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    วิสยัทศัน ์

บริษทัฯ มุ่งมัน่ที่จะบริหารธุรกิจโดยยึดมัน่ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม และ

คุณธรรมที่ดี ประกอบกิจการด ้วยความเป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดและกฎหมาย  

ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมัน่ในการบริหารจัดการ และขยายธุรกิจตามโอกาส 

ควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อขับเคล่ือนใหอ้งคก์รเกิดการ

พฒันาใหส้อดคลอ้งกับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตามยคุสมยั สรา้งคุณคา่ใหก้ับผูม้ีสว่นไดส้ว่น

เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ภายใตแ้นวคิด “CHANGE FOR BETTER TOGETHER” น�าไปสู่

ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนต่อไป

          พนัธกิจ

ขับ เค ลื่ อนองค์กร โดย เ ร่ งพัฒนาทุ ก ปั จจัย ที่ ส่ง เ ส ริม ให ้ธุ ร กิ จ เติบ โตอย่า งมั่นคง  

ทัง้ดา้นบุคลากร กระบวนการ และขยายงานร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มประเทศ AEC โดยยึด

มัน่การด�าเนินธุรกิจดว้ยจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ 

ต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ดงัที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด 

    นโยบาย

ดว้ยธุรกิจหลกั เป็นธุรกิจวิชาชีพทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชีวิต ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม 

บริษทัฯ จึงยึดมัน่การด�าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบสูงสุด เป็นไปตามหลกัวิชาการ โดยค�านงึถงึ

หลกัจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรม มีการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีปฏิบตัติาม

กฎระเบียบของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในทุกกิจกรรมทีม่ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจตลอดจน

ปฏิเสธและต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ภาครัฐและเอกชน เพือ่สรา้งความนา่เชือ่ถอืในวงการฯ 

และรองรบัแผนการขยายงานตามกลยทุธข์องบริษทัฯ ในอนาคต

ความยัง่ยนืขององคก์ร  (GRI102-16) 
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การวจิยั คน้ควา้ และสรา้ง

นวตักรรม เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

และศกัยภาพในการใหบ้รกิาร 

และมูลคา่เพ่ิมใหแ้กลู่กคา้  

เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
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Transparency 
การทดสอบและตรวจสอบ  

พรอ้มรายงานผลอยา่งถกูตอ้ง 

โปรง่ใส เป็นจรงิ โดยไมเ่บ่ียงเบน

จากเกณฑก์ารยอมรบั

และมาตรฐานสากล
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การน�านวตักรรม

ทีมี่ความทนัสมยั

และเป็นไปตามมาตรฐาน

สูก่ารใชง้านจรงิ 
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Sustainability
น�ามาซึง่การพฒันาองคก์ร

อยา่งยัง่ยนืบนพ้ืนฐานการด�าเนินธุรกิจ

ดว้ยจรรยาบรรณทางวชิาชพี  

จรยิธรรม และคณุธรรมทีด่ ีโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้และรบัผดิชอบผูมี้สว่น 

ไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ 

อยา่งเครง่ครดั 
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Transformation 
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบ 

และกระบวนการท�างาน 

เพ่ือน�าไปสูก่ารด�าเนินธุรกิจทีย่ ัง่ยนื
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ค่านิยม
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รายไดร้วม

342.67 MB

ตน้ทุนและ
ค่าใชจ้า่ย

307.46 MB

อตัราก�าไรสทุธิ
ต่อรายไดร้วม

8.00%

อตัราผลตอบแทน

ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้

5.69%

ขอ้มลูทางการเงิน (GRI 102-7)

Inspection
58.33 

ล้านบาท

NDT
280.19

 ล้านบาท
Other
4.15

 ล้านบาท
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สนิทรพัยร์วม

940.18 MB

หนี้สนิรวม

445.30 MB
ส่วนของผูถ้อืหุน้

494.88 MB

ก�าไรสทุธิ

109.20 MB

ก�าไรสะสม

(ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร)

940.18 MB

อตัราผลตอบแทน

ตอ่ทรพัยส์นิ

2.95%

ก�าไรสทุธิต่อหุน้

0.27 บาท

มูลคา่หุน้

ตามบญัชขีองหุน้ 

4.95 บาท
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ผลจากภาวะอุตสาหกรรมน�า้มนัและกา๊ซเกิดความผนัผวนดา้นราคาจากความขดัแยง้ของประเทศมหาอ�านาจ กระทบถึงปัจจยัอืน่ๆ 

ทีเ่ป็นหว่งโซต่า่งชะลอตวัลงในทศิทางเดยีวกนั รวมถึงอุตสาหกรรมตรวจสอบและทดสอบท�าใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ถูกกระทบในระดบั

ทีไ่มเ่อื้อในเชงิพาณิชยม์าตัง้แตปี่ 2557 ประกอบกบัยุคสมยัทีเ่ปลี่ยนไป กระตุน้ใหปี้ 2562 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯตอ้งเรง่เตรยีมความพรอ้มภายใน

องคก์รเพ่ือรองรบัตอ่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผนัผวนทางดา้นเทคโนโลยี นวตักรรม และสงัคม ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบนัและตอ่เน่ือง 

ไปในอนาคต ดว้ยพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีมี่ความตอ้งการดา้นประสทิธิภาพ ความรวดเร็ว ความสะดวก และปลอดภยั ซึง่สือ่ใหเ้ห็นถึงการเขา้สู่

ยุคการใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูงอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้ท ัง้หลายเหลา่น้ีเป็นความจ�าเป็นทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งวางแผนกลยุทธเ์พ่ือฟันฝ่ากบัดกัทีเ่ป็นอุปสรรค

ในการพลิกฟ้ืนกลบัมาอยูบ่นความมัน่คงและยัง่ยนืโดยเร็ว ดว้ยการเรง่พฒันาปัจจยัส�าคญัเพ่ือรองรบัตอ่การเปลี่ยนแปลง ดงัน้ี

1. สือ่สาร ใหพ้นกังานรบัทราบทศิทางในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทั เพ่ือใหเ้กิดความรว่มมือในการท�างานรว่มกนัอยา่งมีประสทิธภิาพ

และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัฯ

2. ส่งเสริม ใหเ้กิดการเรียนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกองคก์รทัง้ดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดดา้นความยัง่ยืน 

ขององคก์รตลอดจนสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนรอบดา้น เพ่ือน�ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุดในการปฏิบตัิงาน นอกจากน้ี ยงัสนบัสนุนทัง้เวลา  

สถานที่ และเงินทุนในการประดิษฐ์คิดคน้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทนัสมยัและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อน�ามาใชใ้นการปฏิบตัิงาน  

ชว่ยลดการน�าเขา้เครือ่งมือและอุปกรณจ์ากตา่งประเทศ 

3. สรรหา นวตักรรมใหม่ๆ  มาพฒันาระบบและขัน้ตอนการท�างานในองคก์ร เพ่ือลดระยะเวลาในการท�างาน ลดการใชพ้ลงังาน และ

จดัสรรทรพัยากรทีมี่อยูใ่หเ้กิดความคุม้คา่สูงสุด ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม แตไ่ดม้าซึง่ประสทิธิภาพในการท�างานทีสู่งข้ึน

4. แสวงหา โอกาสทางธุรกิจตามสถานการณเ์พ่ือความมัน่คงขององคก์ร ทัง้การเพ่ิมสายธุรกิจไปยงักลุม่พลงังาน และการขยายฐาน

ธุรกิจไปยงักลุม่อุตสาหกรรมใหมท่ ัง้ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย ์และสาธารณสุข เป็นตน้ 

  

สาสน์ประธานกรรมการ (GRI 102-14)

และกรรมการผ ูจ้ดัการ

การปลูกจิตส�านกึใหแ้ก่พนกังานในองคก์รใหต้อ้งมสีว่นร่วมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม (Social Enterprise) เป็นสิง่ทีอ่งคก์รยดึถอื และปฏิบตัมิาตลอด

ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษทัโดยยึดมัน่และปฏิบตัิตามกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

จริยธรรมและคุณธรรมทีด่ี เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามขอ้ก�าหนด และ

กฎหมายอยูเ่สมอ
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(นายสุวฒัน ์  แดงพิบูลยส์กุล)             (นางสาวชมเดอืน  ศตวุฒ)ิ

        ประธานกรรมการ                   กรรมการผูจ้ดัการ

การพฒันาตามปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้

ยงัคงด�าเนินอยู่บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ 

ทางวชิาชพี จรยิธรรมและคณุธรรมทีด่ ีประกอบ

กิจการด ้วยความ เ ป็นธรรม เ ป็น ไปตาม 

ข ้อก�าหนดและกฎหมายซึ่งไดป้ลูกฝังใหอ้ยู ่

ในจิตส�านึกของคนในองค์กรมาโดยตลอด

กวา่ 37 ปี ทีด่ �าเนินธุรกิจ แมว้า่จะประสบกบั

ภาวะวกิฤตใดก็ตาม เ พ่ือสร ้างคุณคา่ใหก้บั 

ผูมี้ส่วนได ้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล น�าไป

สู่ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอย่างมัน่คง 

และยัง่ยนื

“Change for Better Together” 
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ลกัษณะธุรกจิ (GRI 102-2)

