงเพ่ือช่วยสรา้งรายได ้

และลดตน้ทุนจากการน�าเขา้จากตา่งประเทศรวมถึงการพฒันาระบบ 

/ ขัน้ตอนการท�างานต่างๆ ในองคก์ร เพ่ือลดระยะเวลา และไดม้า 

ซึง่ประสทิธิภาพในการท�างานทีสู่งข้ึน

การพฒันาธรุกิจอยา่งยัง่ยนืควบค ู่ไปกบั

ส่ิงแวดลอ้ม บคุลากร และความปลอดภยั
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การสง่ต่อความน่าเช่ือถือ 
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พฒันาการขององคก์ร

T

N D T

หน่วยงานที ่4

อ�าเภอศรรีาชา

จงัหวดัชลบุรี

เขา้เป็นบรษิทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

และเปลี่ยนชือ่เป็น 

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน)

กอ่ตัง้

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั

ส�านกังานสาขา

อ�าเภอมาบตาพุด จงัหวดัระยอง

สรา้งอาคารใหมแ่ลว้เสร็จ ปี 2554

หน่วยงานที ่1

อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรปราการ

รวมกบัหน่วยงานที ่5 ปี 2559

หน่วยงานที ่2

อ�าเภอลานกระบือ

จงัหวดัก�าแพงเพชร

หน่วยงานที ่3

อ�าเภอเขาหนิซอ้น 

จงัหวดัปราจนีบุรี

รวมกบัหน่วยงาน NDT BKK 

ปี 2560

หน่วยงานที ่5

อ�าเภอบางปะกง

จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่ตัง้

บรษิทั แอลทเีอน็ดที ีจ�ากดั

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

Joint Venture

2525 2553255025482543254225382532

ผา่นการรบัรอง ISO 9001:2008

2553 - 2559
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2556 2557 2558 2559

กอ่ตัง้

บรษิทั ทเีอน็ดที ีซเีอม็ จ�ากดั

ประเทศไทย

ผา่นการรบัรอง ISO/IEC 17020:1998

2557 - 2558

กอ่ตัง้

บรษิทั ทเีอน็ดที ีเพาเวอร ์จ�ากดั

ประเทศไทย

ผา่นการรบัรอง ISO/IEC 17020:2012

2560 - 2563

กอ่ตัง้

บรษิทั เอม็เคทเีอน็ดที ีจ�ากดั

สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร์

Joint Venture

ผา่นการรบัรอง ISO 9001:2015

2559 - 2561

2560 2561

เพ่ิมสายธุรกิจไปยงัพลงังานสะอาด
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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 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

– 

 

99.97% 46.00% 70.00% 55.00% 

ประเทศไทย ต่างประเทศ 

ด าเนินธรุกิจเหมืองถ่านหิน 
ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 

ด าเนินธรุกิจด้านพลงังาน 
ทัง้ใน และต่างประเทศ 

บริการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย
และตรวจสอบอ่ืนๆ  

ด าเนินธรุกิจด้านพลงังาน 
และธรุกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

โครงสรำ้งธุรกจิ 

(ตำมกำรจดทะเบยีนและสดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ)

โครงสรา้งองคก์ร 
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กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ี
คณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้�าองคก์รที่สรา้งคุณค่าใหกิ้จการอย่างยัง่ยืน ไดใ้หค้วามส�าคญัในการบริหารงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  

จงึไดอ้นุมตักิารจดัท�านโยบายจรยิธรรมองคก์ร หลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และหลกัการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ ีท ัง้ดา้นโครงสรา้งองคก์ร และดา้นกลยุทธก์าร

จดัการ ซึง่มีการก�าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบตังิานทีเ่ป็นระบบ โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้อาทเิชน่ การก�าหนดวสิยัทศันแ์ละกลยุทธท์ีช่ดัเจน  

มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภยัของบุคลากร ทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ในองคก์รและชุมชนบริเวณใกลเ้คียง และการปฏิบตัิ 

ตามระเบียบปฏิบตัิ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงขอ้ก�าหนด ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน และกฎหมาย 

ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ ซึง่คณะกรรมการไดต้ดิตามการปฏิบตัติามกฎระเบียบ และขอ้ก�าหนดตา่งๆของผูบ้รหิาร และพนกังานโดยตลอด เพ่ือมุง่หวงั

ในการสรา้งมาตรฐานของกิจการทีด่ข้ึีน อนัจะท�าใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีทุกกลุม่เกิดความเชือ่มัน่ เสริมสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหแ้ก่บริษทัฯ และน�าไปสูก่ารพฒันา

ธุรกิจทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

(สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที้ ่แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ�าปี 2561 สว่นที ่2 หมวดที ่9 และรายงานประจ�าปี 2561 หนา้ 63 - 90)

 

การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมินการก�ากบัดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบียนประจ�าปี 2561 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทยในระดบั “ดเีลิศ” ดว้ยคะแนน 93% ตอ่เน่ืองเป็นปีที ่3  

<<<

บริษทัฯ ไดร้บัการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย  

สมาคมบรษิทัจดทะเบียน และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดว้ยคะแนน 97 คะแนน     >>>

คู่มือ
คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัท�านโยบายการก�ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร  

เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยึดมัน่และปฏิบตัิตาม โดยมีการพิจารณา ทบทวน 

ความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบนโยบายดงักลา่วเป็นประจ�าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  โดยในการประชุม 

คณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทัไดมี้ 

การพิจารณาทบทวน และอนุมตัหิลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี(ฉบบัปรบัปรุง)
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จรรยำบรรณทำงธุรกจิ

คณะกรรมการบริษทั ไดก้�าหนดนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั  

ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพ่ือใหผู้ เ้ ก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ของบริษทัฯ  

ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ เทีย่งธรรม และรบัผดิชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยี ผูถื้อหุน้และทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวขอ้งซึง่ขอ้

พึงปฏิบตัเิก่ียวกบัจรรยาบรรณนัน้ จะรวมถึงการก�าหนดโทษทางวนิยัดว้ย

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2562 คณะกรรมการบรษิทั

ไดอ้นุมตัจิรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรบัปรุง) และมอบใหแ้กก่รรมการ และผูบ้รหิาร เผยแพรแ่กพ่นกังาน 

ของบรษิทัฯ ทกุคน โดยผา่นชอ่งทางระบบสารสนเทศภายในของบรษิทัฯ รวมถึงระบบอนิเตอรเ์น็ต และ 

เผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อส่งเสริมขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี ที่บริษทัฯ มุ่งหวงัใหก้รรมการและพนกังาน

ทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจ�าใจในการปฏิบตัิตาม พรอ้มทัง้ติดตามการปฏิบตัิอย่างสม�า่เสมอ 

โดยก�าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิารทกุระดบัในการดแูลใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจ  

และก่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบริษทัฯ จดัใหมี้การอบรม

หลกัสูตรจรรยาบรรณของบริษทัฯ ใหแ้ก่พนกังานใหม่ทุกคนอย่างสม�า่เสมอ รายละเอยีดจรรยาบรรณ 

ของบรษิทัฯ สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.tndt.co.th หนา้ “พฒันำสู่ควำมย ัง่ยนื” หวัขอ้ “จรรยำบรรณธุรกจิ”

ปีทีผ่า่นมาไมมี่ขอ้รอ้งเรยีนถึงการกระท�าผดิดา้นการทจุรติ หรอืกระท�าผดิจรยิธรรม หรอืจรรยาบรรณของบรษิทัฯ

กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัช ัน่
คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่และใหค้วามส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต เป็นธรรม รบัผิดชอบตอ่สงัคมและผูมี้สว่น 

ไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยปฏิบตัิตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี หลกัจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิในการท�างานของบริษทัฯ  

รวมถึงปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอย่างเคร่งครดั โดยก�ากบัดูแลให ้ บริษทัฯ มีการจดัท�านโยบายและแนวปฏิบตัิ 

ดา้นการตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ รวมถึงกระบวนการในการอบรม สง่เสริมและปลูกฝังให ้

พนกังานมีความรูเ้ก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏิบตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ของบรษิทัฯ 

พรอ้มทัง้ปลูกฝังเรือ่งการหา้มจา่ยสนิบนเพ่ือประโยชนท์างธุรกิจของบรษิทัฯ ตลอดจนตระหนกั

ถึงการปฏิบตัหินา้ทีท่ีต่อ้งกระท�าดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ และตดิตามผลการด�าเนินการสม�า่เสมอ

นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ปัช ัน่
“หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้งของบริษทัฯ ใชอ้�านาจหนา้ที่ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือแสวงหาประโยชน ์

แกต่นเองหรอืผูอ้ืน่ รวมถึงหา้มการเสนอผลประโยชนจ์งูใจแกบุ่คคลอืน่ใดอนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนท์างธุรกิจของบรษิทัฯ 

โดยบริษทัฯ จดัใหมี้การติดตาม สอบทานการปฏิบตัิ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรร์ปัช ัน่เป็นประจ�าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตั ิและขอ้ก�าหนดในการด�าเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก�าหนด

ตามกฎหมาย”  

 บริษทัฯ ไดมี้มาตรการป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รปัช ัน่ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ 

และไดด้�าเนินนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัช ัน่ ควบคู่ไปกบัการด�าเนินงานทุกๆ กิจกรรมของบริษทัฯ รวมถึงมาตรการคุม้ครอง 

ผูแ้จง้เบาะแส / ผูร้อ้งเรยีน แสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ โดยผูร้อ้งเรยีนเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้ อาจท�าให ้

เกิดความไมป่ลอดภยัหรอืเกิดความเสยีหาย

สามารถดูขอ้มลูไดที้่

http://www.tndt.co.th/หนา้พฒันาสู่

ความยัง่ยนื --> การตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน่

ทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลขิสทิธ์ิ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
บรษิทัฯ ยงัมีนโยบายเก่ียวกบัการไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลิขสทิธิ์ โดยอบรมใหค้วามรูแ้กพ่นกังาน

ตัง้แตแ่รกเขา้และเผยแพรน่โยบายผา่นทางชอ่งทางตา่งๆ เชน่ อเีมล ์เวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบริษทัฯ เป็นตน้  

โดยพนกังานทุกคนจะตอ้งลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระท�าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์และการไม่ละเมิดทรพัยส์ิน 

ทางปัญญา มีการตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วรใ์นการท�างานของพนกังาน เพ่ือป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร ์

ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวขอ้งกบัการท�างาน รวมถึงการใชอ้ินเตอรเ์น็ต เพื่อการคน้ควา้หาความรูเ้พ่ือประโยชน ์

ตอ่การท�างานเทา่นัน้ โดยในปี 2561 ไมมี่การใชซ้อฟตแ์วรท์ีล่ะเมิดลิขสทิธิ์แตอ่ยา่งใด
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ทัง้น้ี บริษทัฯ ไดมี้การสื่อสารและใหค้วามรูแ้ก่ทุกคนในบริษทัฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดประกาศ และการฝึกอบรม 

เพ่ือสรา้งความเขา้ใจในขอ้ก�าหนด แนวทางการปฏิบตัิ ความรบัผิดชอบ เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์ร รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบและปฏิบตัิ

ตามภายใตน้โยบายเดียวกนั

(สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที้ ่แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ�าปี 2561 สว่นที ่2 หมวดที ่11 

และรายงานประจ�าปี 2561 หนา้ 63 - 90)

ช่องทำงกำรแจง้เบำะแส รอ้งเรยีน แสดงควำมคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ
คณะกรรมการก�าหนดใหมี้ช่องทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน กรณีถูกละเมิดสิทธิโดยไม่เป็นธรรม และพบเห็นการปฏิบตัิที ่อาจ 

ก่อใหเ้กิดการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรืออื่นใด อนัเกิดจากการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน) สามารถ 

แจง้เบาะแสและ รอ้งเรยีนผา่นชอ่งทาง ดงัน้ี

   - คณะกรรมการอสิระ :   independent@tndt.co.th

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

   - คณะกรรมการอสิระ / ส�านกัเลขานุการบรษิทั

     บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

     เลขที ่19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

     กรุงเทพมหานคร 10240

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

   - โทรสาร  :   02-735-1941  
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กรอบแนวคิด 
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ส่งเสรมิ (Promote) 
บริษทัฯส่งเสริมศกัยภาพบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ตามยุคสมยัดว้ยการใหไ้ดร้บัการอบรมจากผูเ้ชี่ยวชาญจากทัง้ภายใน

และภายนอกองคก์ร เพ่ือพฒันาทกัษะ ความรู ้ ความช�านาญ พรอ้มทัง้

สอดแทรกดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรม คณุธรรมและตอ่ตา้น

คอรร์ปัช ัน่ เพ่ือปลูกจติส�านึกการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร 

สือ่สำร (Communicate)
บริษัทฯตระหนักและให ้ความ

ส�าคญัในการสือ่สารขอ้มูล ขา่วสาร

แ ล ะ ทิ ศ ท า ง ข อ ง อ ง ค์ก ร โ ด ย ใ ช ้

เทคโนโลยีตามยุคสมยัครอบคลุมทุก

ช่องทางทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือ

ใหเ้รื่องทีส่ �าคญัเขา้ถึงพนกังานทุกคน

อยา่งเทา่เทยีมโดยมุ่งเนน้ใหพ้นกังาน

ทกุระดบัมีการสือ่สารเพ่ือใหเ้กิดการท�างานเป็น “วงกลม” คอื สือ่สาร ~ 

ด�าเนินการ ~ ตดิตาม ~ ประเมินผล ทัง้การสือ่สารระหวา่งพนกังานถึง

พนกังานและระหวา่งองคก์รถึงพนกังานในทกุระดบั

สนบัสนุน (Support)
บรษิทัฯ สนบัสนุนดา้นขอ้มูล สถานที ่ เครือ่งมือ อุปกรณ ์ และชอ่งทาง 

การเขา้ถึง รวมถึงการท�ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งที่ชว่ยส่งเสริมและผลกัดนั

ใหก้ารปฏิบตัหินา้ทีบ่รรลุตามเป้าหมายและทศิทางขององคก์ร 

 