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 ก่อนการใชง้าน และตามวาระ รวมถึงการหาขอ้บกพร่อง เมื่อชิ้นงานถูกกระทบจากปัจจยัแวดลอ้ม การตรวจสอบเพื่อวางแผนดแูลและ 

ซอ่มบ�ารุง รวมถึงการประเมินอายุขยัของการใชง้าน เป็นตน้ ซึง่การใหบ้รกิารเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทีถ่กูจ�ากดัดว้ยกฎหมายหรอืมาตรฐาน

ทีก่�าหนดในเทคโนโลยทีีใ่ชห้รือเป็นความตอ้งการของเจา้ของโครงการ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการตรวจสอบฯเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมประเภท

ทีมี่ความเสีย่งสูงตอ่การเกิดอุบตัภิยั และผูใ้หบ้รกิารเป็นธุรกิจทีมี่สว่นรว่มรบัผดิชอบตอ่ความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ความแมน่ย�า  

ถกูตอ้ง และความเป็นกลางต่อผลทดสอบฯ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ ทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งทัง้ทางเทคนิค การเคารพในกติกา กฎหมาย และ 

ขอ้ก�าหนดในมาตรฐาน รวมถึงจรรยาบรรณทางวชิาชพี และหลกัธรรมาภิบาลตอ้งถกูน�ามาใชเ้ป็นแนวทาง และหลกัปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั

คุณสมบติัผูป้ฏบิติัการทดสอบหรอืนกัเทคนคิ NDT

ผูป้ฏิบตัิการทดสอบหรือช่างเทคนิค NDT
คุณสมบตัิของช่างเทคนิค NDT จะตอ้งเป็นผูมี้ใบรบัรอง ซึ่งผ่านการสอบ การคดัสรร ทัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิครบถว้นตามหลกัสูตร 

และตอ้งมีการสอบซ�า้เม่ือใบรบัรองหมดอายุ ซึ่งใบรบัรองน้ีจะตอ้งออกโดยบุคคลที่ไดก้ารรบัรองระดบัสูงสุด คือ ระดบั 3 จากสถาบนัที่มาตรฐาน

สากลรบัรอง ซึ่งช่างเทคนิค NDT ของบริษทัฯ มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากลและทุกหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

ผูต้รวจสอบอุปกรณ์รบัแรงดนั (Authorized API Inspector)
คุณสมบัติของผูต้รวจสอบอุปกรณ์รบัแรงดนั ซึ่งไดแ้ก่ ถังแรงดนั ท่อแรงดนั และถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เป็นตน้ จะตอ้งมีวุฒ ิ

การศึกษาและประสบการณส์อดคลอ้งตามขอ้ก�าหนดของสถาบนัน�า้มนัของอเมริกา รวมถึงจะตอ้งผ่านการสอบ และไดร้บัใบรบัรองจากสถาบนัดงักล่าว  

ซึ่งจะตอ้งท�าการสอบซ�า้เม่ือใบรบัรองหมดอายุ ทัง้น้ี การออกใบรบัรองจะออกโดยตรงจากสถาบนัน�า้มนัของอเมริกาเท่านัน้

บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ากดั (มหาชน) หรือ “ TNDT ” (GRI 102-1)

ก่อตัง้เม่ือปี 2525 และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือปี 2550 เพ่ือด�าเนินธุรกิจบริการการทดสอบ ตรวจสอบ และ 

รบัรองผล ดว้ยเทคนิคไมท่�าลาย (Non-Destructive Testing - NDT) ซึง่เป็นเทคนิคทีไ่มมี่การท�าลายชิ้นงานบรกิารใหผ้ดิไปจากกอ่นการทดสอบ ไมว่า่จะ 

รูป รส กลิ่น เสียง หรือคุณภาพใดๆ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใชใ้นกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า หรือสมัผสัใดๆ หรือใชอุ้ปกรณ์อื่นใดไดโ้ดยง่าย  

และเป็นเทคนิคทีมี่การใชม้านานกวา่รอ้ยปี สามารถใชใ้นภาคอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย ทัง้การแพทย ์ การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ในจดุประสงค ์

เพ่ือความปลอดภัยทางวิศวกรรมทางสุขอนามยั อาชีวอนามยั ฯลฯ ตามวตัถุประสงค์ของอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยขอ้มูลที่ไดจ้ะถูกน�าไปวเิคราะห ์

เพ่ือการรบัรอง แกไ้ข ปรบัปรุง ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ขอ้ก�าหนด และมาตรการของอุตสาหกรรมนัน้ๆ ตอ่ไป ซึง่ TNDT เริม่ตน้ธุรกิจดว้ยการเลือก 

ทีจ่ะใชบ้ริการเพ่ือความปลอดภยัทางวิศวกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบตัิภยัรา้ยแรงดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ เน่ืองจาก

ในยุคสมยันัน้ เป็นกลุม่อุตสาหกรรมทีมี่โอกาสเตบิโตไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและมีความมัน่คงดว้ยมาตรการบงัคบัจากมาตรฐานทางเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม 

และขอ้ก�าหนด กฎหมายทีต่อ้งมีการทดสอบ 

นอกจากน้ี ธุรกิจบรกิารเพ่ือความปลอดภยัยงัเป็นธุรกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise - SE) ดว้ยเก่ียวขอ้งกบัชีวติ ทรพัยส์ิน และสิง่แวดลอ้ม

โดยตรง อกีทัง้ ยงัสามารถขยายธุรกิจบรกิารไปยงัอุตสาหกรรมอืน่ไดโ้ดยง่าย หากภาวะอุตสาหกรรมนัน้ๆ มีโอกาสเตบิโต

ร ูจ้กั “TNDT” (GRI 102-1, 102-2,102-3, 102-4,102-6, 102-13)
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ส�านกังานใหญ่ (GRI 102-3, GRI 102-4)

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240

ส�านกังานสาขาระยอง 
23 ถนนบา้นพลง ต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง 21150 

ทุนจดทะเบยีน 
100 ลา้นบาท  

วนัท่ีเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์
28 กนัยายน 2550

หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ (GRI 102-13)   

1. กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน

2. ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

3. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

4. ส�านกัรงัสแีละเครือ่งมือแพทย ์กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

5. ส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

6. สภาวศิวกร และสมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย

7. กองควบคมุยุทธภณัฑ ์กรมการอุตสาหกรรมทหาร

กลุ่มลกูคา้ท่ีใชบ้รกิาร (GRI 102-6)

แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ ่ดงัน้ี

1. ผูป้ระกอบการดา้นการผลติ ไดแ้ก ่กลุม่โรงงานตา่งๆ เชน่ โรงกลัน่น�า้มนั โรงแยกกา๊ซปิโตรเคมี โรงงานบรรจกุา๊ซ โรงงานผลิตสารเคมีตา่งๆ 

โรงไฟฟ้า ฯลฯ

2. ก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการรบัก่อสรา้งโรงงานและประกอบผลิตภณัฑ ์เชน่ ผูป้ระกอบการรบัก่อสรา้งทอ่ล�าเลียงน�า้มนั / กา๊ซทัง้บนบกและ 

ทางทะเล ภาชนะรบัแรงดนัสูง เชน่ ถงัลูกโลก ถงับรรจกุา๊ซ คลงัน�า้มนั แทน่ขุดเจาะน�า้มนั โรงไฟฟ้า สะพานแขวน เข่ือนกกัเก็บน�า้ ระบบชลประทาน สนามบิน 

อาคารขนาดใหญ ่รถไฟฟ้า ฯลฯ

3. ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายเฉพาะกจิ เชน่ สถานีบรกิาร การขนสง่ การครอบครองสารเชื้อเพลิงควบคมุ สถานทีป่ระกอบการทีใ่ชก้า๊ซ 

น�า้มนั สารเคมี เชน่ โรงแรม โรงพยาบาล ภตัตาคาร ฯลฯ

ขอบเขตการใหบ้รกิารและความรบัผดิชอบ (GRI 102-2) 

1. การทดสอบ (Testing) : บรษิทัฯ จะเป็นผูใ้หข้อ้มูลทีไ่ดจ้ากผลการทดสอบของชิ้นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเทา่นัน้ ไมมี่การสรุปผลความเพียงพอ

ตอ่การใชง้าน

2. การตรวจสอบ (Inspection) : บรษิทัฯ เป็นผูท้ �าการทดสอบ การตรวจสอบ และรบัรองการใชง้านตอ่ไปไดอ้ยา่งปลอดภยัของอุปกรณน์ัน้ๆ 