สรำ้งสรรค ์(Create) 
บรษิทัฯ สนบัสนุนใหบุ้คลากรใชค้ววามสามารถในการวจิยัและพฒันา 

เพ่ือประดษิฐ ์คดิคน้ เครือ่งมือ อุปกรณ ์และนวตักรรมใหม่ๆ  ทีท่นัสมยั 

ตามมาตรฐานสากล สามารถใชง้านไดจ้รงิ เพ่ือลดตน้ทนุในการใหบ้รกิาร

ทัง้ตอ่องคก์ร และลูกคา้
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ปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ เป็นอีกหน่ึงปีที่บริษทัฯ จะต ้องด�าเนินธุรกิจท่ามกลางวิกฤตความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ 

เทคโนโลยี โดยยงัคงตระหนกัและยึดมัน่ในการบริหารธุรกิจบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณทางวชิาชีพ จริยธรรม และคุณธรรมที่ดี ประกอบ

กิจการดว้ยความเป็นธรรม เป็นไปตามขอ้ก�าหนดและกฎหมาย ดงัที่เคยปฏิบตัิมาโดยตลอด จึงไดป้รบักลยุทธข์องธุรกิจหลกัคือ NDT  

เพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เชน่ ภาวะวกิฤต Oil & Gas และก�าหนดกลยุทธร์ะยะยาวใน 3 เรือ่งหลกั คอื

1. การพฒันาบุคลากร 

2. ปรบักระบวนการท�างาน 

3. การหาพนัธมิตรเพ่ือความมัน่คงทางธุรกิจหลกัและเพ่ิมสายธุรกิจตามโอกาส 

เพ่ือเตรียมความพรอ้มในการขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้กิดการพฒันาที่สอดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยั เกิดการสรา้งคุณคา่ 

และมูลคา่ใหก้บัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่อยา่งสมดุล ทัง้ดา้นเศรฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้มภายใตแ้นวคดิ 

“Change for Better together” น�าไปสูค่วามส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอยา่งแทจ้รงิ

กลยทุธเ์พ่ือความยัง่ยนื 
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ผูมี้ส่วนไดเ้สยี ควำมตอ้งกำรของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สยี กำรตอบสนอง

- ผลประกอบการทีด่ ีมีก�าไร อยา่งตอ่เน่ือง

  และเป็นธรรม

- ความมัน่คงทางธุรกิจ

- เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิ ถกูตอ้ง 

  และตรวจสอบได ้

- การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

- ความน่าเชือ่ถือของบรษิทัฯ 

- แผนการลงทนุในอนาคต

- ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่

- รกัษาขอ้มูลทางการคา้ และความลบั

  ของลูกคา้

- คณุภาพของผลการทดสอบและตรวจสอบ

  ทีถ่กูตอ้ง แมน่ย�า

- ความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน

- การสง่มอบงานตรงเวลา

- การเขา้ถึงขอ้มูลการใหบ้รกิารไดโ้ดยง่าย 

- เรยีกรบัช�าระคา่บรกิารตามปรมิาณงานจรงิ

- เสนอราคาตามขัน้ตอนดว้ยความเป็นธรรม

- ใหค้วามรู ้ ค�าปรกึษา และ ค�าแนะน�าบรกิาร

  ทีเ่หมาะสมตอ่งานของลูกคา้ 

- บุคลากรทีผ่า่นการรบัรองตามมาตรฐาน

  ทีก่�าหนด

- เทคโนโลย ีเครือ่งมือ อุปกรณ ์ทีท่นัสมยั

  มีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล

  ขอ้ก�าหนดและกฎหมาย

- การช�าระหน้ีตรงเวลา

- การแกไ้ขปัญหารว่มกนั

- เสนอราคาดว้ยความเป็นธรรม

- ใหค้วามรู ้ค�าปรกึษา และแนะน�าบรกิาร

- สรา้งพนัธมิตรอยา่งเหนียวแน่น  

  โดยไมเ่อารดัเอาเปรยีบ 

- การแกไ้ขปัญหารว่มกนั

- ตรวจสอบการทจุรติ คอรร์ปัช ัน่ 

- การบรหิารเงินทนุ

- การปฏิบตัติามสญัญา ขอ้ตกลง 

  ภาระผกูพนั

  และหน้ีสนิรวมถึงเง่ือนไขตา่งๆ 

  ตามขอ้ตกลงอยา่งเครง่ครดั

- การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

- ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ

- ปฏิบตัติามกรอบกตกิาแหง่การแขง่ขนัทีด่ี

- หลีกเลี่ยงวธิีการทีไ่มสุ่จรติ

- ยกระดบัมาตรฐานวชิาชพี NDT รว่มกนั 

  เพ่ือการยอมรบัในระดบั สากลมากยิง่ข้ึน

ผูถ้อืหุน้ / นกัลงทุน

ลกูคำ้

เจำ้หนี้ / เจำ้ของผลติภณัฑ ์/ 
ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย หรอื ตวัแทนจ�ำหน่ำย

คู่แข่งทำงกำรคำ้
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ผูมี้ส่วนไดเ้สยี ควำมตอ้งกำรของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สยี กำรตอบสนอง

- ผลตอบแทน และสวสัดกิารอยา่งเหมาะสม 

  เป็นธรรมเทา่เทยีมกนัโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ

  ท ัง้ชายและหญงิ

- ความเชีย่วชาญ และการเตบิโตในหนา้ที่

- ความสุขในสถานทีท่ �างาน

- ความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน่

- การเปิดเผยขอ้มูล / ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์

  ใหร้บัทราบอยา่งทัว่ถึง

- สทิธิข ัน้พ้ืนฐาน นอกเหนือจากทีก่ฎหมาย

  ก�าหนด

- ไมล่ะเมิดสทิธิมนุษยธรรม

- การประเมินผลงานตามความสามารถอยา่งเป็นธรรม

- สง่เสรมิ / สนบัสนุนใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

  ทัง้ภายในและภายนอก

- สภาพแวดลอ้ม สุขอนามยั และ 

   ความปลอดภยัในการท�างาน

- จดัหาอุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล

  อยา่งเหมาะสม และครบถว้น

- แจง้ขอ้มูลผา่นชอ่งทางในองคก์ร

- จดัซื้อ / จดัจา้ง และเสนอราคา

  อยา่งเสมอภาค ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ

- การช�าระตรงตามเวลา

 

- จดัซื้อ / จดัจา้ง และเสนอราคาอยา่งเสมอภาค 

- ไมเ่อารดัเอาเปรยีบและเทา่เทยีมตามขอ้  

  สญัญาระหวา่งกนั บนพ้ืนฐานความซือ่สตัย ์

- ใหค้วามรว่มมือ และ แกไ้ขปัญหารว่มกนั

- ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

- ปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

  ประกาศและมาตรฐานทีเ่ก่ียวขอ้ง

  อยา่งเครง่ครดั

- ใหค้วามรว่มมือใหท้กุโอกาส

- ป้องกนัมิใหเ้กิดการทจุรติ คอรร์ปัช ัน่

- ปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

   และมาตรฐานทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั

- ใหค้วามรว่มมือ และแกไ้ขปัญหา รว่มกนั

- ตอ่ตา้นการทจุรติ คอรร์ปัช ัน่ 

- การสนบัสนุน ใหค้วามชว่ยเหลือ และ

  รว่มท�ากิจกรรมสาธารณะประโยชนก์บัชุมชน

- การแกไ้ขปัญหารว่มกนั

- ไมส่รา้งผลกระทบตอ่ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม

- การเรยีนรูว้ฒันธรรม ศาสนา และ 

   สรา้งความผกูพนัอนัด ีเพ่ือการอยูร่ว่มกนั

  อยา่งสนัติ

- การพฒันาชุมชน และการสรา้งงานใหค้นในพ้ืนที่

- การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

- ไมส่รา้งผลกระทบทีอ่าจจากการด�าเนิน

  ธุรกิจทัง้ตอ่ชวีติ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

- ปฏิบตัติามมาตรฐานและขอ้กฎหมาย

  ดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั

- ใชท้รพัยากรทีมี่อยูอ่ยา่งคุม้คา่ และสามารถ

  น�ากลบัมาใชซ้�า้ได ้

- ก�าจดัเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการปฏิบตังิาน

  อยา่งถกูวธิี 
สิง่แวดลอ้ม

หน่วยงำนรำชกำร

ชมุชน และสงัคมใกลเ้คยีง

คู่คำ้ / ผูร้บัเหมำ

พนกังำน
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การคดัเลือก ประเมิน

และประเด็นท่ีมีนยัส�าคญั 

เก่ียวกบัรายงานฉบบัน้ี

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ำกดั (มหำชน) 

ไดจ้ดัท�ำรำยงำนแห่งควำมยัง่ยืนประจ�ำปี 2561 ข้ึนเป็นฉบบัที่สี่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสื่อสำรแนวคิดและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

กำรพฒันำสูค่วำมยัง่ยนื ทัง้กระบวนการภายใน (In Process) และกระบวนการภายนอก (After Process) ในดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

ของบรษิทัฯ รวมถึงประเด็นทีผู่มี้สว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ใหค้วามสนใจและประเด็นทีมี่ความส�าคญัทัง้ภายในองคก์รและภายนอกองคก์รตามแนวทาง 

การรายงานขององคก์รความรว่มมือวา่ดว้ยการรายงานสากลดา้นความยัง่ยนืรุน่ที ่4 (Global Reporting Initiative - GRI : G4) เพื่อแสดง 

ความมุ่งมัน่และความตัง้ใจในการบริหารจดัการ และการด�าเนินการธุรกิจไปสู่ความยัง่ยืนตามนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ของบริษทัฯ  

อยา่งแทจ้รงิ

ขอบเขต
กำรรำยงำน 

กลุ่มผูมี้ส่วน
ไดเ้สยีหลกั 

กำรมี
ส่วนร่วมกบั

ผูมี้ส่วนไดเ้สยี 

กำรติดต่อ

รำยงำนฉบบันี้ เป็นการรายงานขอ้มูลในการด�าเนินงานกำรพฒันำสูค่วำมยัง่ยนืของบรษิทัฯ ระยะเวลา

ตัง้แต ่1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 โดยครอบคลุมทกุหน่วยงานของบรษิทัฯ ทัง้ส�านกังานใหญ ่ส�านกังาน

สาขาระยอง และ 4 หน่วยงาน ซึง่เป็นขอบเขตเดยีวกบัรายงานประจ�าปี 2561 โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท�าและเผยแพร่

ผ่าน www.tndt.co.th เพ่ือใหผู้มี้สว่นไดเ้สียและผูท้ี่สนใจไดเ้ขา้ถึงและรบัทราบขอ้มูล สารสนเทศของบริษทัฯ 

อยา่งเทา่เทยีมกนั

ผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั ของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม 

ไดแ้ก ่ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ ผูร้บัเหมา หน่วยงานราชการ เจา้หน้ี  

เจา้ของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรือตวัแทนจ�าหน่าย พนกังาน ชุมชน  

สิ่งแวดลอ้มภายในองคก์รและใกลเ้คียง สงัคมและสิ่งแวดลอ้มภายนอก 

มาใชใ้นการก�าหนดเน้ือหาของรายงานฉบบัน้ี 

บรษิทัฯ ไดว้เิคราะห ์และน�าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการด�าเนิน

งาน เช่น การประชุมและพบปะลูกคา้ การรบัฟังความคิดเห็น 

แบบประเมินความพึงพอใจ การท�ากิจกรรมร่วมกบัผูมี้ส่วน 

ไดเ้สยี เป็นตน้ น�ามาทบทวนการบง่ชี้ประเดน็ทีส่ �าคญัและเก่ียวขอ้ง 

กบัผูมี้สว่นไดเ้สยี ซึง่ครอบคลุมทกุกระบวนการด�าเนินงาน

เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและสื่อสารผ่านชอ่งทางที่เหมาะ

สม เพ่ือการพฒันาไปสูอ่งคก์รทีมี่ความยัง่ยนื

หากมีขอ้สงสยั หรอืมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเตมิ สามารถตดิตอ่ไดท้ีค่ณะกรรมการบรหิาร 

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

 E-mail   :   secretary@tndt.co.th 

 โทรศพัท ์  :   02-735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สาย) ตอ่ 10, 11, 13

 โทรสาร  :   02-735-1941 
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TNDT ตระหนกัและใหค้วามส�าคญัตอ่การคดัเลือกและการจดัล�าดบัประเดน็ทีมี่ความส�าคญัดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Materiality)  

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สยีทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ซึง่ไดมี้การประเมิน 

คดัเลือก และจดัล�าดบัความส�าคญั ตามห่วงโซก่ารสง่ต่อความน่าเชื่อเชื่อถือ ตลอดจนกิจกรรมที่ไดด้�าเนินการร่วมกนั รวมถึงการเปิดโอกาส 

ใหมี้การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆระหว่างบริษทัฯ กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย อีกทัง้ ยงัไดน้�าแนวทางการรายงานขององคก์รความร่วมมือ 

วา่ดว้ยการรายงานสากลดา้นความยัง่ยืน (Global Reporting Initiative - GRI G4) มาใชว้เิคราะหแ์ละตรวจสอบการด�าเนินงานดา้นตา่งๆ  

เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืในทกุกระบวนการอยา่งครบถว้น โดยมีขัน้ตอน ดงัน้ี

กำรระบปุระเดน็ท่ีส�ำคญั
บริษทัฯ วิเคราะหป์ระเด็นความยัง่ยืนตลอดกระบวนการการส่งต่อความน่าเชื่อถือ และระบุประเด็นที่มีความส�าคญั

ดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยพิจารณาจากการด�าเนินธุรกิจ เช่น วสิยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ ์ความเสี่ยงของบริษทัฯ รวมถึง 

ปัจจยัตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ภายในและภายนอก ทีมี่ผลกระทบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

ข ัน้ท่ี 1

กำรจดัล�ำดบัประเดน็ท่ีส�ำคญั
คณะท�างาน CSR ของบริษทัฯ ร่วมกนัจดัล�าดบัความส�าคญั โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีความส�าคญั 2 ดา้น คือ  

(1) ประเดน็ทีมี่ความส�าคญัทีมี่ตอ่บรษิทัฯ (2) ประเดน็ทีมี่ความส�าคญัและน่าสนใจตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ โดยแบง่เป็น 1 - 4 