เชน่ การตรวจสอบภาชนะรบัแรงดนัสูงตามกฎหมายกรมธุรกิจพลงังานและการตรวจสอบอุปกรณใ์นอุตสากรรมการกลัน่น�า้มนัและปิโตรเคมี เป็นตน้

3. เป็นท่ีปรกึษา (Consultant) และบรหิารจดัการแบบเบด็เสรจ็ (Turn Key) : บรษิทัฯ ใหค้�าปรกึษา และแนะน�าแนวทางปฏิบตัเิพ่ือใหไ้ดก้าร

รบัรองการใชง้านอยา่งถกูตอ้งตามขอ้กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งและขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากล ในดา้นการทดสอบและตรวจสอบทางวศิวกรรมตามเทคโนโลยทีี่

ใชใ้นอุตสาหกรรมของลูกคา้ และรบับรหิารโครงการดา้นการควบคมุดแูลตรวจสอบความปลอดภยัในกระบวนการกอ่สรา้งและประกอบโครงสรา้ง ฯลฯ

4. การวิเคราะหแ์ละประเมินอายุขยัของการใชง้าน (Life Cycle Assessment)
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อ.ลานกระบือ 
จ.ก าแพงเพชร 

 

  
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

 

  
อ.บางน ้าเปรี้ยว 
จ.ฉะเชิงเทรา 

  

อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา 

อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง 

 

  

ศุนยบ์รกิาร

ปี 2533 

 ยา้ยส�านกังานใหญจ่ากซอยนานาเหนือ มายงัส�านกังานปัจจบุนั 

 ส�านกังานใหญ ่เลขที ่19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค�าแหง 

 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ปี 2538  
 ส�านกังานสาขา  อ�าเภอเมืองระยอง  จงัหวดัระยอง

ปี 2538  
 หน่วยงานที ่1  อ�าเภอลานกระบือ  จงัหวดัก�าแพงเพชร

ปี 2543  
 หน่วยงานที ่2  อ�าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบุรี

ปี 2556  
 หน่วยงานที ่3  อ�าเภอสงิหนคร  จงัหวดัสงขลา

ปี 2561  
 หน่วยงานที ่4  อ�าเภอบางน�า้เปรี้ยว  จงัหวดัฉะเชงิเทรา

โครงสรา้งธรุกิจ  (GRI 102-4, 102-5,102-10) 
 

99.97% 46.00% 70.00% 55.00% 

ประเทศไทย ต่างประเทศ 

ด าเนินธรุกิจเหมืองถ่านหิน 
ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 

ด าเนินธรุกิจด้านพลงังาน 
ทัง้ใน และต่างประเทศ 

บริการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย
และตรวจสอบอ่ืนๆ  

ด าเนินธรุกิจด้านพลงังาน 
และธรุกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตามการจดทะเบยีน)
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คณะกรรมการบริษทั 

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

Research& Development (CRD) / 
Site / Material Control 

 

Technical & NDT Training /  
Certification / Engineering / IT 

Business 
Promotion 

Quality System 
/ HSEQ 

 

Secretary Office 
/ Purchase 

Salary / Benefits / 
Welfare / 

Evaluation / 
Statistics / 
Training /  

Foreign Labour 

ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายทรพัยากร
บุคคล 

Accounting / 
Finance 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ / CEO 

SMR คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั                     
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) 

QMR 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ส านักเลขานุการบรษิทั 

ฝ่ายควบคมุ
คณุภาพ 

 

ฝ่ายพฒันา
ธรุกิจ 

ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

ฝ่ายบริหาร
ส านักงาน 

คณะกรรมการการพฒันาความยัง่ยนื 
(TNDT – SDC) 

 

ส านักตรวจสอบภายใน  

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสรา้งองคก์ร (GRI 102-18, 102-22) 
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1. การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี
ยึดมั่นและให ้ความส�าค ัญในการบริหารตามหลัก 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี 

ท ัง้ดา้นโครงสรา้งองคก์ร และดา้นกลยุทธก์ารจดัการดว้ยความโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้มุง่หวงัในการสรา้งมาตรฐานทีด่ข้ึีน เพ่ือใหผู้มี้สว่นไดเ้สยี

ทกุกลุม่เกิดความเชือ่มัน่ และสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหแ้กอ่งคก์ร 

2. การประกอบกจิการท่ีเป็นธรรม 
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. ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่
ก�าหนดแนวทางการต่อต ้านการทุจริตคอร์ร ัปช ั่น 

ที่ชดัเจน และน�าออกเผยแพร่เพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบัรบัทราบ และ 

ถือปฏิบตั ิรวมทัง้จดัใหมี้การตดิตาม สอบทานการปฏิบตั ิและประเมิน 

ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กร 

แหง่ความยัง่ยนื 

4. สทิธิมนุษยชนและการปฏบิติัต่อแรงงาน
    อย่างเป็นธรรม

ใหค้วามเคารพตอ่วฒันธรรมองคก์ร สนบัสนุนการปกป้อง

สิทธิมนุษยชน ก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิตามสิทธิข ัน้พ้ืน

ฐานที่พนกังานและครอบครวัของพนกังานพึงจะไดร้บัโดยค�านึงถึง  

ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความเทา่เทยีม จดัใหมี้สวสัดกิาร 

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ตามมาตรฐานของขอ้กฎหมาย 

หรือมากกว่า รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพฒันาบุคลากร 

เพ่ือยกระดบัการท�างานอยา่งมืออาชพี 

5. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค
มุ่งมั่นในการพัฒนาการใหบ้ริการที่ไม่เกิดอ ันตราย 

หรือสรา้งผลกระทบโดยรอบพ้ืนที่ปฏิบัติงาน น�าส่งรายงานผล 

การทดสอบที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนด รวมถึง 

การจดัฝึกอบรมร่วมกบัลูกคา้ เพ่ือใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ 

ในการปฏิบตังิานรว่มกนัอยา่งปลอดภยั   

6. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม
ยึดมัน่ต่อกฎระเบียบที่ก�าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตั ิ 

เพ่ือประโยชนต์่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนิน

ธุรกิจ รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสงัคม และ 

สิ่งแวดลอ้ม และสง่เสริมใหพ้นกังานใชท้รพัยากรและพลงังานที่มีอยู่

อยา่งคุม้คา่และมีประสทิธภิาพ จดัอบรมใหค้วามรู ้และเผยแพรน่โยบาย

สิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานไดร้บัทราบและถือปฏิบตั ิ

7. การร่วมพฒันาชมุชนหรอืสงัคม
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�าเขา้จากต่างประเทศรวมถึงการพัฒนา 

ระบบ / ขัน้ตอนการท�างานตา่งๆ ในองคก์ร เพ่ือลดระยะเวลา และไดม้า 

ซึง่ประสทิธิภาพในการท�างานทีสู่งข้ึน

การพฒันาธรุกิจอยา่งยัง่ยนืควบค ู่ไปกบั(GRI 102-16)

ส่ิงแวดลอ้ม บคุลากร และความปลอดภยั
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การบรหิารห่วงโซธ่รุกิจอยา่งยัง่ยนื (GRI 102-9) 



บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ�ากดั (มหาชน) 14

บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการใหบ้รกิารทีมี่คณุภาพ บนพ้ืนฐานของการปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี มีจรรยาบรรณ 

ในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงค�านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน ดงันัน้ บริษทัฯ จึงไดส้รรหาและคดัเลือกผูมี้ส่วนไดเ้สยีภายนอกทีเ่ก่ียวขอ้งกบัคณุภาพ

ในการใหบ้รกิาร ซึง่ไดแ้ก ่ เจา้ของผลิตภณัฑ/์ผูจ้ดัจ�าหน่าย คูค่า้ ผูร้บัเหมา ฯลฯ โดยมีระเบียบและแนวทางเพ่ือใหป้ฏิบตัไิปในทศิทางเดยีวกนั 

อยา่งเครง่ครดั 

จ�านวนรายใหม่ ปี 2562 
ผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหม่ และผูร้บัเหมา

รายใหม่ 34 ราย รบัทราบ และปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

และไม่ มีการด�า เ นินงานที่ล ะ เ มิดต่อสิทธิ

แรงงานหรือสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

ผลการด�าเนนิงาน

บรษิทัฯ เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดการท�างานรว่มกนั 

และสามารถสง่มอบผลงานทีมี่คณุภาพ ไดต้รงตามเวลา เพ่ือใหก้ารบรกิารเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ โดยค�านึงถึง 

การปฏิบตัทิีมี่ความปลอดภยัทัง้ตอ่ตวับุคคล สิง่แวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม บรเิวณใกลเ้คยีงสถานทีป่ฏิบตังิาน ตลอดจนหว่งโซธุ่รกิจ

ทัง้กระบวนการ

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมีระบบบรหิารจดัการความเสีย่งและระบบควบคมุภายใน เพ่ือตรวจสอบคณุสมบตัผิูท้ีข้ึ่นทะเบียน 