ระดบั (ส�าคญั - ส�าคญัมาก) แลว้พิจารณาความส�าคญัตามบรบิทแหง่ความยัง่ยนืขององคก์ร

ข ัน้ท่ี 2

กำรทบทวนประเดน็ท่ีมีนยัส�ำคญั
ตรวจสอบความถกูตอ้งและสรุปประเดน็ทีส่ �าคญัตอ่ความยัง่ยนืเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิาร CSR เพ่ือพิจารณาทบทวน

และอนุมตัิด�าเนินการ เพ่ือใหม้ ัน่ใจไดว้า่ประเด็นต่างๆ ที่ส�าคญัไดจ้ดัท�าตามรายละเอียดและการน�าเสนอครอบคลุมสาระส�าคญั 

ทีเ่ก่ียวขอ้งกบับรษิทัฯ ตามขอบเขตทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกอยา่งครบถว้น

ข ัน้ท่ี 3

กำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนือ่ง
ทบทวนประเด็นที่มีความส�าคญั และเก่ียวขอ้งกบัความยัง่ยืนตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนัและประเมินผลการด�าเนินการ 

ในแตล่ะประเด็น วา่มีประเด็นทีต่อ้งการสือ่สารมีความสอดคลอ้ง ตอบสนองตามความสนใจและ ความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สยี 

ทกุกลุม่อยา่งครบถว้นแลว้หรอืไม ่และน�ามาพฒันา รวมถึงปรบัปรุงใหด้ข้ึีนตอ่ไป

ข ัน้ท่ี 4

การคดัเลือก ประเมิน 
   และประเด็นท่ีมีนยัส�าคญั
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1. กำรก�ำกบัดแูล
2. กำรส่งเสรมิศกัยภำพของพนกังำน
3. กำรคดิคน้และพฒันำ Innovation
4. สขุภำพและควำมปลอดภยั
5. กำรใหบ้รกิำรท่ีเป็นมิตรต่อชมุชนและสงัคม

1. กำรก�ำกบัดแูล
3. กำรคดิคน้และพฒันำ Innovation
4. สขุภำพและควำมปลอดภยั
6. กำรมุ่งหำพนัธมิตรท่ีดี
7. กำรเพิม่สำยธุรกจิ

1. กำรก�ำกบัดแูล 
3. กำรคดิคน้และพฒันำ Innovation
4. สขุภำพและควำมปลอดภยั
5. กำรใหบ้รกิำรท่ีเป็นมิตรต่อชมุชนและสงัคม
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Value Creation

< ขอบเขตของผลกระทบทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร >
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Better Together
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การปลกูฝังส�านึกท่ีดี

ดว้ย TNDT เป็นองค์กรที่เปิดด�าเนินการมานานกว่า 36 ปี  

ถูกหล่อหลอมดว้ยวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ

ตวั ดว้ยความรกั ความผูกพัน และการด�ารงตนใหเ้ป็นแบบอย่างที่ด ี

ของผู ้บริหารระดับสูง ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่จากรุ่นสู่ รุ่น รวมถึง 

การลดช่องว่างระหว่างผูบ้ริหารและบุคลากร ดว้ยการเขา้ร่วมประชุม 

ร่วมรบัรูร้บัฟังความคิดเห็น และร่วมแกไ้ขปัญหา รวมถึงการเสนอแนะ 

ในเรื่องต่างๆ ในทุกระดับกิจกรรมขององค์กรที่จ ัด ข้ึน เ พ่ือส่งต่อ 

ในการประพฤติปฏิบตัิ สรา้งความเป็นหน่ึงเดียวผนึกเป็นก�าลงัร่วมกนั  

ผลักดันใหไ้ปในทิศทางเดียวกัน ใหบ้รรลุสู่เป้าหมายซึ่งถือเป็นข้อด ี

ในการช่วยส่งเสริมใหกิ้จการด�ารงอยู่ไดม้าอย่างยัง่ยืนและยาวนานจวบจน

ปัจจบุนั 

นอกจำกนี้  บริษัทฯ ปลูกฝังให ้พนักงานมีจิตส�านักที่ด ี

ในการเป็นผู ้ที่ต ้องร ับผิดชอบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่ งแวดล้อม 

ต่อสาธารณชนเป็นส�าค ัญ โดยตระหนักและยึดมั่นในจรรยาบรรณ 

ทางวิชาชีพจริยธรรม และคุณธรรมที่ดี ในการให ้บริการฯ เพ่ือให ้

ผลการทดสอบและตรวจสอบฯ มีความถกูตอ้ง แมน่ย�า เป็นไปตามมาตรฐาน

ทัง้ขอ้ก�าหนดและกฎหมายโดยไม่เบ่ียงเบนผลเพ่ือเห็นแก่อามิสสินจา้ง 

หรอืผลประโยชนส์ว่นตน

บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให ้พนักงานสามารถร ้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ  

ที่เกิดจากการปฏิบตัิงานผ่านทาง E-mail / กล่องรบัความคิดเห็น (Suggestion box) / 

ไปรษณีย์ / ฝ่ายทรพัยากรบุคคล โดยบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลของผูร้อ้งเรียน  

ซึง่ในปี 2561 ไมมี่กรณีพนกังานรอ้งทกุขแ์ตอ่ยา่งใด
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“บคุลากรถือเป็นทรัพยากรท่ีมค่ีาย่ิงต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และสร้างการเติบโตท่ีย่ังยืนแก่ธรุกิจ”

บริษทัฯ ไดก้�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ตามสิทธิข ัน้พ้ืนฐานที่พนกังานพึงจะไดร้บั โดยค�านึงถึงความเสมอภาค และ 

ความเท่าเทียม รวมถึงการใหค้วามส�าคญักบัพนกังานในทุกระดบั ดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และหลกัสิทธิมนุษยชน ตลอดจน 

ใหโ้อกาสในการเติบโต ควบคูไ่ปกบัการสรา้งความมัน่ใจ และความมัน่คงในอาชีพใหแ้ก่พนกังาน ตลอดจนสง่เสริม และสนบัสนุนใหพ้นกังาน 

ไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร เพื่อเรียนรูเ้ทคนิคใหม่ๆ และสรา้งความช�านาญในวชิาชีพ เพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพ 

ในการท�างานใหแ้กอ่งคก์รอยา่งสม�า่เสมอ

แผนกำรบรหิำรจดักำรดำ้นบคุลำกร

การสง่เสรมิศกัยภาพของพนกังาน

ส่งเสริมบุคลำกรจำกภำยในองค์กร ใหมี้คุณภาพ 

และประสทิธภิาพตามยุคสมยั ดว้ยการใหไ้ดร้บัการอบรมจาก 

ผูเ้ชี่ยวชาญจากทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อพฒันา

ทกัษะ ความรู ้ความช�านาญ อยา่งเต็มที ่พรอ้มทัง้สอดแทรก 

ดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรม คณุธรรม และตอ่ตา้น

คอรร์ปัช ัน่ ในทกุหลกัสตูรเพ่ือปลกูจติส�านึกการเป็นสมาชกิที่

ดขีององคก์ร รวมถึงสรา้งแรงจงูใจ รกัในองคก์ร เพ่ือลดปัญหา 

การขาดแคลนผูช้ �านาญการจากการโยกยา้ย และการลน้งาน 

ของบุคลากรทีด่อ้ยคณุภาพ

สรรหำบุคลำกรจำกภำยนอกทัง้ในและต่ำงประเทศ  

ทีมี่คณุสมบตัขิองนกัเทคนิค NDT ทีมี่คณุภาพตามลกัษณะ

งานโดยตรง เพ่ือลดตน้ทุนและเวลา และลดความเสียหาย 

จากการโยกยา้ย และภาระผูกพนัทางกฎหมายแรงงาน และ

เพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบ้รกิาร

เร่งพฒันำและสรำ้งนวตักรรมท่ีทนัสมยั เพ่ือเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการแขง่ขนั และลดแรงงานทีไ่มจ่ �าเป็น

กำรรกัษำบคุลำกรท่ีมีควำมสำมำรถใหอ้ยู่กบัองคก์รในระยะยำว 
บริษทัฯ บริหารองคก์รใหมี้ความมัน่คงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสรา้งความมัน่ใจ  

ในการฝากอนาคตไวก้บัองคก์รไดอ้ย่างไม่มีความกงัวล และตอบแทนความสามารถ  

และใหเ้กียรติเพ่ือความภาคภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของความส�าเร็จขององค์กร  

ดว้ยการใหก้ารยกย่องเชิดชู และรางวลั รวมถึงต�าแหน่งงานที่สูงข้ึน และโอกาสไดมี้ 

สว่นรว่มเป็นเจา้ของกิจการ ฯลฯ
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บุคลากรทีเ่ป็นนกัเทคนิค NDT มีคณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก�าหนด และ 

เป็นผูท้ี่มีความช�านาญ ซึ่งเป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัของธุรกิจตรวจสอบและ 

เป็นทรพัยากรที่มีความตอ้งการอย่างมากทัง้ในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม 

และผูป้ระกอบการใหบ้รกิารตรวจสอบฯ 

ผลกำรด�ำเนนิงำน
1. กำรพฒันำศกัยภำพ

นักเทคนิค NDT ที่มีคุณสมบัติครบตามขอ้ก�าหนด และมีความช�านาญ เป็นทรพัยากรที่เป็นความตอ้งการอย่างมาก 

ทัง้ในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการตรวจสอบฯ ซึง่ตอ้งใชท้ ัง้เวลาและเงินทุน ในการสรา้งบุคลากรเหล่าน้ีใหต้รง

กบัความตอ้งการในวงการอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยงัวางแผนการขยายงานตรวจสอบไปยงัอุตสาหกรรมกลุม่อืน่ดว้ยเทคนิคใหม่ตามยุคสมยั 

ของเทคโนโลยี ดงันัน้ จึงไดเ้ร่งส่งเสริมและพฒันาทัง้ดา้นเทคนิคและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีอยู่ใหพ้รอ้มรบัต่อแผนการขยายงาน 

โดยไดว้างแนวทางในการสรา้งและพฒันาศกัยภาพบุคลากรที่มีความกระตือรืนรน้ มีความสนใจ และพรอ้มที่จะพฒันาศกัยภาพของตนเอง  

เพ่ือเขา้รบัการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจากผูเ้ชีย่วชาญ เพ่ือใหเ้กิดความเชีย่วชาญ และความช�านาญในการปฏิบตัิงาน พรอ้มทัง้ 

เปิดโอกาสในการคดิคน้ และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ตามยุคสมยั เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ตลอดจนสอดแทรกและปลกูฝังใหพ้นกังาน

มีจติส�านึกทีด่ ียดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรมและคณุธรรมทีด่ ีในการใหบ้รกิารฯ 
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1.1 กำรฝึกอบรมภำยใน
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรการตรวจสอบดว้ยเทคนิค NDT ซึง่มีอยูห่ลายวธิีตามขอบข่ายที่บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการ 

แก่ลูกคา้ และใหก้ารทดสอบเพ่ือออกใบรบัรองแก่บุคลากรที่สอบผ่านตามเกณฑท์ี่ก�าหนด โดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบ 

โดยไม่ท�าลายแห่งสหรฐัอเมริกา (ASNT)” และองคก์รสากลอื่นๆ เช่น ISO นอกจากนัน้ ยงัมีการเชิญผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศและ 

ภายในประเทศ มาท�าการฝึกอบรมใหแ้กบุ่คลากรของบรษิทัฯ อยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมเตมิความรูใ้นดา้นตา่งๆ เชน่ การใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสงู ความปลอดภยั 

ในการท�างานกบัรงัส ีมาตรฐานงานเชือ่มตามมาตรฐานสากลทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม เชน่ ASME Code การท�างานในทีอ่บัอากาศ เป็นตน้ 

จากการที่บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัอย่างยิ่งในการฝึกอบรมและพัฒนาทกัษะ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที ่ 

จงึไดส้รา้งศูนยฝึ์กอบรม รวมถึงหน่วยงาน Creative Research and Development (CRD) ข้ึน เพื่อฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภาพใหแ้ก่พนกังาน 

ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิและใหก้ารฝึกอบรมของบรษิทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และครอบคลุมตามขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากล

หลกัสตูรกำรอบรมภำยใน
ดำ้นควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม (HSE) 

โดยวิทยำกรภำยในบรษิทัฯ

ระดบัผูเ้ขำ้ร่วม  - จ�ำนวนผูเ้ขำ้ร่วม (คน)

พนกังำน
สนบัสนุน

พนกังำน
ปฏบิติักำร

ช่ำง
เทคนคิ

หวัหนำ้งำน
สนบัสนุน / 
ปฏบิติักำร

วิศวกร
ผช. - 

เลขำนุกำร
บรษิทั

ผช.ผจก.- ผจก.
ผูบ้รหิำร
ระดบัสงูแผนก ฝ่ำย

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 6 ช ัว่โมง - - 2 - / 1 - - - - -

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 8 ช ัว่โมง 6 5 22 - / 1 6 - - - -

 ความปลอดภยัการท�างานกบัรงัสี 1 1 27 - / 1 7 - - - -

การปลูกฝังพฤตกิรรมความปลอดภยั - - 20 - 15 - - - -

การขบัรถเชงิป้องกนัอุบตัเิหตุ  3 2 13 - 3 - - - -

ความรูพ้ื้นฐานการปฏิบตังิานบนทีสู่ง - 1 13 - / 1 - - - - -

ทบทวนบทบาท จป. หวัหนา้งาน - - 4 - 1 - - - -

หลกัสตูรกำรอบรมภำยในดำ้น NDT 
โดยวิทยำกรของบรษิทัฯ

ระดบัผูเ้ขำ้ร่วม  - จ�ำนวนผูเ้ขำ้ร่วม (คน)

พนกังำน
สนบัสนุน

พนกังำน
ปฏบิติักำร

ช่ำง
เทคนคิ

หวัหนำ้งำน
สนบัสนุน / 
ปฏบิติักำร

วิศวกร
ผช. - 

เลขำนุกำร
บรษิทั

ผช.ผจก.- ผจก.
ผูบ้รหิำร
ระดบัสงูแผนก ฝ่ำย

ET I-Eddy Current Testing Level I - - 11 11 - - - - -

ET II-Eddy Current Testing Level II - - 2 - - - - - -

MT II - Magnetic Particle Testing Level II - 1 19 10 - - - - -

MT,PT I - Liquid Penetrant Testing and 

Magnetic Particle Testing Level I
- 4 17 11 - - - - -

PT II - Liquid Penetrant Testing Level II - 1 23 12 - - - - -

RT I - Radiographic Testing Level I - - 8 - - - - - -

Ultrasonic Testing Level II - - 1 4 - - - - -

Ultrasonic Thickness Measurement Testing 

Level II
- - 14 5 - - - - -

VT II - Visual Inspection Level II - 1 46 18 - - - - -
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ชิญวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ในประเทศและต่างประเทศเขา้มาร่วมเสริมสรา้งความรูด้า้นต่างๆ เพิ่มเติม 