เป็นผูจ้ดัจ�าหน่าย / คูค่า้ / ผูร้บัเหมาของบรษิทัฯ ตลอดจนมีระบบประเมินประสทิธิภาพในการท�างาน และดา้นสทิธิมนุษยชนเป็นประจ�า 

ทกุปี โดยเป็นไปตามขอ้ก�าหนดการประเมินของบริษทัฯ รวมถึงยงัใหส้ิทธิ์แก่ลูกคา้ในการเขา้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบรษิทัฯ  

เชน่เดยีวกบัทีบ่รษิทัฯ เขา้ตรวจสอบคูค่า้ / ผูร้บัเหมา ดว้ยเชน่กนั

สรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งตอ่เน่ือง

ผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหม่ ผูร้บัเหมารายใหม่

    2562   2561   2560

     42            5     9

     58         129         126

     16            -           - 

      -            -           - 
          116          134          174

ผูจ้ดัจ�าหน่าย/ผูร้บัเหมา สว่นใหญมี่การพฒันาในเรือ่งของคณุภาพสนิคา้ การใหบ้รกิารทีค่รบวงจร รวมถึงลดระยะเวลาในการจดัสง่ 

ตลอดจนการพฒันาระบบคุณภาพภายในองคก์รและปัจจยัอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นผลใหร้ะบบการจดัซื้อ/จดัจา้งเกิดความคลอ่งตวั และเป็นระบบ 

ตลอดจนมีคณุภาพมากยิง่ข้ึน

การประเมินผูข้าย
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คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให ้TNDT จดัต ัง้

คณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของบรษิทั ไทย เอน็ ด ี ท ี จ�ากดั (มหาชน) TNDT (บรษิทัฯ) (Sustainable Development  

Committee  :  TNDT-SDC) (คณะกรรมการฯ) ซึง่ประกอบดว้ย “รองกรรมการผูจ้ดัการ” เป็นประธาน รวมถึงผูบ้รหิารระดบัสูง และผูบ้รหิาร 

ทกุระดบั ตลอดจนพนกังานจากทกุหน่วยงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เขา้รว่มเป็นสมาชกิ

การบรหิารจดัการดา้นความย ัง่ยนื

คณะกรรมการฯ มีอ�านาจหนา้ทีใ่นการสนบัสนุนและผลกัดนัเพ่ือใหเ้กิดการบรหิารจดัการดา้นความยัง่ยนืท ัง้ในเรือ่งของ “การประกาศ

นโยบายการบรหิารจดัการความยัง่ยนื” “การก�าหนดกลยุทธก์ารบรหิารจดัการความยัง่ยนื” รวมถึง “กรอบการบรหิารจดัการความยัง่ยนื” 

เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งความสมดุลระหวา่งการด�าเนินธุรกิจกบัการตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สยี ตลอดจนการด�าเนิน

ธุรกิจตามแนวทางของหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี(Good Governance :CG) ทีไ่ดค้�านึงถึงการสรา้งประโยชนส์ูงสุดแกผู่มี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

การปฏิบตัอิยา่งเทา่เทยีม และเป็นธรรมตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Conduct) ซึง่ครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอ้ม

เพ่ือท�าหนา้ทีก่�าหนดนโยบาย กลยุทธ ์ และแผนงานทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบรษิทัฯ และเป็นมาตรฐานสากลทีเ่ก่ียวขอ้ง มุง่เนน้ใหอ้งคก์ร 

มีการด�าเนินงานที่ก่อใหเ้กิดการริเริ่มการพฒันาอย่างยัง่ยืนทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มีความมุง่มัน่และยดึมัน่ทีจ่ะด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง

การพฒันาอยา่งยัง่ยนืของหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ภายใตก้ารก�ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศยัอ�านาจตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหธุ้รกิจด�าเนินไปอยา่งเป็นระบบมีความโปรง่ใส เป็นธรรม สามารถเขา้ถึงและตรวจสอบได ้สง่ผลใหผู้มี้สว่นไดเ้สยี

ทกุกลุม่เชือ่มัน่ในการบรหิารจดัการ น�าไปสูค่วามส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิและมีประสทิธิภาพตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได ้

มอบหมาย 

การรายงาน 

คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยืนตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในการด�าเนินงานของการพฒันาที่ย ัง่ยืนรายงานตรงต่อกรรมการ 

ผูจ้ดัการพิจารณา และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรบัทราบ ตลอดจนน�าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ(ตามโอกาส) อยา่งนอ้ย

ปีละ 2 ครัง้ 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการการพฒันาอย่างย ัง่ยนืฯ

1. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ ์ กรอบการด�าเนินงาน แนวทางการด�าเนินกลยุทธ ์ และพิจารณาคดัเลือกประเดน็ทีส่ง่เสรมิการพฒันา 

อยา่งยัง่ยนืขององคก์ร รวมถึงก�าหนดเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละมีแนวทางสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล

2. ก�ากบั ดแูล ทบทวน การด�าเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ตลอดจนสง่เสรมิใหเ้กิดการน�าไปปฏิบตัจิรงิ และสรา้งการมีสว่นรว่ม

ในการด�าเนินโครงการตา่งๆ ภายใตก้รอบการพฒันาอยา่งยัง่ยนืกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร

3. ใหค้�าปรกึษา สง่เสรมิ สนบัสนุนทรพัยากรและบุคลากรทีเ่หมาะสมเพ่ือใหมี้การด�าเนินกลยุทธด์า้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเกิดข้ึนทัว่ท ัง้

องคก์รและสอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

4. ก�าหนดใหค้ณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยนื มีการประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้

5. ประธานคณะกรรมการฯ มีอ�านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างาน เพ่ือรบัผิดชอบการด�าเนินงานดา้นการพฒันา

อย่างยัง่ยืนในแต่ละดา้นใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัประเด็นส�าคญัขององคก์ร

6. มีการก�ากบัดแูลใหอ้นุกรรมการหรอืคณะท�างานทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ (ตามขอ้ 5) ด�าเนินการและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไตรมาสละ 1 ครัง้

7. สรุปผลการด�าเนินงาน ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มูลการบรหิารจดัการการพฒันาอยา่งยัง่ยนืท ัง้ปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือน�าเสนอ

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้

คณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
(GRI 102-18, 102-19, 

102-20,102-26, 102-31) 
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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

พฒันาการขององคก์ร (GRI 102-10)
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2556

กอ่ตัง้

บรษิทั ทเีอน็ดที ีซเีอม็ จ�ากดั

ประเทศไทย

2558

กอ่ตัง้

บรษิทั ทเีอน็ดที ีเพาเวอร ์จ�ากดั

ประเทศไทย

ผา่นการรบัรอง ISO/IEC 17020:1998

2557 - 2558

2557

กอ่ตัง้

บรษิทั เอม็เคทเีอน็ดที ีจ�ากดั

สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร์

Joint Venture

2559

ผา่นการรบัรอง ISO 9001:2015

2559 - 2561

ผา่นการรบัรอง ISO/IEC 17020:2012

2560 - 2563

2560 2561

เพ่ิมสายธุรกิจไปยงัพลงังานสะอาด

 เพ่ิมการใหบ้รกิาร

ไปยงักลุม่อุตสาหกรรมใหม่

(Electron Beam)

2562
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กรอบแนวคิด (GRI 102-16)

Value Creation

People

Process

พฒันาบุคลากรภายในองคก์ร น�าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงตนเองในดา้นทศันคต ิ

ทกัษะ  ความรู ้ความเชีย่วชาญ พรอ้มทัง้กา้วทนัเทคโนโลยแีละทศิทางของบรษิทัฯ 

สามารถสง่ตอ่คณุคา่ใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่อยา่งสมดุล

บริการดว้ยเทคโนโลยีที่ท ันสมัย สอดคล้องตามความตอ้งการของลูกคา้  

ในดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม บุคลากร เครือ่งมือ และอุปกรณ ์ทัง้สว่นปฏิบตักิาร

และส�านกังาน ที่สามารถสรา้งห่วงโซคุ่ณคา่ใหก้บัองคก์ร

N D

Change for Better Together

TRusT

T T

T

N D T

Partnership
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจตามสถานการณเ์พื่อความมัน่คงขององคก์รโดยรกัษาพนัธมิตร

เดมิและหาพนัธมิตรใหมท่ีมี่ธรรมาภิบาลเพ่ือสรา้งความหลากหลายและตอ่ยอดธุรกิจ

สือ่
สา

ร 
(C

om
un

ic
at

io
n)

ส่ง
เส

รมิ
 (
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ot
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g)

สร
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หา
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)
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สือ่สาร 
ขอ้มูลและทิศทางขององคก์ร