ใหแ้กพ่นกังานทกุระดบั ในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือชว่ยสนบัสนุนการปฏิบตัหินา้ทีใ่หแ้กพ่นกังานแตล่ะบุคคล  

อกีทัง้ ยงัเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ระหวา่งองคก์รภายนอก สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร และ 

น�ามาประยุกตใ์ช ้พฒันาบุคลากรและการปฏิบตัหินา้ทีภ่ายในองคก์รใหมี้ศกัยภาพและประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน

หลกัสตูรกำรอบรมภำยในดำ้นระบบคุณภำพ
และทกัษะกำรท�ำงำน โดยวิทยำกรภำยในบรษิทัฯ

ระดบัผูเ้ขำ้ร่วม  - จ�ำนวนผูเ้ขำ้ร่วม (คน)

พนกังำน
สนบัสนุน

พนกังำน
ปฏบิติักำร

ช่ำง
เทคนคิ

หวัหนำ้งำน
สนบัสนุน / 
ปฏบิติักำร

วิศวกร
ผช. - 

เลขำนุกำร
บรษิทั

ผช.ผจก.- 
ผจก. ผูบ้รหิำร

ระดบัสงู
แผนก ฝ่ำย

ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่(วนัเริม่งาน) 7 5 49 - / 10 10 - 1 - -

Orientation; Company's Regulation, Quality,  

NDT Intro-duction
9 8 23 - 9 - - - -

ทกัษะการประสานงาน (Coordination skills) 6 10 2 - 1 - - - -

ระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001: 2015 10 7 3 1 / 5 2 1 - - -

Supervisory and leadership skill - - 1 - / 1 1 - - - -

กฎระเบียบและสวสัดกิารบรษิทั กบั การบรหิารงานบุคคล

ส�าหรบัหวัหนา้งาน
- - 1 - / 1 1 - - - -

การบรหิารงานบุคคลส�าหรบัหวัหนา้งาน - - 1 - / 1 1 - - - -

การสือ่สารภายในองคก์ร (Effective Communication) - - 12 - 3 - - - -

ทกัษะการเป็นหวัหนา้งานและสภาวะการเป็นผูน้�า - - 1 - / 1 1 - - - -

หลกัสตูรกำรอบรมภำยใน 
โดยวิทยำกรภำยนอกบรษิทัฯ

ระดบัผูเ้ขำ้ร่วม  - จ�ำนวนผูเ้ขำ้ร่วม (คน)

พนกังำน
สนบัสนุน

พนกังำน
ปฏบิติักำร

ช่ำง
เทคนคิ

หวัหนำ้งำน
สนบัสนุน / 
ปฏบิติักำร

วิศวกร
ผช. - 

เลขำนุกำร
บรษิทั

ผช.ผจก.- 
ผจก. ผูบ้รหิำร

ระดบัสงู
แผนก ฝ่ำย

ความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศ

ส�าหรบัผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน 

ผูช้ว่ยเหลือ ผูป้ฏิบตังิาน

- - 21 - / 1 7 - - - -

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน - ระดบัเทคนิค - 2 16 - / 1 6 - - - -

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน 

- ระดบัหวัหนา้งาน
- 2 18 5 5 - - - -

ยกระดบัฝีมือแรงงาน สาขาพูดองักฤษค�าตอ่ค�า 

เพ่ือการท�างาน ระดบั 1
1 6 28 - / 6 9 - - - -

First Aid - Basic CPR และการใชเ้ครือ่ง AED 10 3 6 - / 2 2 2 1 1 -

การฝึกซอ้มดบัเพลิงและการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2561 6 12 51 8 / 6 10 2 10 6 -

ในปี 2561 บรษิทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมภายในแกพ่นกังาน จ�านวน 30 หลกัสูตร รวม  60  ครัง้ เป็นเงิน  290,053.11 บาท คดิเป็น  

12,561.00 ช ัว่โมงตอ่ปี โดยมีพนกังานเขา้รว่ม 834 คน (นบัซ�า้) (หรอื 309 คน - นบัรายบุคคล) คา่ใชจ้า่ยเฉลี่ย 347.79 บาทตอ่คนตอ่ปี  

(หรอื 938.68 บาทตอ่คนตอ่ปี - นบัรายบุคคล) เฉลี่ย 15.06 ช ัว่โมงตอ่คนตอ่ปี (หรอื 40.65 ช ัว่โมงตอ่คนตอ่ปี - นบัรายบุคคล)
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1.2 กำรฝึกอบรมภำยนอก
บริษทัฯ ใหโ้อกาสแก่พนักงานในการเขา้ร่วมการฝึกอบรมทัง้หลกัสูตรภายในประเทศ และต่างประเทศกบัองค์กรต่างๆ  

ที่ไดม้าตรฐานและเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล โดยส่วนใหญ่จะเป็นวิธีทดสอบที่บริษทัฯ ยงัไม่สามารถด�าเนินการจดัฝึกอบรมเองได ้ 

และเป็นวิธีทดสอบในขัน้สูง (Advance) เช่น การโรยตวัในการท�างานบนที่สูง (Rope Access) การทดสอบดว้ยคลื่นเสียงความถ่ีสูง 

แบบอตัโนมตัิ (Automated Ultrasonic Test :AUT) เป็นตน้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพ ความเชี่ยวชาญใหท้นัต่อเทคโนโลยีที่มีการพฒันา 

และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท�าใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในการใหบ้ริการต่อลูกคา้ไดม้ากข้ึน ซึ่งการส่งพนกังานเขา้รบั 

การฝึกอบรมภายนอก จะพิจารณาดา้นคุณธรรม ประสิทธิภาพขององคก์รที่ใหก้ารฝึกอบรม และประโยชนท์ี่จะไดร้บัอย่างคุม้ค่าเป็นส�าคญั  

ดว้ยเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชีวิต ทรพัย์สิน และสิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ ความแม่นย�า และความถูกตอ้งของผลทดสอบ  

จงึเป็นตวัก�าหนดความพึงพอใจ และความไวว้างใจจากลูกคา้ ซึง่หมายถึงเป็นตวัก�าหนดอนาคตของบรษิทัฯ เชน่กนั ดว้ยความพรอ้มในสิง่เหลา่น้ี

ทีท่ �าใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายตวัมาถึงปัจจบุนั

ในปี 2561 บริษทัฯ ส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรม / ทดสอบ / สมันา / นิทรรศการภายนอกกบัสถาบนัต่างๆ จ�านวน 84 หลกัสูตร 

รวม 212 ครัง้ เป็นเงิน 2,683,223.10 บาท คิดเป็น 2,876.5 ช ัว่โมงต่อปี โดยมีพนกังานเขา้ร่วม 212 คน (นบัซ�า้) (หรือ 129 คน  

- นบัรายบุคคล) ค่าใชจ้่ายเฉลี่ย 12,656.71 บาทต่อคนต่อปี (หรือ 20,800.18 บาทต่อคนต่อปี - นบัรายบุคคล) เฉลี่ย 13.57 ช ัว่โมง 

ต่อคนต่อปี (หรือ 22.30 ช ัว่โมงต่อคนต่อปี - นบัรายบุคคล)

ล�ำดบั ระดบั

รำยละเอยีดกำรอบรมประจ�ำปี 2561 ของพนกังำนทุกระดบั

จ�ำนวน
(หลกัสตูร)

เขำ้ร่วม / นบัซ�ำ้
(คน)

เขำ้ร่วม / นบัรำยบคุคล
(คน)

รวม
(ช ัว่โมง)

เฉลีย่ต่อคนต่อปี
(ช ัว่โมง)

1. กรรมการ 4 4 2 48.50 12.13

2. ผูบ้รหิารระดบัสูง 4 5 2 22.00 4.4

3. ผูบ้รหิารระดบัฝ่าย 11 9 7 79.00 8.78

4. ผูบ้รหิารระดบัแผนก 4 4 2 21.00 5.25

5. เลขานุการบรษิทั 16 28 2 201.00 7.18

6. วศิวกร 14 26 17 452.00 17.38

7. ชา่งเทคนิค 32 95 76 1,661.50 17.49

8. หวัหนา้งานฝ่ายสนบัสนุน 11 17 6 112.00 6.59

9. หวัหนา้งานฝ่ายปฏิบตักิาร 8 9 6 140.00 15.56

10. พนกังานฝ่ายสนบัสนุน 13 17 7 140.00 8.24

11. พนกังานฝ่ายปฏิบตักิาร 4 4 4 40.00 10.00
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<< Certificate ทีพ่นกังานทีไ่ดร้บั

MT

PT

RT

AP
UT

CSWI

ET

WRAPPING

VT

RA
RI

จ�านวนพนกังานทีไ่ดร้บั Certificate  >>

(คน) - นบัซ�า้

การอบรมภายในการอบรมภายนอก

212 คน (นบัซ�า้) 

(หรือ 129 คน - นบัรายบุคคล)

2,876.5 ช ัว่โมงต่อปี

84 หลกัสูตร รวม 212 ครัง้

2,683,223.10 บาท

834 คน (นบัซ�า้) 

(หรือ 309 คน - นบัรายบุคคล)

12,561.00 ช ัว่โมงต่อปี

30 หลกัสูตร รวม 60 ครัง้

290,053.11 บาท

2561
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2. สทิธิมนุษยชน และนโยบำยกำรจำ้งงำน
บริษทัฯ ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส�าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนดว้ยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนั โดยค�านึงถึง

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และเสรภีาพของบุคคล และไมแ่บง่แยกความแตกตา่งในเรือ่งถ่ินก�าเนิด เชื้อชาต ิสญัชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา 

วฒันธรรม ชนช ัน้ ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม ความเชือ่ 

ทางสงัคม การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และอื่นๆ ตามหลกัการพ้ืนฐานที่ส�าคญัของกฎหมายสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  

ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัยอ่ย ตอ้งปฏิบตัติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั โดยบรษิทัฯ ใหโ้อกาสทุกคน 

อย่างเท่าเทียมกนัในการท�างาน ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการท�างาน ประกาศ และค�าส ัง่ต่างๆ ของบริษทัฯ ที่ชอบดว้ยกฎหมาย

เดยีวกนั และจะไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมิดหรอืคกุคาม ไมว่า่จะเป็นทางวาจา หรอืทางการกระท�าตอ่บุคคลอืน่ ไมเ่ลือกปฏิบตัหิรอืกีดกนั 

ผูห้น่ึงผูใ้ด และสง่เสรมิใหท้กุคนมีความตระหนกัและส�านึกในสทิธิหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีมี่ตอ่บุคคลอืน่และสงัคม

ส�าหรบันโยบายการจา้งงาน จะยึดหลกัการพิจารณาจากความรูค้วามสามารถของผูส้มคัร โดยไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่กีดกนั 

ทางเพศ ศาสนา หรือเรื่องอืน่ใดทีไ่ม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน ซึง่ลกัษณะการจา้งงานจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คอื การจา้งเป็นพนกังานประจ�า  

และการจา้งแบบชัว่คราวทีจ่ะก�าหนดระยะเวลาจา้งอยา่งชดัเจน 

โดยในปี 2561 ไมมี่การละเมิดสทิธิมนุษยชน หรอืนโยบายการจา้งงานแตอ่ยา่งใด
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3. สวสัดกิำร และผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม  
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตามสิทธิข ั้นพ้ืนฐานที่พนักงานพึงจะไดร้ ับ ให ้ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับ 

ผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ตามความเหมาะสม และเป็นธรรม เชน่ จากการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ�าปี  

การประเมินผลตามแผนกลยุทธข์องบริษทัฯ ในชว่ง 3 - 5 ปี และการจดัสวสัดิการเพิ่มเติมจากที่บริษทัฯ พึงใหท้ี่มากกวา่กฎหมายก�าหนด  

เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การประกนัชีวิตและประกนัอุบตัิเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามยัโดยจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ�าปีตาม

ลกัษณะของงานที่เก่ียวขอ้งและการร่วมมือกบัธนาคารของรฐัในการจดัสวสัดิการเงินกูป้ระเภทต่างๆ ในอตัราดอกเบ้ียต�า่กว่าสถาบนั 

การเงินทัว่ไป เพ่ือเป็นทุนในการสรา้งงานสรา้งาชีพเสริม หรือชว่ยแกปั้ญหาหน้ีสินส่วนตวัในครอบครวัของพนกังานทัง้ระยะส ัน้และระยะยาว 

ซึ่งไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ ใหผ้่อนคลายไดด้ว้ยดี นอกจากน้ี ยงัจดัสถานที่ปฏิบตัิงานใหมี้สภาพแวดลอ้มที่ดี มีมุมพกัผ่อนและลานกิจกรรม 

ใหก้บัพนกังาน รวมถึงการจดัหาอุปกรณท์ีจ่ �าเป็นเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน เป็นตน้

3.1 คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร

รำยกำร
จ�ำนวน (บำท)

2559 2560 2561

เงินเดอืน + รายไดอ้ืน่ๆ  9,377,852.00  9,803,468.00  9,822,852.00 

โบนสั  1,344,371.75  305,000.00  -   

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี  888,796.00  897,546.00  809,420.00 

สวสัดกิาร  156,873.51  151,075.91  214,406.51 

รวม  11,767,893.26  11,157,089.91  10,846,678.51 

3.2 คา่ตอบแทนพนกังาน

รำยกำร
จ�ำนวน (บำท)

2559 2560 2561

เงินเดอืน + รายไดอ้ืน่ๆ  107,741,641.59  107,843,481.50  115,846,752.84 

โบนสั  8,119,484.25  3,353,998.50  1,907,940.70 

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี  2,506,239.00  2,324,213.00  2,082,102.00 

คา่วชิาชพี  3,116,184.00  3,454,098.00  3,480,166.00 

สวสัดกิาร   880,675.81  939,575.42  959,284.35 

รวม  122,364,224.65  117,915,366.42  124,276,245.89 

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาพนกังานและผูบ้ริหารไดร้บัค่าตอบแทน จากเงินเดือน เบ้ียเลี้ยง ค่าท�างานล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ  

โบนสั และสวสัดกิาร โดยมีมูลคา่รวม 135,122,924.4 บาท คดิเป็น 42.73 % ของรายได ้
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3.3 โอกาสเขา้ถึงแหลง่เงินทนุ เพ่ือขจดัปัญหาหน้ีสนิ

บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกบัสถาบนัการเงินทัง้ของภาครฐัและเอกชนถึง 3 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคาร 

ไทยพาณิชย ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต�า่ใหพ้นกังานไดมี้โอกาสเขา้ถึงไดง้่ายสามารถน�าไปแกปั้ญหา 

หน้ีสิน หรือน�าไปเป็นเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริมนอกเวลางาน รวมไปถึงการขอสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศยั ซึ่งจากการด�าเนินการดงักล่าว  

มีพนกังานทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการฯ และไดร้บัการอนุมตัเิงินทนุ / สนิเชือ่แลว้จ�านวน 40 ราย หรอืคดิเป็น 12.94% ของจ�านวนพนกังานทัง้หมด 

3.4 กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี

บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัตัง้กองทนุส�ารองเลี้ยงชพีข้ึนตัง้แตปี่ 2548 เป็นตน้มา เพ่ือเป็นสวสัดกิารเพ่ิมเตมิ และเป็นหลกัประกนัทางการเงิน 

หลงัเกษียณ รวมทัง้ชว่ยสง่เสรมิการออมใหก้บัพนกังาน โดยก�าหนดอตัราเงินสะสมตัง้แต ่5% - 10% ของเงินเดอืนตามอายุงานของพนกังาน

แต่ละคน ซึ่งในปี 2561 บริษทัฯ จ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนฯ เป็นเงิน 2,891,522 บาท หรือคิดเป็น 0.91 % ของรายไดร้วม นอกจากน้ี  

ยงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้ลือก โอนยา้ย และปรบัเปลี่ยน แผนการลงทนุ ตามความเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง ส�าหรบัผูท้ีต่อ้งการผลตอบแทนใน

อตัราทีเ่พ่ิมข้ึนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงผลตอบแทนทีสู่งข้ึนตามอายุงานและประเภทของกองทนุทีต่นเองเลือก อกีทัง้ยงัสามารถจา่ยเงิน

สมทบในสว่นของพนกังานเพ่ือเก็บออมในอตัรารอ้ยละ 5-15 % ของเงินเดอืน 

Salary + Other Income

Bonus

Providence Fund

Walfare

Professional Fees

125,669,604.84

1,907,940.70

2,891,522.00

1,173,690.86

3,480,166.00

2561
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บริษัทฯ ใหค้วามส�าค ัญในการส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงสรา้งวฒันธรรมการปฏิบัติงานใหเ้ป็น“องค์กรนวตักรรม”  
ซึ่งใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ ์และแผนธุรกิจขององคก์ร เพื่อเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร และสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสมตามปัจจยัแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมขัน้ตอนการออกแบบ การวิจยั และ 

การพฒันาบรกิาร การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท�างาน รวมถึงการพฒันากระบวนการรว่มกบัคูค่า้ พรอ้มทัง้ทบทวน ปรบัปรุง 

และติดตามผลเพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ต ัง้ไวอ้ยู่เสมอ โดยไดก้�าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพฒันานวตักรรมไวอ้ย่างชดัเจน  

เพ่ือใหฝ่้ายจดัการและผูบ้ริหารไดส้ื่อสารไปยงัพนกังาน และรบัฟังความคิดเห็น รวมถึงขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที่เก่ียวขอ้ง  

น�ามาปรบัปรุงเป้าหมายและแนวทางการพฒันานวตักรรมอยา่งตอ่เน่ือง โดยไดก้�าหนดเป็นวสิยัทศันข์ององคก์รทีว่า่ 

“ยดึม ัน่ คุณภำพ   เนน้ ควำมปลอดภยั   สงู ประสทิธิภำพ   ค�ำนงึ จรรยำบรรณ   สรรหำ นวตักรรมใหม่ๆ”

บริษัทฯ ได ้จ ัดตั้งแผนก Creative Research and Development (CRD) โดยบุคลากรที่ มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ  

มีความคิดริเริ่ม สรา้งสรรค ์และมีความสามารถดา้นการวจิยั ประดิษฐ ์คิดคน้ และพฒันาเครื่องมือ และอุปกรณ ์เป็นนวตักรรมที่ทนัสมยั  

ตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถใชง้านไดจ้ริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสรา้งศกัยภาพในกระบวนการปฏิบตัิการ เพื่อใหก้ารบริการ 

ที่รวดเร็ว ทนัตามก�าหนดเวลา ตรงตามเป้าหมาย รวมถึงผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ชดัเจน แม่นย�า และเชื่อถือได ้ซึ่งส่งเสริม และ 

สรา้งคณุคา่ใหแ้กลู่กคา้และองคก์รไดเ้ป็นอยา่งมาก 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดร้บัทนุสนบัสนุนภายใตโ้ครงการ “แปลงเทคโนโลยเีป็นทุน” จากส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  

ตามนโยบายสง่เสริมดา้นการสรา้งนวตักรรมของรฐับาล ภายใตห้วัขอ้เรื่อง “ระบบขบัเคลือ่นเครื่องเอก็ซเรยก์ึ่งอตัโนมติั ส�ำหรบักระบวนกำร
ตรวจสอบแนวรอยเชื่อมท่อล�ำเลียงน�้ำมนัและก๊ำซโดยเทคนิคไม่ท�ำลำย” ซึ่งการใชก้ระบวนการทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาทดแทน 

การใชร้งัสีบางส่วน เป็นการช่วยเพ่ิมความปลอดภัยจากผลกระทบดา้นรงัสีท ัง้ผูป้ฏิบตัิงาน ผูเ้กี่ยวขอ้ง และสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

โดยบริษทัฯ ไดใ้ชทุ้นดงักล่าวในการประดิษฐเ์ครื่องมือระบบขบัเคลื่อนฯ จนแลว้เสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561 และไดน้�ามาใชง้านจริง 

ใน “โครงกำรท่อส่งกำ๊ซธรรมชำติเสน้ท่ี 5 ส่วนท่ี 2” โดยมีมูลคา่งานประมาณ 52 ลา้นบาท

การคิดคน้และพฒันา INNOVATION
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พฒันาการดา้นนวตักรรมขององคก์ร

พ.ศ. 2530 การใชน้�า้แทนการตัง้นัง่รา้นในถงัลูกโลก เพ่ือลดอนัตรายในทีอ่บัอากาศ

พ.ศ. 2535 สรา้งนวตักรรมการตรวจสอบบนทีสู่ง ดว้ยเครือ่งมือไตถ่งั (Scorpion) เพ่ือลดระยะเวลา และคา่ใชจ้า่ย  

   ในการตดิตัง้นัง่รา้น

พ.ศ. 2540 สรา้งนวตักรรมระบบควบคมุอุณหภูมิในถงัน�า้ยาลา้งฟิลม์ (Processing Temperature Control Unit) 

  เพ่ือรกัษาคณุภาพฟิลม์ในสภาพอากาศทีร่อ้น

พ.ศ. 2545 ผลิตอุปกรณต์รวจวดัความแรงของสารกมัมนัตภาพรงัส ี(Survey Meter) เพ่ือความปลอดภยัของ  

   บุคลากรและผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งกอ่นการท�างาน และลดการพ่ึงพิงจากตา่งประเทศ

พ.ศ. 2557 วจิยัและพฒันาอุปกรณก์ารอา่นผลฟิลม์ (กลอ่งอา่นฟิลม์ หรอื Viewer) เพ่ือลดการสัง่ซื้อและน�าเขา้

  จากตา่งประเทศ และใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศภายในประเทศ

พ.ศ. 2558 จดัตัง้แผนก Creative Research and development (CRD) ข้ึน โดยรวมกลุม่บุคลากร ทีถ่นดัดา้นวจิยั

  พฒันาดา้นเทคโนโลย ีมาสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นรูปธรรมทีส่ามารถน�าไปใชแ้ขง่ขนัทางการตลาดตรวจสอบฯ

  ทัง้ในและตา่งประเทศ

พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “องคก์รนวตักรรมยอดเยีย่ม” จากส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ ไดร้บัทนุสนบัสนุนภายใตโ้ครงการ “แปลงเทคโนโลยเีป็นทุน” จากส�านกังานนวตักรรม

  แหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ตามนโยบายสง่เสรมิดา้นการสรา้งนวตักรรมของรฐับาล ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง

  “ระบบขบัเคลือ่นเครือ่งเอก็ซเรยก์ึง่อตัโนมติั ส�ำหรบักระบวนกำรตรวจสอบแนวรอยเชือ่มท่อล�ำเลยีง
  น�ำ้มนัและกำ๊ซ โดยเทคนคิไม่ท�ำลำย” (X-Ray Crawler)

พ.ศ. 2561 น�า X-Ray Crawlerมาใชง้านจรงิใน “โครงกำรท่อส่งกำ๊ซธรรมชำติเสน้ท่ี 5 ส่วนท่ี 2” โดยมีมูลคา่งาน

  ประมาณ 52 ลา้นบาท
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ปัจจ ัยส�าค ัญที่ช่วยลดการเกิดอุบัติภัยได ้ที่ส�าค ัญอย่างยิ่ ง  

คือ “บุคลำกรขององค์กร” บริษทัฯ จึงใหค้วามส�าคญัแก่พนกังานทุกระดบั 

ตัง้แตผู่บ้รหิารระดบัสูง ไปจนถึงพนกังานทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูป้ฏิบตังิาน  

จึง ได ้จ ัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให ้แก่พนักงานอย่างเ ต็มที่ตาม

มาตรฐานทุกประการ อนัไดแ้ก่ ชุด PPE (Personal Protective Equipment)

อุปกรณ์วดัปริมาณรงัสีประจ�าตวับุคคล (Pocket Dosimeter and OSL)

อุปกรณ์ตรวจวดัปริมาณรงัสีบริเวณขอบเขตสถานที่ปฏิบตัิงาน (Survey  

Meter) อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใชใ้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ รวมถึง 

ใหไ้ดร้บัการอบรมวธิีการปฏิบตัิงานที่ถูกตอ้งและปลอดภยั ตลอดถึงวธิีแกไ้ข

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ท ัง้พนกังาน ผูร้บัเหมา และพนกังานทีเ่ก่ียวขอ้งของลูกคา้ 

และท�าการทบทวนอยู่อย่างสม�า่เสมอตามวาระ เพ่ือความปลอดภยั และเชื่อมัน่ 

ในการปฏิบตังิานและการบรกิารของบรษิทัฯ

สขุภาพและความปลอดภยั

ดว้ยบรษิทัฯ ประกอบธุรกิจวทิยาศาสตรบ์รกิารการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางวศิวกรรมในภาคอุตสาหกรรม 

ดว้ยเทคนิคไมท่�าลาย (Non - destructive Testing - NDT) ผูใ้ชบ้รกิารตรวจสอบฯ เป็นกลุม่ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมประเภททีมี่ความเสีย่งสูง 

ตอ่การเกิดอุบตัภิยั และเป็นงานทีมี่โอกาสปฏิบตังิานในสถานทีท่ีมี่อนัตราย อาทเิชน่ งานทีส่งู งานทีอ่บัอากาศ หรอืสถานทีท่ีเ่ก่ียวขอ้งกบัสารรงัส ีฯลฯ  

ดงันัน้ เพ่ือป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบตังิาน และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถึงสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ไดก้�าหนดไวใ้นปฏิญญา นโยบาย และมาตรการ 

ดา้นความปลอดภยั ทัง้ทีเ่ป็นมาตรฐานสากลและกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง มาบงัคบัใชเ้ป็นแนวทางใหป้ฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั
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จากการที่บริษทัฯ ไดค้�านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้มในการท�างานของพนักงานทุกระดบัเป็นส�าคญั  

จงึไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน (คปอ.) ทีป่ระกอบดว้ยพนกังานจากทุกหน่วยงานข้ึน  

ทัง้หมด 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.27 เพือ่ก�าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิรวมถึงการควบคมุและป้องกนัอุบตัเิหตุจากการท�างาน การลดความเสีย่ง

จากอนัตรายและอุบตัเิหตุทีอ่าจเกิดข้ึนจากการท�างาน และตดิตามผลการปฏิบตังิาน ตลอดจนเพ่ือปรบัปรุงการด�าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง โดยจดัใหมี้ 

การประชุมฯ ข้ึน เป็นประจ�าทุกเดือน ซึ่งจะมีการสรุปผลการด�าเนินงานตามนโยบาย และรายงานสถิติการเกิดอุบตัิเหตุจากการท�างาน  

ตลอดจนการจดัท�าเอกสารวิธีการปฏิบตัิงาน การจดัหาขอ้มูลดา้นเทคนิคในขอบเขตที่เหมาะสม เพ่ือป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

ตอ่บุคลากร ทรพัยส์นิ และสภาพแวดลอ้ม อกีทัง้ ยงัจดัใหมี้การอบรมและกิจกรรมตา่งๆ ในเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัอยา่งสม�า่เสมอ 

สอดคลอ้งตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน พ.ศ.2549

       << ประชุมเดอืนละ 1 ครัง้

ในปี 2561 บริษทัฯ จดัใหมี้กิจกรรมเกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน เพ่ือใหพ้นกังานปฏิบตัิงาน 

ไดอ้ยา่งถกูวธิ ีปลอดภยั และเป็นไปตามประกาศ กฎกระทรวง ขอ้ก�าหนด รวมถึงกฎหมายและอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งก�าหนด ซึง่มีพนกังานจากหน่วยงานตา่งๆ เขา้รว่ม  

โดยมีรายละเอยีด ดงัน้ี

1. กจิกรรมดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท�ำงำน

  การอบรมหลกัสูตรความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน ส�าหรบัลูกจา้งทัว่ไป และ

ลูกจา้งเขา้ท�างานใหม ่(8 hrs.)