ดว้ยเทคโนโลยทีกุชอ่งทาง -ภายในและภายนอก- 

เพ่ือใหเ้รือ่งทีส่ �าคญัถกูสือ่สารอยา่งเทา่เทยีมกนั

ไปยงัทกุระดบัทัง้ระหวา่งองคก์รกบัพนกังาน

และระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน โดยมุง่เนน้ให ้

มีการสือ่สารและท�างานเป็น “วงกลม” คอื 

สือ่สาร > ด�าเนนิการ > ติดตาม > ประเมินผล

Comunication 
สือ่สาร : ทิศทางขององคก์ร 
เพือ่บรรลเุป้าหมายร่วมกนั

Promoting 
ส่งเสรมิ : “องคก์รแห่งการเรยีนรู”้ 

เพือ่เรยีนรูแ้ละพฒันา
ใหเ้กดิสิง่ใหม่ๆ ตามยุคสมยั

Searching
สรรหา : นวตักรรมใหม่

เพือ่พฒันาระบบและข ัน้ตอน
การท�างานในองคก์ร

Seeking
แสวงหา : ช่องทางและโอกาส

ในธุรกจิใหม่ตามยุคสมยั

ส่งเสรมิ
ใหเ้ป็น “องคก์รแห่งการเรยีนรู”้ 

โดยสนบัสนุนทัง้เวลาและเงินทนุเพ่ือใหพ้นกังาน

พฒันาศกัยภาพ รวมถึงความเชีย่วชาญ และทกัษะ

จนสามารถประดษิฐค์ดิคน้เครือ่งมือและอุปกรณ ์

ทีท่นัสมยั รวมถึงการจดัสภาพแวดลอ้ม 

ในการท�างานมีความเหมาะสมและปลอดภยั  

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างาน และ 

จา่ยคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมตามผลการประเมิน

และความสามารถอยา่งแทจ้รงิ

สรรหา
นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  

รวมถึงแนวทางในการท�างานมาพฒันาและ 

ปรบัปรุง ชว่ยใหอ้งคก์รลดขัน้ตอนในการท�างาน 

แตย่งัคงมีประสทิธิภาพเทา่เดมิหรอืมากยิง่ข้ึน 

ตลอดจนชว่ยลดคา่ใชจ้า่ย ตน้ทนุบรกิาร และเพ่ิมผลก�าไร 

นอกจากน้ี ยงัชว่ยลดการใชพ้ลงังานทีไ่มจ่ �าเป็น  

และใชท้รพัยากรทีมี่อยูไ่ดอ้ยา่งคุม้คา่ ชว่ยลดผลกระทบ 

ทีอ่าจเกิดข้ึนตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มโดยรอบ 

เพ่ือการอยูร่ว่มกนัอยา่งยัง่ยนื

แสวงหา
ชอ่งทางและโอกาสทางธุรกิจ

ทัง้การเพิม่สายธุรกจิไปยงักลุม่พลงังานและ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมถึงการขยายฐานธุรกจิ
ไปยงักลุม่อุตสาหกรรมใหม ่โดยศกึษาขอ้มูลและ

หาความเก่ียวเน่ืองทางธุรกิจปัจจบุนัของบรษิทัฯ 

กบัสถานการณข์องโลกยุคปัจจบุนัอยูเ่สมอ
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บริษทัฯ ยึดมัน่การด�าเนินธุรกิจใหบ้รรลุตามเป้าหมายภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เทคโนโลยี และพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค บนพื้นฐานของการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และโปร่งใส ดว้ยการสรา้งคุณค่า

จากกระบวนการภายในใหค้รอบคลุมทั้งดา้นเศรษฐกิจ ส ังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งต่อคุณค่าใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม

อย่างสมดุล และเกิดความเชื่อมัน่ว่า “เรา” สามารถกา้วไปสู่สิ่งที่ดีกว่าร่วมกนั 

กลยทุธเ์พ่ือความยัง่ยนื (GRI 102-42) 

การปรบัเปลีย่น ทีน่�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององคก์ร ไดด้�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดความส�าเร็จอยา่งยัง่ยนื 

ในทกุมิติ ดว้ยการปลูกฝัง ท�าตวัอยา่งใหเ้ห็น และสรา้งความมุง่มัน่รวมกนั เพ่ือสรา้งองคก์รทีส่ามารถปรบัตวัและพรอ้มรบัตอ่การเปลี่ยนแปลง 

ทีเ่กิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในอนาคต

<People> เพ่ิมขีดความสามารถของพนกังาน ทัง้ทกัษะ วธิีคดิ และความคดิสรา้งสรรค ์

<Process> สรา้งกระบวนการท�างาน ทีก่อ่ใหเ้กิดประสทิธิภาพเพ่ิมข้ึนในระยะเวลาทีร่วดเร็ว 

<Partnership> หาพนัธมิตรทีมี่ธรรมาภิบาล และมีวสิยัทศันเ์พ่ือการพฒันาและสรา้งสรรคส์ิง่ใหมเ่สมอ

กลยุทธ์การขบัเคลื่อนองค์กรเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
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สือ่สาร 
o ใหพ้นกังานรบัทราบถึงทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ อยา่งทัว่ถึง 

ท ัง้องคก์ร เพ่ือใหก้ารท�างานรว่มกนัเกิดประสทิธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของบรษิทัฯ

สง่เสริม
o สรา้ง “องคก์รแห่งการเรียนรู”้ ใหเ้กิดการเรียนรูท้ ัง้ภายในและภายนอก

องคก์รเ พ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งทางด ้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหม่ๆ  

รวมถึงแนวคิดดา้นความยัง่ยืนขององคก์รเพ่ือน�ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 

ในการปฏิบตังิาน

People

T T

T

N D T

สือ่สาร

สง่เสรมิ 

o สนบัสนุนทัง้เวลาและเงินทนุ เพ่ือสง่เสรมิใหพ้นกังานพฒันาศกัยภาพ รวมถึงความสามารถ และทกัษะทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการท�างานอยูเ่สมอ  

ซึง่จะชว่ยใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในอาชีพ เป็นประโยชน์ร่วมกนัทัง้ต่อบริษทัฯ และพนกังาน เช่น ส่งเสริมใหเ้กิดการประดษิฐค์ดิคน้ 

เครือ่งมือและอุปกรณท์ีท่นัสมยั เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือน�ามาใชใ้นการปฏิบตังิาน ชว่ยลดการน�าเขา้เครือ่งมือและอุปกรณจ์ากตา่งประเทศ  

เป็นตน้

o ปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรมและเคารพสทิธิมนุษยชน

o จดัสภาพแวดลอ้มในการท�างานมีความเหมาะสมและปลอดภยั เพ่ือสรา้งสุขภาวะของพนกังาน รวมถึงป้องกนัการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย 

และลดการสูญเสีย ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นักงานมีความตระหนกัรูเ้พ่ือใหส้ามารถรบัมือกบัสถานการณห์รอืความเสีย่งจากสภาพแวดลอ้ม 

ในการท�างานได ้ โดยมีการบนัทกึขอ้มูลเพ่ือท�าสถิตเิก่ียวกบัการเจบ็ป่วยบาดเจบ็ เสยีชวีติ รวมถึงการบาดเจบ็ถึงขัน้หยุดงานหรอืเหตุการณท์ีเ่ก่ียวขอ้ง

กบัความปลอดภยัของพนกังานและลกูจา้ง เพ่ือน�าขอ้มูลไปพฒันา ปรบัปรุง ใหก้ารดแูลสุขภาวะและความปลอดภยัของพนกังานดมีากยิง่ข้ึน

o ใหผ้ลตอบแทนตามผลงานทีพ่นกังานทกุระดบัปฏิบตัไิดจ้รงิดว้ยระบบการประเมินผลงานทีโ่ปรง่ใส มีหลกัเกณฑช์ดัเจน รวมถึงสือ่สาร

ผลการประเมินใหพ้นกังานรบัทราบ เพ่ือแสดงถึงการใหค้วามส�าคญัและความมุง่มัน่ในการพฒันา ตลอดจนยกระดบัการดแูลพนกังานตอ่ไป

สรรหา 
นวตักรรมใหม่ๆ  มาพฒันาระบบและขัน้ตอนการท�างานในองคก์ร เพ่ือ

o ลดระยะเวลาในการท�างาน 

o ลดการใชพ้ลงังานและทรพัยากร 

o ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

o ไดม้าซึง่ประสทิธภิาพในการท�างานทีส่งูข้ึน

o สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหย้อมรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ

Process
สรรหา

แสวงหา 
มองหาช่องทางและโอกาสทางธุรกิจตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

เพ่ือความมัน่คงขององคก์ร ทัง้การเพ่ิมสายธุรกิจไปยงักลุม่พลงังานและโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

รวมถึงการขยายฐานธุรกิจไปยงักลุม่อุตสาหกรรมใหมท่ ัง้ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข ฯลฯ โดย

o รกัษาพนัธมิตรเดมิใหค้งอยูด่ว้ยความสมัพนัธอ์นัด ีอยา่งมีธรรมาภิบาล

o หาพนัธมิตรใหมเ่พ่ือความหลากหลายและตอ่ยอดธุรกิจ

o ศึกษาข้อ มูลและหาความเ ก่ียวเ น่ืองทางธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ 

กบัสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบนัอยู่เสมอ

Partnership

แสวงหา
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การเช่ือมโยงผ ูมี้สว่นไดเ้สีย (GRI 102-21, 102-40, 102-43 102-44) 

การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และความคาดหวงั

ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สยี แนวทางการเชือ่มโยง
ความคาดหวงั

ของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยี
การด�าเนนิงาน

ในปี 2562

ผูถื้อหุน้

นกัลงทนุ

- การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปี

- เวป็ไซต ์www.tndt.co.th เพ่ือ

  รายงานขา่วสาร ผลการด�าเนินงาน

  และเป็นชอ่งทางเสนอแนะ รอ้งเรยีน

- การประชุม และการพบนกัลงทนุ

- การไดร้บัขอ้มูลทีถ่กูตอ้งชดัเจน  

  โปรง่ใส ทัว่ถึง ทนัเวลา และ

  สามารถตรวจสอบได ้

- ปฏิบตัติามนโยบายและ

  จรรยาบรรณของบรษิทัฯ 

  ซึง่มีการทบทวนเป็นประจ�าทกุปี

- รายงานขา่วสาร / ขอ้มูล

  ความคบืหนา้ในกิจการ

  จ�านวน 10 ขา่ว 

- พบปะผูถื้อหุน้ / นกัลงทนุ 

  และประชุมทางโทรศพัท ์

  จ�านวน 22 ครัง้

ลูกคา้ - การประชุมหารอืรว่มกนั

- การพบปะ พูดคยุ เยีย่มชม

- การเขา้รว่มกิจกรรม

- การส�ารวจความพึงพอใจ

- การแบง่ปันความรูด้า้นเทคนิค

- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

  ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะ

- การรกัษาขอ้มูลทางการคา้ 

  และความลบัของลูกคา้ 

- คณุภาพของผลการทดสอบ

  และการตรวจสอบทีถ่กูตอ้ง 

แมน่ย�า

- การสง่มอบงานตรงตามเวลา

- การเขา้ถึงขอ้มูลการใหบ้รกิาร

  ไดโ้ดยง่าย

- การเรยีกรบัช�าระคา่บรกิาร

  ตามปรมิาณงานจรงิ

- เสนอราคา / ประมูลราคา

  ตามขัน้ตอนอยา่งเป็นธรรม 

  และรกัษาขอ้มูลความลบั

  ของลูกคา้เสมอมา 

  โดยไมน่�าไปใชใ้นทางมิชอบ

- ประชุม หารอื และพบปะลูกคา้

  สม�า่เสมอตามความสะดวก

  อยา่งเหมาะสมตามลกัษณะงาน 

  ของลูกคา้แตล่ะราย

- แบบส�ารวจความพึงพอใจ

  จากลูกคา้จ�านวน 276 ชุด 

  โดยไดร้บัผลประเมิน

  ในเกณฑ ์“ดมีาก”

- การอบรมใหค้วามรูเ้พ่ือ

  การปฏิบตังิานอยา่งปลอดภยั

  รว่มกนัใหลู้กคา้จ�านวน 80 คน

- การเขา้รว่มกิจกรรม

  ดา้นความปลอดภยัฯ (SSHE)

  จ�านวน 14 ครัง้
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ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สยี แนวทางการเชือ่มโยง
ความตอ้งการของ
กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สยี

การด�าเนนิงาน
ในปี 2562

เจา้หน้ี

เจา้ของผลิตภณัฑ์

ผูจ้ดัจ�าหน่าย 

หรอื

ตวัแทนจ�าหน่าย

- การประชุมรว่มกนั

- การพบปะ พูดคยุ

- การเยีย่มชม

- การเขา้รว่มกิจกรรมตามโอกาส

- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส

  ขอ้รอ้งเรยีน หรอื ขอ้เสนอแนะ

- การช�าระหน้ีตรงเวลา

- การแกไ้ขปัญหารว่มกนั

- การเสนอราคาดว้ยความเป็นธรรม

- การใหค้วามรู ้ค�าปรกึษา 

  และแนะน�าผลิตภณัฑ ์/ บรกิาร

- การสรา้งพนัธมิตร

  อยา่งเหนียวแน่น

  โดยไมเ่อารดัเอาเปรยีบ 

- การแกไ้ขปัญหารว่มกนั

- การตรวจสอบการทจุรติ 

  คอรร์ปัช ัน่

- พบปะ พูดคยุกบัเจา้หน้ี / 

  สถาบนัการเงิน จ�านวน 6 ครัง้

- เยีย่มชมผลิตภณัฑข์อง

  ผูแ้ทนจ�าหน่าย จ�านวน 6 ครัง้

- ประเมินผูข้าย / 

  ผูแ้ทนจ�าหน่ายรายเดอืน 

  และสรุปผลรายปีรวม 116 ราย

พนกังาน - กิจกรรมผูบ้รหิารสูงสุดพบผูบ้รหิาร

  ระดบัตา่งๆ และพนกังาน

- กิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์

- การตรวจเยีย่มไซตง์าน /

  บา้นพกัพนกังาน

- การพูดคยุ สอบถาม

- การสรา้งความเชีย่วชาญ

- การประเมินศกัยภาพ

  ในการปฏิบตัหินา้ที่

- ขา่วสารทีส่ �าคญัขององคก์ร

- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

  ขอ้รอ้งเรยีน หรอื ขอ้เสนอแนะ

- ผลตอบแทน และสวสัดกิาร

  อยา่งเหมาะสม 

  เป็นธรรมเทา่เทยีมกนั 

  โดยไมเ่ลือกปฏิบตัทิ ัง้ชายและหญงิ

- ความเชีย่วชาญ และการเตบิโต

  ในหนา้ที่

- ความสุขในสถานทีท่ �างาน

- ความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน่

- การเปิดเผยขอ้มูล / ขา่วสารทีเ่ป็น

  ประโยชนใ์หร้บัทราบอยา่งทัว่ถึง 

- เปิดโอกาสใหพ้นกังาน

  มีชอ่งทางการสือ่สารทีต่ดิตอ่

  กบับรษิทัฯ

- จดักิจกรรมพบพนกังาน

  >> ผูบ้รหิารสูงสุด 2 ครัง้

  >> ผูบ้รหิารระดบัฝ่าย 12 ครัง้

- อบรมพฒันาความรูส้�าหรบั   

  พนกังานทกุระดบั ทกุแผนก 

  ทัง้อบรมภายในและอบรม

  ภายนอกรวม 106 หลกัสูตร 

- เปิดเผยขอ้มูล / ขา่วสาร

  ทีเ่ป็นประโยชนก์บัพนกังาน

  ทัง้เวป็ไซต ์อเีมล ์และไลนก์ลุม่

  ของบรษิทัฯ อยา่งสม�า่เสมอ 

  โดยพนกังานสามารถตดิตอ่ 

  สือ่สารกลบัมายงับรษิทัฯ 

  ดว้ยชอ่งทางดงักลา่วดว้ยเชน่กนั

- ประชุม ส�ารวจ ตรวจสอบ ของ

  คณะกรรมการสวสัดกิาร / 

  คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 

  (คปอ.) เพ่ือการสรา้งสุขภาวะ

  สุขภาพ และความปลอดภยั

  ส�าหรบัพนกังานตอ่เน่ือง

  อยา่งสม�า่เสมอ
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ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สยี แนวทางการเชือ่มโยง
ความคาดหวงั

ของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยี
การด�าเนนิงาน

ในปี 2562

คูแ่ขง่ทางการคา้ - การพบปะสงัสรรคแ์ละแลกเปลี่ยน

  ความคดิเห็น และประสบการณ์

  รว่มกนั

- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

  ขอ้รอ้งเรยีน หรอื ขอ้เสนอแนะ

- การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

  ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ

- พบปะคูแ่ขง่ทางการคา้

  เพ่ือแลกเปลี่ยน เรยีนรู ้

  และยกระดบัมาตรฐานวชิาชพี 

  รวมถึงการตลาดดา้น  

   NDT รว่มกนั จ�านวน 6 ครัง้

คูค่า้

ผูร้บัเหมา

- การคดัเลือกคูค่า้ / ผูร้บัเหมา

  ทีมี่แนวทางในการด�าเนินธุรกิจ

  ทีมี่คณุธรรม และมีความเชีย่วชาญ

  และประสบการณเ์ป็นทีย่อมรบั

- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

  ขอ้รอ้งเรยีน หรอื ขอ้เสนอแนะ

- การพิจารณาจดัซื้อ / จดัจา้ง 

  และราคาทีเ่สนออยา่งเสมอภาค 

  เป็นธรรม ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ

- การช�าระตรงตามเวลา

- ปฏิบตัติามกรอบกตกิา

  แหง่การแขง่ขนัทีด่ ี

  โดยไดพิ้จารณาคดัเลือก

  >> ผูร้บัเหมารวม 18 ราย 

  >> คูค่า้จากตา่งประเทศ

  รวม 3 ราย 

  ท�างานรว่มกนัและประสบ

  ความส�าเร็จดว้ยด ี

- มีการอบรมความรูเ้ก่ียวกบั

  ความปลอดภยัในการท�างาน

  ใหแ้กคู่ค่า้ / ผูร้บัเหมา 

  และมีการประเมินการท�างาน

  เป็นประจ�าทกุปี

หน่วยราชการ - การเขา้รว่มเป็นสมาชกิ

- การเขา้รว่มกิจกรรมตามโอกาส

- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

  ขอ้รอ้งเรยีน หรอื ขอ้เสนอแนะ

- การปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

  ระเบียบ ประกาศและมาตรฐาน

  ทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั

- การใหค้วามรว่มมือใหท้กุโอกาส

- การป้องกนัมิใหเ้กิดการทจุรติ 

  คอรร์ปัช ัน่

- การปฏิบตัติามกฎหมาย 

  ขอ้บงัคบัทีเ่ก่ียวขอ้งกบั

  การด�าเนินธุรกิจอยา่งเครง่ครดั

- การเป็นวทิยากรบรรยาย

  ความรูภ้าคทฤษฎี / ปฏิบตัิ

  รว่มกบัหน่วยงานภาครฐั 

  2 หน่วยงาน

- รว่มประชุม / หารอื / สือ่สาร

  กบัหน่วยงานภาครฐั และ

  หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน

  สม�า่เสมอ เพ่ือความเขา้ใจ

  และท�างานรว่มกนัอยา่งถกูตอ้ง 

  เหมาะสม

- ละเวน้การกระท�าทจุรติ / 

  การตดิสนิบน
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ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สยี แนวทางการเชือ่มโยง
ความคาดหวงั

ของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยี
การด�าเนนิงาน

ในปี 2562

ชุมชน

สงัคมใกลเ้คยีง

- เรยีนรูว้ฒันธรรมและประเพณี

  ของทกุทอ้งถ่ิน ทกุเพ้ืนที่

  ทีป่ฏิบตังิาน

- จดักิจกรรม และการเขา้รว่ม

  กิจกรรมทีต่อบแทนชุมชนสงัคม

  โดยรอบ 

- ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

  แสดงความคดิเห็น หรอื

  ขอ้เสนอแนะ

- การสนบัสนุน ใหค้วาม

  ชว่ยเหลือ และรว่มท�ากิจกรรม

  สาธารณะประโยชนก์บัชุมชน / 

  สงัคม

- การแกไ้ขปัญหารว่มกนั

- ไมส่รา้งผลกระทบตอ่ชุมชน 

  และสงัคม

- เรยีนรูว้ฒันธรรม 

  ประเพณีของทกุทอ้งถ่ิน 

  ทกุพ้ืนทีท่ีป่ฏิบตังิาน 

  เพ่ือการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ

- พฒันาชุมชน และ

  สรา้งงานใหค้นในพ้ืนทีต่ ัง้ของ

  หน่วยงานทีไ่ปใหบ้รกิาร

  ทกุหน่วยงาน รวม 21 คน

- การจดัใหมี้ และการเขา้รว่ม

  กิจกรรมเพ่ือชุมชน / สงัคม 

  >> การรว่มจดังานวนัเดก็

  ตามสาขา / หน่วยงานตา่งๆ

  รว่มกบัชุมชนทีอ่ยูอ่าศยั 

  รวม 4 งาน 

  >> บรจิาคโลหติรวม 4 ครัง้  

  >> สง่เสรมิอาชพีผูพิ้การ 

  3 ราย 

  >> การจดักิจกรรมรว่มงานบุญ 

  >> การบรจิาคตามโอกาสตา่งๆ

  ทีส่ามารถจดัได ้

 สิง่แวดลอ้ม -การท�ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์

- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

  ขอ้รอ้งเรยีน แสดงความคดิเห็น

  หรอื ขอ้เสนอแนะ

- การปฏิบตัติามมาตรฐาน 

  และขอ้ก�าหนดตามกฎหมาย

  ดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั

- ไมส่รา้งผลกระทบทีเ่ป็นมลพิษ

  ทัง้ทางตรงและทางออ้ม

  ตอ่สิง่แวดลอ้ม

- ก�าจดัเศษวสัดุทีเ่หลือใชจ้ากการ  

  ปฏิบตังิานอยา่งถกูวธิี เชน่ 

  >> สง่วสัดุก�ามนัตรงัสคีนื

  บรษิทัผูผ้ลิตในตา่งประเทศ

  รวม 41 ชิ้น 

  >> เศษผา้ / น�า้ยา / วสัดุ

  ปนเป้ือนสารเคมีรวม 3.29 ตนั 

  ก�าจดัดว้ยวธิีทีถ่กูตอ้งโดย

  บรษิทัทีร่บัก�าจดัฯ ซึง่ไดร้บั 

  อนุญาตอยา่งถกูตอ้ง 

  จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- การใชท้รพัยากรทีมี่อยู่

  อยา่งคุม้คา่ และสามารถ

  น�ากลบัมาใชซ้�า้ได ้

- การจดักิจกรรม CSR ภายใน

  องคก์รสม�า่เสมอ และการจดั

  รว่มกบัภายนอก โดยจดัข้ึน

  อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือเปิด

  โอกาสใหพ้นกังานไดมี้สว่นรว่ม

  ในการอนุรกัษ ์ทรพัยากร

  ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม
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เก่ียวกบัรายงานฉบบัน้ี (GRI 102-10, 102-17, 102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ำกดั (มหำชน) (GRI 102-50, 102-52)

ไดจ้ดัท�ำรำยงำนแห่งควำมยัง่ยืนประจ�ำปี 2562 ข้ึนเป็นปีที่หำ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสื่อสำรแนวคิดและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

กำรพฒันำสูค่วำมยัง่ยนื ท ัง้กระบวนกำรภำยใน (In Process) และกระบวนกำรภำยนอก (After Process) โดยครอบคลุมดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม รวมถึงกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ ตลอดจนประเดน็ทีผู่มี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ใหค้วำมสนใจและประเดน็ทีมี่ควำมส�ำคญั

ทัง้ภำยในองคก์รและภำยนอกองคก์ร  

แนวทางการรายงาน (GRI 102-10, 102-54)

รายงานฉบบัน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลและรายละเอยีดบนพ้ืนฐานการด�าเนินกิจการของบรษิทั และประเดน็ส�าคญัทีมี่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่จดัท�าข้ึนตามแนวทางการจดัท�ารายงานความยัง่ยนืในระดบัสากลภายใตก้รอบการรายงาน (Global Reporting Initiative  

Standard GRI Standard) โดยก�าหนดใหม้เน้ือหาสอดคลอ้งตามตวัชี้วด้หลกั (Core) โดยเปลี่ยนแปลงจากการรายงานในปีทีผ่า่นมา ซึง่ใชก้รอบ

การรายงาน GRI ฉบบัที ่4 ทัง้น้ี เพ่ือยกระดบัการเปิดเผยใหเ้กิดความยัง่ยนืในการบรหิารจดัการ และการด�าเนินการธุรกิจไปสูค่วามยัง่ยนืตาม

นโยบาย วสิยัทศัน ์พนัธกิจ ของบรษิทัฯ อยา่งแทจ้รงิ

ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบบัน้ี เป็นการรายงานขอ้มูลในการด�าเนินงานการพฒันาสู่ความยัง่ยืนของบริษทัฯ ระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 

31 ธนัวาคม 2562 โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานของบรษิทัฯ ทัง้ส�านกังานใหญ ่ส�านกังานสาขาระยอง และ 4 หน่วยงาน ซึง่เป็นขอบเขตเดยีว

กบัรายงานประจ�าปี 2562 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท�าและเผยแพร่ผ่าน www.tndt.co.th เพื่อใหผู้มี้สว่นไดเ้สียและผูท้ี่สนใจไดเ้ขา้ถึงและรบัทราบ 

ขอ้มูล สารสนเทศของบรษิทัฯ อยา่งเทา่เทยีมกนั

กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สยีหลกั
ผูมี้สว่นไดเ้สยีหลกั ของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 13 กลุม่ ไดแ้ก ่ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ ผูร้บัเหมา หน่วยงานราชการ เจา้หน้ี เจา้ของ

ผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรือตวัแทนจ�าหน่าย พนกังาน ชุมชน สิ่งแวดลอ้มภายในองคก์รและใกลเ้คียง สงัคมและสิ่งแวดลอ้มภายนอก มาใช ้