43 

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ (คปอ.) (Occupational Health Safety And Environment 

Committee Meeting

ทุกเดอืน 
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การฝึกซอ้มแผนฉกุเฉนิดา้นรงัส ี(Radiation Emergency Drill)
26 

หน่วยงาน : ชลบุร ี/ ลานกระบือ / สงขลา

การอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน

ถา่ยภาพดว้ยรงัส ี(8 hrs.)

39 
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การฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจ�าปี 2561
133 

การอบรมหลกัสูตรการขบัรถเชิงป้องกนัอุบตัิเหตุ 

(Defensive Driving Course : DDC)

21 
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การสุม่ตรวจแอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิ 

(Alcohol and Drug Testing)

ตำรำง 

        

         ผลการตรวจ : ความเขม้ของแสงสว่างในการท�างานเป็นไปตามขอ้ก�าหนด

การตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาวะการท�างานเก่ียวกบัแสงสวา่ง
ผ่ำน
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การตรวจวดัและวิเคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย ในบรรยากาศของสถานที่ท�างาน 

         และสถานทีเ่ก็บรกัษาสารเคมีอนัตราย (ส�านกังานกรุงเทพฯ และส�านกังานระยอง)

ผ่ำน 

ผลการตรวจ : ระดบัความเขม้ขน้และขีดจ�ากดั

และความเขม้ขน้ของสารเคมเีป็นไปตาม              

เกณฑที์ก่ฎหมายก�าหนด

การตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ 

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน (HSE Internal Audit) 

ผ่ำน

หน่วยงาน CUEL / หน่วยงานลานกระบอื / และหน่วยงานสงขลา
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การอบรมหลกัสูตรการปลูกฝังพฤตกิรรม

ความปลอดภยั (BBS) 

35

การอบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
27

2. กำรอบรมดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท�ำงำนในแก่พนกังำน
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ตรวจสุขภาพ ณ ส�านกังานระยอง : ส�านกังานระยอง / หน่วยงานชลบุร ี

3. สขุภำพและพลำนำมยัของพนกังำน
บริษัทฯ ได ้ตระหนักและเห็นถึงความส�าค ัญในเรื่องของสุขภาพและพลานามัยที่ดีของพนักงาน ซึ่ง ถือเป็นปัจจ ัยส�าค ัญ 

ที่จะส่งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน จึงไดจ้ดัสวสัดิการทางดา้นการตรวจสุขภาพเป็นประจ�าปี เพ่ือใหพ้นกังานทุกหน่วยงาน 

ในทุกต�าแหน่งไดต้รวจสุขภาพตามโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมของชว่งอายุ และเพศ รวมถึงการคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ ซึง่สามารถทราบ 

ถึงปัญหาและท�าการรกัษาไดท้นัเวลา (ในกรณีทีต่รวจพบ) เพ่ือลดความรุนแรงของการเจบ็ป่วยทีอ่าจน�าไปสูโ่รคทีร่า้ยแรงยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ สง่พนกังานไปตรวจสุขภาพตามระเบียบการเขา้ปฏิบตัิงานของลูกคา้เพิ่มเติม เพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ /  

ผูว้่าจ่าง ว่าพนักงานดงักล่าวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเพียงพอ โดยจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ  

ตอ่การปฏิบตังิานในอนาคต

ในปี 2561 มีคา่ใชจ้า่ยดา้นสุขภาพและพลานามยัของพนกังานรวมทัง้สิ้น 382,038.60 บาท     

 

ตรวจสุขภาพ ณ ส�านกังานกรุงเทพฯ : ส�านกังานใหญ ่/ หน่วยงานปราจนีบุร ี
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บริษทัฯยงัดูแลสุขภาพและความปลอดภยัใหแ้กพ้นกังานตามสถานการณ์

แวดลอ้มที่เกิดข้ึน เชน่ สถานการณม์ลพิษทางอากาศที่สูงเกินกวา่คา่มาตรฐาน

และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (PM 2.5) โดยรณรงคใ์หพ้นกังานไดดู้แลสุขภาพของ

ตนเอง จดัหาขอ้มูล วธิีการดูแลป้องกนั รวมถึงการจดัหาอุปกรณป้์องกนัเบ้ือง

ตน้ เพ่ือประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานไดมี้ความเขา้ใจและพรอ้มรบัมือกบัสถานการณ ์

ดงักลา่วไดอ้ยา่งถกูวธิี

4. กำรอบรมดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท�ำงำนในแก่ผูร้บัเหมำ

การอบรมความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานถ่ายภาพดว้ยรงัสี

เบ้ืองตน้ใหแ้กผู่ร้บัเหมาของ ปตท.สผ. และตวัแทน ปตท.สผ.

14

การรณรงคส์ง่เสรมิดา้นสุขภาพ (การป้องกนัฝุ่น PM 2.5)
แจก

7

2

1

1

1

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

อุบตัเิหตทุำงรถยนต์

ลื่น+สะดดุหกลม้

มดีคตัเตอรบ์ำด

โดนเคร ือ่งมอืกระแทก

ตกจำกที่สูง

ไดร้บัรงัสีเกิน 4,000 ไมโครซีเวิรต์ 

จ �ำนวนอุบ ัติ เหตุ (ครั้ง)

ซึง่อุบตัเิหตุจากการท�างานทีเ่กิดข้ึน ไดร้บัการแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ และมีมาตรการ เพ่ือลด ขจดั และป้องกนัมิใหเ้กิดข้ึนซ�า้
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ผลกำรด�ำเนนิงำน
1. สิง่แวดลอ้มภำยในองคก์รและบรเิวณใกลเ้คยีง 

บริษัทฯ อบรมให ้ความรู ้ และเผยแพร่นโยบายสิ่ งแวดล้อมให ้

พนักงานไดร้ ับทราบและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน

และขอ้กฎหมายทางดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั เพ่ือป้องกนั ลด และ

ไม่สร ้างผลกระทบใดๆ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อ ันเกิดจากขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการจ ัดการของเสีย

และเศษวสัดุที่ เหลือใชจ้ากการใหบ้ริการ เพ่ือใหผู้ ร้ ับผิดชอบน�าไปก�าจดั 

ตามวิธีการที่ถูกตอ้ง เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด อีกทัง้ยงัร่วมรณรงค ์

และส่งเสริมใหพ้นักงานใชท้รพัยากรที่มีอยู่อย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ  

ดดัแปลง ซ่อมสรา้งวสัดุ อุปกรณ์เหลือใช ้ ใหเ้ป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์พรอ้ม

น�ากลับไปใชใ้หม่และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยลดตน้ทุน 

ในการด�าเนินการและลดปริมาณขยะไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงรณรงค์ใหมี้การ

คัดแยกประเภทขยะ เพ่ือลดความเสี่ยงจากขยะอ ันตรายที่อาจก่อใหเ้กิด 

ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยรวม อกีทัง้ ยงัจดักิจกรรมอนุรกัษพ์ลงังาน

ตามความเหมาะสม เพ่ือสรา้งคา่นิยมและจติใตส้�านึกการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั 

คุม้คา่ และปฏิบตัจินเป็นความเคยชนิในทกุกิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

การใหบ้รกิารท่ีเป็นมิตรต่อชมุชนและสงัคม

บริษ ัทฯ ได ้ก�ำหนดนโยบำย วิสยัท ัศน์ และพนัธกิจ 
เพ่ือสรา้งความน่าเชือ่ถือในการบรหิารจดัการ รวมถึงสง่เสรมิ สนบัสนุน 

และติดตามใหบ้ริษทัฯ ด�าเนินงานและจดักิจกรรม เพ่ือเขา้ไปมีส่วน

ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนบนพ้ืนฐาน 

ของความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
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2. สงัคมและสิง่แวดลอ้มภำยนอก 
บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อกฎระเบียบที่ก�าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิ เพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มของทัง้ภาครฐั 

และภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการใชร้งัสีของส�านกังานปรมาณู 

เพ่ือสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีขอ้ก�าหนดของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบตัขิองมาตรฐาน

สากล นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการก�าจดัขยะจากเศษวสัดุที่เหลือจากการใหบ้ริการ เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระและภยัอนัตรายต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

อาทิเช่น กากกมัมนัตภาพรงัสี สเปรยก์ระป๋อง ผงแม่เหล็ก เป็นตน้ บริษทัฯ ไดด้�าเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ  

ทีเ่ก่ียวขอ้งโดยการสง่คนืใหก้บัตน้สงักดั หรอืตวัแทนจ�าหน่ายทีท่างบรษิทัฯ สัง่ซื้อสนิคา้ เพ่ือสง่ใหแ้กบ่รษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตในการจดัการของเสยี 

มีพิษทีข้ึ่นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รบัไปด�าเนินการก�าจดัตามวธิีทีถ่กูตอ้ง ทัง้น้ี เพ่ือการมีสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีพ่ฒันาอยา่งยัง่ยนื

สบืตอ่ไป 

รำยละเอยีดกำรจดักำรของเสยีและเศษวสัดท่ีุเหลอืจำกกำรใหบ้รกิำร

Year No. Waste Name Waste Code Process
Quantity 

(Kgs.)

ราคา 

(บาท) 
ผูร้บัก�าจดั

2561 1 เศษผา้ปนเป้ือน

น�า้มนัสารเคมี

150202HM 042 

(ท�าเชื้อเพลิงผสม)

270 12,896.00 บรษิทั โปรเฟสช ัน่แนล 

เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) 

จ�ากดั (มหาชน)2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ 161001HM 073 (ฝังกลบ) 760

3 กระป๋องเสปรย์ 150111HM 073 

(ปรบัเสถียรและฝังกลบ)

1,040

น�ำ้หนกัรวมสทุธิ 2,070

2560 1 เศษผา้ปนเป้ือน

น�า้มนัสารเคมี

150202HM 042 

(ท�าเชื้อเพลิงผสม)

120 15,249.64 บรษิทั โปรเฟสช ัน่แนล 

เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) 

จ�ากดั (มหาชน)2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ 161001HM 073 (ฝังกลบ) 400

3 กระป๋องเสปรย์ 150111HM 073 

(ปรบัเสถียรและฝังกลบ)

1,320

น�ำ้หนกัรวมสทุธิ 1,840

2559 1 เศษผา้ปนเป้ือน

น�า้มนัสารเคมี

150202HM 042 

(ท�าเชื้อเพลิงผสม)

80 20,244.00 บรษิทั โปรเฟสช ัน่แนล 

เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) 

จ�ากดั (มหาชน)2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ 161001HM 073 (ฝังกลบ) 4,090 

3 กระป๋องเสปรย์ 150111HM 073 

(ปรบัเสถียรและฝังกลบ)

600

น�ำ้หนกัรวมสทุธิ 4,770

รำยละเอยีดกำรจดักำร Ir-192

Year Waste Name Waste Code
Process

(วธิีก�าจดั)

Quantity 

(Pcs.)

ราคา 

(บาท) 
ผูร้บัก�าจดั

2561
Radioactive 

Waste
Ir-192

ด�าเนินการตามขัน้

ตอนของผูผ้ลิต

234,044.40 GAMMATEC NDT 

SUPPLIES SOC LTD2560 69 220,547.00

2559 111 405,753.00

รำยละเอยีดกำรจดักำรของเสยีกบัส�ำนกังำนเขตบำงกะปิ
1. ถา่ยไฟฉาย, แบตเตอรร์ี ่ ปรมิาณ 73 กิโลกรมั

2. หลอดไฟเสือ่มสภาพ  ปรมิาณ 1 กิโลกรมั
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ดว้ยกระบวนการทดสอบ NDT ไดมี้วสัดุหลายชนิดที่มีสว่นกระทบ 

ถึงสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ สารกมัมนัตภาพรงัส ีสารเคมี ภาชนะบรรจสุารเคมี  

ตลอดจนเศษชิ้นสว่นทีเ่หลือจากการปฏิบตังิาน บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท�านโยบาย 

สิง่แวดลอ้มข้ึนเพ่ือปลูกจติส�านึกใหพ้นกังานทกุคนไดต้ระหนกัถึงคณุคา่ และ 

ใหค้วามส�าคญัตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยการใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานทัง้ภายใน 

และภายนอก ในการป้องกนั ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกบัการจดัการ 

ดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ เพ่ือมิใหเ้กิดปัญหาอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตังิาน 

การจดัการของเสยีและเศษวสัดุทีเ่หลือจากการใหบ้รกิาร

ณ ส�านกังานสาขาระยอง
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กำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมหลกัสตูรท่ีเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม
บริษทัฯ ด�าเนินการตามนโยบายสิง่แวดลอ้มทีไ่ดก้�าหนดข้ึนอยา่งเครง่ครดั โดยปลูกฝังใหมี้จติส�านึกในทุกเรื่องทีเ่ก่ียวขอ้ง

กบัสิ่งแวดลอ้มทัง้ทางตรงและทางออ้มและจดัใหมี้การฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน โดยผ่านหลกัสูตร “ควำมปลอดภยั  
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท�ำงำน (8 ชม.)” ใหแ้ก่พนกังานทุกคนตัง้แต่แรกเขา้ ซึ่งในปี 2561 มีพนกังานเขา้รบั 

การฝึกอบรมทัง้สิ้น จ�านวน 43 คน

3. กำรปฏบิติังำนดว้ยควำมปลอดภยั
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัในการทีต่อ้งรบัผดิชอบผลกระทบตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มมาโดยตลอด ดว้ยการปฏิบตัติามกฎระเบียบ

ทีก่�าหนดทีเ่ป็นทัง้สากล ภาครฐั และภาคเอกชน เชน่ กฎระเบียบการใชร้งัสขีองส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ขอ้ก�าหนดของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน มาตรฐาน ASNT ฯลฯ 

พนกังานผูป้ฏิบตัิงาน ผูร้บัเหมา และผูว้่าจา้งจะไดร้บัการอบรม 

ร่วมกันก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครัง้ เพ่ือสรา้งความเขา้ใจในหน้าที่และ 

ความรบัผดิชอบ วธิีการปฏิบตัใินกรณีฉกุเฉนิ

การจดัเตรยีมอุปกรณป้์องกนัในพ้ืนทีท่ีไ่มป่ลอดภยั เชน่ เชอืกธงป้ายสญัลกัษณเ์ตอืน อุปกรณ ์และสญัญานตอืนภยักรณีเกิดเหตุฉกุเฉนิ 

ฉากก�าบงัรงัสี รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสถานที่ที่เขา้ไปปฏิบตัิงานอย่างเคร่งครดั และมีการขนยา้ยอย่างถูกหลกัการดว้ยพาหนะ 

ทีอ่อกแบบเฉพาะ เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้กิดผลกระทบตอ่ชวีติ ทรพัยส์นิ ชุมชน และสิง่แวดลอ้มโดยรอบสถานทีด่งักลา่ว ซึง่ตลอดระยะเวลากวา่ 36 ปี

ทีด่ �าเนินธุรกิจ บรษิทัฯ ไมเ่คยประสบปัญหาขอ้พิพาททางดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืเคยถกูรอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด
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การหาพนัธมิตรท่ีดี

บริษทัฯ มีนโยบายในการคดัเลือกคู่คา้ที่มีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ท�าธุรกิจที่ใกลเ้คียง หรือเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯ  

มีชือ่เสยีงด ีและมีประสบการณ ์มีความเชีย่วชาญทางเทคนิค และมีฐานะทางการเงินทีเ่ขม้แข็ง โดยบรษิทัฯ จะปฏิบตัติอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาค และ 

เทา่เทยีมตามขอ้สญัญาระหวา่งกนั ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความซือ่สตัย ์จรงิใจ และเป็นธรรม ทัง้กระบวนการในการจดัซื้อจดัจา้ง  

และเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงระหวา่งกนั หลีกเลี่ยงการรบัของขวญั ของก�านลั สินน�า้ใจ การเขา้ร่วมงานเลี้ยง หรืองานสงัสรรคท์ี่จดัข้ึน  

ซึง่มีวตัถุประสงคเ์พ่ืออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงาน และเพ่ือประโยชนส์ว่นตน

นอกจากน้ี ยงัใหค้วามชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัในการแลกเปลี่ยนและร่วมกนัพฒันาศกัยภาพ เพ่ือยกระดบัความสามารถของบุคลากร 

และเทคโนโลยใีนการบรกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยมีพ้ืนฐานของการเคารพสทิธมินุษยชน ปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม รวมถึง 

มีความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส�าคญั

แนวทำงปฏบิติั
1. รกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัพนัธมิตรเดิม โดยสรา้งความเชือ่มัน่ในการด�าเนินธุรกิจรว่มกนั ดว้ยการยึดมัน่ในความซือ่สตัย ์ สุจริต  

โปรง่ใส และตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ

2. แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ิมเติมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในกลุ่มธุรกิจหลกัและกลุ่มธุรกิจที่ขยายตามกลยุทธ ์

ของบริษทัฯ บนพ้ืนฐานของหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือความเป็นธรรมและโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ  

เป็นการสรา้งโอกาสใหมท่างธุรกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถ รวมถึงเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้กอ่งคก์รทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว

3. คดัเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจโดยค�านึงถึงทกัษะ ประสบการณ ์ความรูค้วามเชีย่วชาญทีมี่ในงานนัน้ๆ เพ่ือรว่มแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด

ความรู ้และความเชีย่วชาญ โดยมุง่สูก่ารขยายตวัทางธุรกิจรว่มกนัอยา่งยัง่ยนืตอ่ไป

ผลกำรด�ำเนนิงำน
ในปี 2561 มีโครงการความรว่มมือในการท�างานรว่มกบัคูค่า้จากประเทศอนิโดนีเซยี 1 โครงการ จากประเทศมาเลเซยี 1 โครงการ และ 

จากประเทศสงิคโปรอ์กี 1 โครงการ ซึง่ท ัง้ 3 โครงการไดส้�าเร็จลุลว่งไปไดด้ว้ยดี
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การเพ่ิมสายธรุกิจ

จากการที่บริษทัฯ ไดด้�าเนินธุรกิจใหบ้ริการตรวจสอบและทดสอบดา้นความปลอดภยัดว้ยเทคนิค NDT ต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 

กวา่ 36 ปี ดว้ยเป็นธุรกิจทางเทคนิคทีเ่ป็นความจ�าเป็นในวงการอุตสาหกรรมและมีความเป็นลกัษณะเฉพาะดา้น จงึมีความมัน่คงในระดบัหน่ึง  

แต่ดว้ยช่วงเวลาที่อยู่ในธุรกิจน้ีมานาน มีคู่แข่งทางธุรกิจมากข้ึนท�าใหก้ารแข่งขนัรุนแรงข้ึนตามล�าดบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

อยูใ่นชว่งขาลงมีโอกาสถกูกระทบตอ่ผลประกอบการในระดบัทีไ่มเ่อื้อในเชงิพาณิชย ์ประกอบกบัยุคสมยัทีเ่ปลี่ยนไป ทัง้ดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรม 

และพฤติกรรมของการบริโภค รวมถึงอกาสใหม่ๆ เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ�าเป็นตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนนโยบาย การบริหารธุรกิจ 

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณเ์พ่ือการเตบิโตขององคก์ร โดยในปี 2562 บรษิทัฯ มีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

1. การขยายบรกิารไปยงัอุตสาหกรรมกลุม่อืน่ท ัง้ในและตา่งประเทศ เชน่ ดา้นคมนาคม อสงัหารมิทรพัย ์สือ่สาร ฯลฯ 

2. การใหบ้รกิารในรูปแบบใหม่ๆ  

3. เพ่ิมสายธุรกิจไปยงักลุ่มธุรกิจที่คุน้เคย และมีความช�านาญที่ไดจ้ากประสบการณก์ารใหบ้ริการตรวจสอบฯ มาเป็นเวลานาน เชน่  

ธุรกิจพลงังาน เป็นตน้ 

4. การพฒันาดา้นเทคนิคและกระบวนการที่ใชบ้ริการในธุรกิจตรวจสอบฯ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัใหท้นัตามยุคสมยัในปัจจุบนัและอนาคต  

โดยเนน้การลดการพ่ึงพิงแรงงานดอ้ยคณุภาพ ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  เขา้มาแทนที่

ผลกำรด�ำเนนิงำน
จากแผนขยายธุรกิจตรวจสอบฯ ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเกิดข้ึนใหม่ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและ 

นวตักรรมที่มีการพฒันาข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ ไดเ้ห็นถึงโอกาสและไดว้างแผนเตรียมความพรอ้มที่จะรบัโอกาสน้ี โดยไดล้งนาม 

ในบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) รว่มกบับรษิทั CGN Dasheng Electron Accelerator Technology จ�ากดั เม่ือเดอืนธนัวาคม 2561 เพ่ือรว่มกนั

พฒันาเทคโนโลยแีละการสรา้งนวตักรรมจากคณุสมบตัขิองล�าแสงอเิล็กตรอน (Electron Beam) เพื่อใชใ้นทางการแพทย ์อุตสาหกรรม การเกษตร 

และสาธารณสุข รวมถึงดา้นอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม และสรา้งมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต รวมถึงใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรูแ้ละวจิยัท ัง้ในประเทศ และ 

ภาคพ้ืนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
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จากแผนเพ่ิมสายธุรกิจไปยงัดา้นพลงังานสะอาด บริษทัฯ ไดด้�าเนินการโครงการพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา2 โครงการ ซึง่จะรบัรู ้

รายไดภ้ายในไมเ่กินไตรมาสที ่2/2562 และมีโอกาสไดอ้กีไมต่�า่กวา่ 5 โครงการในปี พ.ศ. 2562 น้ี
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การอนุรกัษพ์ลงังานนอกจากจะชว่ยลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน ซึง่เป็นการประหยดัคา่ใชจ้า่ยในองคก์รแลว้ ยงัจะชว่ยลดปัญหาสิง่แวดลอ้ม

ทีเ่กิดจากแหลง่ทีใ่ชแ้ละผลิตพลงังานอกีดว้ย บรษิทัฯ จงึสง่เสรมิใหพ้นกังานใชท้รพัยากรและพลงังานทีมี่อยูอ่ยา่งคุม้คา่และมีประสทิธิภาพ และ/

หรือ ปรบัเปลี่ยนเพ่ือน�ากลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งสูงสุด น�าไปสูก่ารลดตน้ทุนในการด�า เนินการ และใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในเรื่องที่

เก่ียวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ

ความตอ้งการใชพ้ลงังาน จะสวนทางกบัปริมาณของพลงังานทีเ่ริ่มจะลดนอ้ยลง และมีอยูอ่ยา่งจ�ากดั ดงันัน้ การประหยดัพลงังาน และ 

การรูจ้กัใชอ้ยา่งรูค้ณุคา่ จงึเป็นสิง่จ�าเป็น เพ่ือจะใหพ้ลงังานทัง้หลายนัน้ มีเพียงพอทีจ่ะใชต้อ่ไปในอนาคต บรษิทัฯ จงึไดก้�าหนดเป็นนโยบาย และ

เผยแพรใ่หแ้กพ่นกังานทกุคนรบัทราบ และตระหนกัถึงความส�าคญัของการอนุรกัษพ์ลงังาน มีการวางแผนและควบคมุการใชอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ

และเกิดประโยชนส์ูงสุด เพ่ือลดการสูญเสยีพลงังานทุกขัน้ตอน มีการตรวจสอบและดูแลการใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าตลอดเวลา เพ่ือลดการรัว่ไหลของ

พลงังาน ตลอดจนหาวธิีการลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน ลดระดบัมลพิษ และปรมิาณของเสยีทีอ่อกสูส่ิง่แวดลอ้ม 

การอนรุกัษพ์ลงังาน TNDT
ร่วมใจ

ใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ

เปรยีบเทียบค่ำไฟฟ้ำรวม 3 อำคำร ของส�ำนกังำนใหญ่ พ.ศ. 2559 - 2561 
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“โครงกำรมือ 1 ท่ีกดปิดไฟคอืหวัใจท่ีรกัไทย เอน็ฯ ( 3 ป. ปิด, ปรบั, ปลด)” 
* “ ปิด ” ร่วมกนัปิดไฟดวงที่ไม่ไดใ้ชง้าน หรือเปิดใหม่เม่ือใช ้ ปิดหนา้จอ

คอมพิวเตอรใ์นชว่งพกักลางวนั

* “ ปรบั ” ปรบัอุณหภูมิเครือ่งปรบัอากาศไมใ่หต้�า่กวา่ 25 Co โดย

เปิดหลงัเวลาเริม่งาน 30 นาที

ปิดตอนพกักลางวนั

ปิดกอ่นเวลาเลิกงาน 30 นาท ี

* “ ปลด ” ปลดปลัก๊ไฟหลงัเลิกงานทกุวนั 

ผลกำรด�ำเนนิงำน
จากการด�าเนินโครงการฯ ตอ่เน่ืองมากวา่ 3 ปี พบวา่ คา่ใชจ้า่ยในปี 2559 เม่ือเทยีบกบัปี 2560 ลดลงเป็นจ�านวน 129,633.00 บาท 

และคา่ใชจ้า่ยในปี 2560 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็นจ�านวน 2,878.76.00 แมว้า่จะเป็นจ�านวนทีย่งัไมสู่งมากนกั แตบ่รษิทัฯ ก็ยงัคงด�าเนิน

การอยา่งตอ่เน่ือง พรอ้มทัง้หาวธิีการและแนวทางปฏิบตัใิหม่ๆ  ทีจ่ะชว่ยใหบ้รษิทัฯ ประหยดัคา่ใชจ้า่ยไดม้ากยิง่ข้ึน เพ่ือประเมินประสทิธิภาพ 

ของวธิีการและความรว่มมือของพนกังานวา่มีการเปลี่ยนพฤตกิรรมการใชพ้ลงังานมากนอ้ยเพียงไร รวมถึงพฒันาและเพ่ิมชอ่งทางในการลด 

การใชพ้ลงังานใหเ้พ่ิมมากข้ึนทกุปี 

ท ัง้น้ี บริษทัฯ ไดข้ยายโครงการฯ ไปสู่ส�านกังานสาขา และหน่วยงานทัว่ประเทศ ใหน้�าไปประยุกตใ์ช ้เพ่ือปฏิบตัไิปในทิศทางเดียวกนั 

ซึ่งจะส่งผลถึงการลดค่าใชจ้่ายโดยรวมขององคก์รในอนาคต
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➢ กิจกรรมเพ่ือชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

❖ งานวนัเดก็แห่งชาติ 

▪ ส ำนกังำนใหญ่ ณ ศนูยเ์ยำวชนบำงกะปิ ▪ ส ำนกังำนสำขำ ณ ศนูยค์ุม้ครองเดก็และเยำวชนจงัหวดัระยอง 

➢ กิจกรรมการจรรโลงวฒันธรรมประเพณีอนังดงาม 

❖ งานรบัพรปีใหม่ ณ ส านักงานใหญ่ ❖ รดน ้าขอพรวนัสงกรานต ์ณ ส านักงานใหญ่ 

❖ ไหว้ตรษุจีน ณ ส านักงานใหญ่ 

❖ ท าบุญเน่ืองในวนัคล้ายสวรรคต ร.๙ 

กิจกรรมประจ�าปี 2561
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➢ กิจกรรมเพ่ือสงัคม 

❖ ร่วมบริจาคโลหิตกบัสภากาชาดไทย 

ครัง้ที ่6  

ครัง้ที ่7  

ครัง้ที ่8 

❖ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เข้าเย่ียมชม หลกัการตรวจสอบ 
แบบไม่ท าลาย ณ หน่วยงานสงขลา 

❖ บริจาคปฏิทินน้องผูพิ้การทางสายตา 

❖ โครงการโรงงานสีขาว 
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➢ กิจกรรมเช่ือมสมัพนัธพ์นักงาน 

❖ ฝ่ายบุคคล เย่ียมชมหน่วยงานต่างจงัหวดั 

▪ หน่วยงำน ก ำแพงเพชร ▪ หน่วยงำน สงขลำ 

❖  PT. Thai NDT Indonesia เย่ียมชมส านักงาน สาขาระยอง 
❖  

❖  ร่วมสืบสานวฒันธรรมไทย @ สงกรานต ์
❖  

❖ หนูน้อยขวญัใจ THAI NDT 2018 
❖  

❖  ขวญัใจในคืนวนัเพญ็ 
❖  
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❖ ตรวจสขุภาพประจ าปี 

▪ ส ำนกังำนใหญ ่

▪ ส ำนกังำน สำขำระยอง 

➢ ความรบัผิดชอบต่อสงัคมแรงงาน 

❖  สวสัดิการพนักงาน (ผูป่้วยใน) 
❖  

➢ พฒันาศกัยภาพพนักงาน 

❖ หลกัสตูร Visual Testing Level II (VT)  ❖  หลกัสตูร Visual Level II - Exam (MT)   

➢ ส่งเสริมและสร้างแหล่งเรียนรู้ 
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❖ หลกัสตูร เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัเทคนิค 

❖ หลกัสตูร เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน 
   ระดบั หวัหน้างาน 
   

❖ หลกัสตูร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

❖ หลกัสตูร การขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหต ุ

❖ หลกัสตูร การท างานในท่ีสงู ณ ส านักงานใหญ ่
❖ หลกัสตูร ภาษาองักฤษเพื่อการท างาน (30 ชม.) 

   ณ ส านักงาน สาขาระยอง 

❖ หลกัสตูร ภาษาองักฤษเพื่อการท างาน (30 ชม.)  
   ณ หน่วยงานก าแพงเพชร 

❖ หลกัสตูร การท างานในท่ีสงู ณ ส านักงาน สาขาระยอง 
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❖ หลกัสตูร ความปลอดภยัของการท างานในท่ีอบัอากาศ 
 

❖ หลกัสตูร การท างานร่วมกนัระหว่างผูป้ระสานงาน 
   ประจ าหน่วยงานและบริหารส านักงาน 

❖ หลกัสตูร ISO 9001 : 2015  
 

❖ หลกัสตูร Training UTM  ❖ หลกัสตูร ซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ส านักงาน สาขาระยอง 
 

❖ หลกัสตูร ซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ส านักงานใหญ่ 
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➢ กิจกรรมอ่ืนๆ 

❖ PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. (PTT ME) 
Auditing ณ ส านักงาน สาขาระยอง 
 

❖ บรรยากาศประชมุผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2561 

❖ เข้าพบรฐัมนตรีไฟฟ้า ณ เนปิดอว ์เมียนมาร ์

❖ โครงการ อนุรกัษ์พลงังานในองคก์ร 
 

❖ หลกัสตูร ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 
 

❖ หลกัสตูร การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (First Aid) 
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❖ พิธีตัง้ศาล โครงการโรงไฟฟ้าท่ีเมียนมาร ์
 

❖ ลงนามบนัทึกความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมกนัพฒันาเทคโนโลยีและ 
   สร้างนวตักรรมจากส าแสงอิเลก็ตรอน (Electron Beam) 
 

❖ ประชุมร่วมกบั บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) (TPC) 
  ก่อนเร่ิมโครงการ Turnaround TPC VCM 1  
 

❖ งานสปัดาหค์วามปลอดภยั แห่งชาติ ณ ไบเทคบางนา 

❖ โครงการ มมุหนังสือยืมกนัอ่าน 
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“ TNDT ”

 ปลูกจิตส�ำนึกให้บุคลำกรยึดมั่นในจรรยำบรรณ 

ทำงวชิำชีพ มีคณุธรรม และจริยธรรมท่ีดีในกำรใหบ้ริกำร

ทดสอบและตรวจสอบดำ้นควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม

ดว้ยควำมแม่นย�ำและถูกตอ้งตำมขอ้ก�ำหนดและกฎหมำย

อยำ่งเคร่งครดั โดยไม่สง่ผลกระทบใดๆ ต่อชีวติ ทรพัยส์นิ 

สงัคม และสิ่ งแวดลอ้ม
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Global Reporting Initiative - GRI : G4
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GRI Content Index
GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Standard
Disclosure

Disclosure Requirements Page Remark

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO, chair, or  

equivalent senior position) about the relevance of sustainability to the organization and the organization’s strategy for  

addressing sustainability.

4 AR 1-2

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities. 10-11, 21-23 AR 16-20

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Report the name of the organization. 6-7 AR 5

G4-4 Report the primary brands, products, and services. 6-7 AR 7-9

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 7 AR 5

G4-6 Report the number of countries where the organization operates, and names of countries here either the  

organization has significant operations or that are specifically relevant to the sustainability topics covered in the report.

14 AR 10

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. 14 AR 10

G4-8 Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers and beneficiaries). 7 AR 7-9 

G4-9 Report the scale of the organization. 14 AR 10, 38

G4-10 a. Report the total number of employees by employment contract and gender.

b. Report the total number of permanent employees by employment type and gender.

c. Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender.

d. Report the total workforce by region and gender.

e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by workers who are legally

   recognized as self-employed, or by individuals other than employees or supervised workers, including 

   employees and supervised employees of contractors.

f. Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations in employment in the 

   tourism or agricultural industries).

35, 38-39 AR 58

G4-11 Report the percentage of total employees covered by collective bargaining agreements - -

G4-12 Describe the organization’s supply chain. 11, 21-23 -

G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding the organization’s size, structure, ownership, or its 

supply chain.

12-13, 

40-41, 55-57

AR 14-15,

29-36

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization. - -

G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to which the  

organization subscribes or which it endorses.

6 AR 8

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and national or international advocacy organizations. - -

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 a. List all entities included in the organization’s consolidated financial statements or equivalent documents.

b. Report whether any entity included in the organization’s consolidated financial statements or equivalent documents is not 

covered by the report. 

6-9,

11-13

AR 7-9

G4-18 a. Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries.

b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content

5,

24-26

-
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Standard
Disclosure

Disclosure Requirements Page Remark

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content. 24-25 -

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization. 26 -

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization. 26 -

G4-22 Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the reasons for such restatements. - -

G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries. - -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. 21-23 AR 75-78

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 11, 21-23 -

G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by  

stakeholder group, and an indication of whether any of the engagement was undertaken specifically as part of the report 

preparation process.

21-23 AR 75-78

G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the organization has  

responded to those key topics and concerns, including through its reporting. Report the stakeholder groups that raised each 

of the key topics and concerns.

21-23 AR 75-78

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. 24 -

G4-29 Date of most recent previous report (if any). 24 -

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). 24 -

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. 24 -

G4-32 a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.

b. Report the GRI Content Index for the chosen option.

c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been externally assured. GRI 

   recommends the use of external assurance but it is not a requirement to be ‘in accordance’ with the Guidelines.

24 -

G4-33 a. Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report.

b. If not included in the assurance report accompanying the sustainability report, report the scope and basis of any 

   external assurance provided.

c. Report the relationship between the organization and the assurance providers.

d. Report whether the highest governance body or senior executives are involved in seeking assurance for the 

   organization’s sustainability report.

24 -

GOVERNANCE

G4-34 Report the governance structure of the organization, including committees of the highest governance body. Identify any 

committees responsible for decision-making on economic, environmental and social impacts.

14 AR 10

G4-35 Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics from the highest governance body 

to senior executives and other employees.

14 AR 10, 

38-44, 68

G4-36 Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions with responsibility for economic, 

environmental and social topics, and whether post holders report directly to the highest governance body

14 AR 10,

38-44, 68

G4-37 Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance body on economic, environmental and 

social topics. If consultation is delegated, describe to whom and any feedback processes to the highest governance body.

14 AR 10,

38-44, 68

G4-38 Report the composition of the highest governance body and its committees. 14 AR 10,

38-44,68
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Standard
Disclosure

Disclosure Requirements Page Remark

GOVERNANCE

G4-39 Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer (and, if so, his or her

function within the organization’s management and the reasons for this arrangement).

14 AR 10,

38-44, 68

G4-40 Report the nomination and selection processes for the highest governance body and its committees, and

the criteria used for nominating and selecting highest governance body members.

- AR 46-48

G4-41 Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided and managed. Report whether 

conflicts of interest are disclosed to stakeholders.

- AR 21-27, 

86-89

G4-42 Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the development, approval, and updating of the  

organization’s purpose, value or mission statements, strategies, policies, and goals related to economic, environmental and 

social impacts.

- AR 38-45

G4-43 Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s collective knowledge of

economic, environmental and social topics.

- AR 70-71

G4-44 a. Report the processes for evaluation of the highest governance body’s performance with respect to governance of 

   economic, environmental and social topics. Report whether such evaluation is independent or not, and its frequency.

   Report whether such evaluation is a self-assessment. 

b. Report actions taken in response to evaluation of the highest governance body’s performance with respect to 

   governance of economic, environmental and social topics, including, as a minimum, changes in membership and  

   organizational practice.

- AR 70-71

G4-45 a. Report the highest governance body’s role in the identification and management of economic, environmental and 

   social impacts, risks, and opportunities. Include the highest governance body’s role in the implementation of due 

   diligence processes.

b. Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance body’s identification and 

   management of economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities.

- AR 21-23,

26-27,

68

G4-46 Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s risk management

processes for economic, environmental and social topics.

- AR 21-23,

26-27, 68

G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental and social impacts, risks, and 

opportunities.

- AR 21-23,

26-27, 68

G4-48 Report the highest committee or position that formally reviews and approves the organization’s sustainability

report and ensures that all material Aspects are covered

- AR 21-23,

26-27, 68

G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body. - AR 21-23,

26-27, 68

G4-50 Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to the highest governance body and the 

mechanism(s) used to address and resolve them.

52, 58 AR 19, 95

G4-51 a. Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives.

b. Report how performance criteria in the remuneration policy relate to the highest governance body’s and senior 

   executives’ economic, environmental and social objectives.

- AR 24, 

56-58

G4-52 Report the process for determining remuneration. Report whether remuneration consultants are involved in determining 

remuneration and whether they are independent of management. Report any other relationships which the remuneration 

consultants have with the organization.

- AR 24, 

56-58

G4-53 Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding remuneration, including the results of votes on 

remuneration policies and proposals, if applicable.

- AR 24, 

56-58

G4-54 Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s highest-paid individual in each country of significant 

operations to the median annual total compensation for all employees (excluding the highest-paid individual) in the same 

country.

-

G4-55 Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s highest-paid individual in 

each country of significant operations to the median percentage increase in annual total compensation for all employees  

(excluding the highest-paid individual) in the same country

-
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Standard
Disclosure

Disclosure Requirements Page Remark

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics. 15-20 AR 26-27,

63-90

G4-57 Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior, and matters related 

to organizational integrity, such as helplines or advice lines

15-20 AR 26-27,

83

ETHICS AND INTEGRITY

G4-58 Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful behavior, and matters related 

to organizational integrity, such as escalation through line management, whistleblowing mechanisms or hotlines

- AR 26-27,

83

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed. - AR 106-175

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to climate change. - -

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations. - -

G4-EC4 Financial assistance received from government. - -

ASPECT: MARKET PRESENCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of operation. - -

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of operation. - -

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported. - -

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts. - -

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation. - -

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN1 Materials used by weight or volume. - -

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials. - -

ASPECT: ENERGY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN3 Energy consumption within the organization. - -

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization. - -

G4-EN5 Energy intensity. - -

G4-EN6 Reduction of energy consumption. 58-59 -

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services. - -
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Standard
Disclosure

Disclosure Requirements Page Remark

ASPECT: WATER

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN8 Total water withdrawal by source. - -

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water. - -

ASPECT: WATER

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused - -

ASPECT: BIODIVERSITY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high  

biodiversity value outside protected areas.

- -

G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas 

of high biodiversity value outside protected areas.

- -

G4-EN13 Habitats protected or restored. - -

G4-EN14 Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas  

affected by operations, by level of extinction risk.

- -

ASPECT: EMISSIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1). - -

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2). - -

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3). - -

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity. - -

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions. - -

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS). - -

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions. - -

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination. - -

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method. 51-53 AR 81-82, 95

G4-EN24 Total number and volume of significant spills. - -

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel  

Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally.

51-53 AR 81-82, 95

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats signifcantly affected by 

the organization’s discharges of water and runoff.

- -

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services. 52 AR 82, 95

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category. - -

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with  

environmental laws and regulations.

- -
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ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with

environmental laws and regulations.

- -

ASPECT: TRANSPORT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for the organization’s 

operations, and transporting members of the workforce

11 -

ASPECT: OVERALL

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type. - -

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria. - -

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions taken. - -

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms
51-53 AR 81-82, 95

CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: EMPLOYMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region. 33, 50-51 -

G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by

significant locations of operation.

36-37 AR 57-58

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender. - -

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in collective

agreements.
- -

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that 

help monitor and advise on occupational health and safety programs.
43 -

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of  

work-related fatalities, by region and by gender.    
50 AR 79

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation. 42-50 -

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions. 42-50 -
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ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category. 31-34 AR 59-61

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and 

assist them in managing career endings

31-34,

42-50

AR 59-61

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender and

by employee category.

31-34,

42-50

AR 59-61

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age 

group, minority group membership, and other indicators of diversity.

38-39 -

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant locations of

operation.

- -

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria. - -

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions taken. - -

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal grievance mechanisms. 17 AR 5, 28

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human rights clauses 

or that underwent human rights screening.

- -

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of human rights that 

are relevant to operations, including the percentage of employees trained.

31-34 AR 59-61

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken. - -

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective

bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support these rights.

- -

ASPECT: CHILD LABOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to 

contribute to the effective abolition of child labor.

- -
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ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and 

measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor.

- -

ASPECT: SECURITY PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or procedures that are relevant 

to operations

- -

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions taken. - -

ASPECT: ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments. - -

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria. - -

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions taken. - -

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms. 

- -

SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development 

programs

60-67 AR 81, 

97-104

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities. 60-67 AR 81, 

97-104

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-SO3 Total number and percentage of operations asessed for risks related to corruption and the significant risks  

identified.

- -

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures. 16-17 AR 28, 

85, 93

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken. - -

ASPECT: PUBLIC POLICY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary. - -
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ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes. - -

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with

laws and regulations.

- -

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society. - -

G4-S10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions taken. - -

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-S11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms.

- -

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are assessed for 

improvement.

- -

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and 

safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes.

- -

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and service

information and labeling, and percentage of significant product and service categories subject to such information 

requirements.

6-7 AR 7-9

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service 

information and labeling, by type of outcomes.

- -

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction - AR 76, 96

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-PR6 Sale of banned or disputed products. - -

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing

communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes.

- -

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data. - -

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and 

use of products and services.

- -