ในการก�าหนดเน้ือหาของรายงานฉบบัน้ี 

การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สยี 

บริษทัฯ ไดว้เิคราะห ์และน�าขอ้มูลที่ไดจ้ากการด�าเนินงาน เช่น การประชุมและพบปะลูกคา้ การรบัฟังความคิดเห็น แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ การท�ากิจกรรมรว่มกบัผูมี้สว่นไดเ้สยี เป็นตน้ น�ามาทบทวนการบง่ชี้ประเดน็ทีส่ �าคญัและเก่ียวขอ้งกบัผูมี้สว่นไดเ้สยี ซึง่ครอบคลุม

ทกุกระบวนการด�าเนินงาน

การติดต่อ (GRI 102-17)

หากมีขอ้สงสยั หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดตอ่ไดท้ี่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษทั  

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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การระบปุระเดน็ท่ีส�าคญั

บรษิทัฯ วเิคราะหป์ระเดน็ความยัง่ยนื 

ตลอดกระบวนการการสง่ต่อความน่าเชื่อถือ

และระบุประเดน็ทีมี่ความส�าคญัดา้นการพฒันา

อยา่งยัง่ยนื โดยพิจารณาจากการด�าเนินธุรกิจ  

เชน่ วสิยัทศัน ์ พนัธกิจ กลยุทธ ์ ความเสีย่ง

ของบรษิัทฯ รวมถึงปัจจยัตา่งๆทีเ่ก่ียวขอ้ง

ทัง้ภา ย ในแล ะภ ายนอกที่ มี ผ ลกร ะทบ

ตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง

ทบทวนประเด็นที่ มีความส�าค ัญ 

และเ ก่ียวข ้องกับความยั่งยืนตั้งแต่อดีต 

ถึงปัจจุบนัและประเมินผลการด�าเนินการ 

ในแต่ละประเด็นว่ามีประเด็นที่ต ้องการ

สือ่สารมีความสอดคล้อง ตอบสนองตาม

ความสนใจและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได ้

เสยีทุกกลุ่มอย่างครบถว้นแลว้หรือไม ่และ

น�ามาพฒันา รวมถึงปรบัปรุงใหด้ข้ึีนตอ่ไป

การจดัล�าดบัประเดน็ท่ีส�าคญั

คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยืน

ของบรษิทัฯ รว่มกนัจดัล�าดบัความส�าคญั โดย

พิจารณาจากประเดน็ทีมี่ความส�าคญั 2 ดา้น 

คอื (1) ประเดน็ทีมี่ความส�าคญัทีมี่ตอ่บรษิทัฯ 

(2)ประเด็นที่มีความส�าคญัและน่าสนใจต่อผู ้

มีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยแบง่เป็น 1-4 ระดบั 

(ส�าคญั-ส�าคญัมาก) แลว้ พิจารณาความส�าคญั

ตามบรบิทแหง่ความยัง่ยนืขององคก์ร

การทบทวนประเดน็ท่ีมีนยัส�าคญั

ตรวจสอบความถูกต ้องและส รุป

ประเด็นที่ส�าค ัญต่อความยั่งยืน เสนอต่อ 

กรรมการผู ้จ ัดการแล ะร ายงาน ให ้คณะ

กรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนและ

อนุมตัิด�าเนินการเพ่ือใหม้ ัน่ใจไดว้่าประเด็น

ตา่งๆ ทีส่ �าคญัไดจ้ดัท�าตามรายละเอียดและ

การน�าเสนอครอบคลุมสาระส�าคญัที่เก่ียวขอ้ง

กบับรษิทัฯ ตามขอบเขตทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ภายใน

และภายนอกอยา่งครบถว้น

การคดัเลือก ประเมิน (GRI 102-32, 102-46)

และประเด็นท่ีมีนยัส�าคญั
TNDT ตระหนักและใหค้วามส�าคญัต่อการคดัเลือกและการจดัล�าดบัประเด็นที่มีความส�าคญัดา้นการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  

(Materiality) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สยีทีเ่หมาะสม รวมถึงสอดคลอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

ซึ่งไดมี้การประเมินคดัเลือก และจดัล�าดบัความส�าคญั ตามห่วงโซ่การส่งต่อความน่าเชื่อเชื่อถือ ตลอดจนกิจกรรมที่ไดด้�าเนินการร่วมกนั  

รวมถึงการเปิดโอกาสใหมี้การสือ่สารผา่นชอ่งทางตา่งๆระหวา่งบรษิทัฯ กบักลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สยี อกีทัง้ ยงัไดน้�าแนวทางการรายงานขององคก์ร 

ความรว่มมือวา่ดว้ยการรายงานสากลดา้นความยัง่ยนื (Global Reporting Initiative - GRI G4) มาใชว้เิคราะหแ์ละตรวจสอบการด�าเนินงาน

ดา้นตา่งๆ เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืในทกุกระบวนการอยา่งครบถว้น



รายงานแห่งความยัง่ยืน ๒๕๖๒29

สรปุสาระส�าคญัในการรายงาน (GRI 102-47)

ประเดน็ส�าคญัท่ีมีผลต่อ

ปร
ะเด

น็ส
�าค

ญั
ที่มี

ต่อ
ผล

ผูม้ี
ส่ว

นไ
ดเ้

สยี

มาก

นอ้ย มาก

Value 
CReaTion

6

7

5

2

1

4

3

ดา้นเศรษฐกิจ

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

ดา้นสงัคม

1. การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

2. เทคโนโลย ีและการพฒันานวตักรรม

3. เพ่ิมสายธุรกิจ

4. การสง่เสรมิศกัยภาพความพรอ้มของพนกังาน

5. อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

6. ใหบ้รกิารทีเ่ป็นมิตรตอ่ชุมชนและสงัคม

7. การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม
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สรปุประเด็นส�าคญัในการรายงาน(GRI 102-46, GRI 102-47)

ประเดน็ส�าคญั
ประเดน็ส�าคญั 

ตามหมวดของ GRI
หวัขอ้การรายงาน

และความส�าคญัของประเดน็

ขอบเขตของผลกระทบ

ภายใน

ภายนอก

ภาครฐั
ลกูคา้
คู่คา้

สงัคม
ชมุชน

1. การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี
   การบรหิารความเสีย่งและ
   ติดตามการปฏบิติัตาม

- จรรยาบรรณธุรกจิ
- การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่

การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี
การบรหิารความเสีย่ง และ
ติดตามการปฏบิติัตามกฏเกณฑ์
- เป็นปัจจยัหลกัในการสนบัสนุน
   การด�าเนนิธุรกจิอย่างโปร่งใส 
   ตรวจสอบได ้และปฏบิติัตาม
   กฏเกณฑ์
- การปลกูฝังจติส�านกึท่ีดใีนการ
   ท�างาน เพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอื
   ต่อองคก์ร

2. เทคโนโลยี
   และการพฒันานวตักรรม

- เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ 
- บรกิารเป็นมิตรต่อชมุชน
   และสงัคม

เทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรม
- เพิม่ศกัยภาพและความสามารถ
   ในการแข่งขนัทางธุรกจิ 
- เพิม่โอกาสในการพฒันาศกัยภาพ 
   การเรยีนรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์
   ในการวิจยัและพฒันาเครือ่งมือ
   ท่ีทนัสมยั ตรงตามมาตรฐานสากล
   และใชง้านไดจ้รงิ

3. เพิม่สายธุรกจิ - ขยายฐานและเพิม่มูลค่า
   ทางเศรษฐกจิ

- เพิม่โอกาสในการขยายธุรกจิ 
   โดยเพิม่พนัธมิตรทางการคา้ 
   เพือ่สรา้งรายได ้และ
   ความแขง็แกร่งขององคก์ร 
- เพิม่โอกาสในการขยายฐานลกูคา้

4. การส่งเสรมิศกัยภาพ
   ความพรอ้มของพนกังาน

- การจา้งงาน และสวสัดกิาร 
- การฝึกอบรมพฒันา 
- ความหลากหลายและโอกาส
   ท่ีเท่าเทียม

ดแูลและพฒันาบคุลากร 
- รกัษาบคุลากรท่ีมีความสามารถ
   ใหอ้ยู่กบัองคก์รไดย้าวนาน 
- สรา้งก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่น
   องคก์รไปสู่เป้าหมายและ
   วตัถุประสงค ์และพรอ้มรบั
   การเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ 
- ลดผลกระทบจากการขาด
   ผูเ้ชีย่วชาญในการท�างาน และ 
   การขาดผูมี้ศกัยภาพ
   เพือ่สบืทอดต�าแหน่ง
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ประเดน็ส�าคญั
ประเดน็ส�าคญั 

ตามหมวดของ GRI
หวัขอ้การรายงาน

และความส�าคญัของประเดน็

ขอบเขตของผลกระทบ

ภายใน

ภายนอก

ภาครฐั
ลกูคา้
คู่คา้

สงัคม
ชมุชน

5. อาชวีอนามยั และ
   ความปลอดภยั

- อาชวีอนามยั และ
   ความปลอดภยั
- การรกัษาความปลอดภยั และ
  ความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร

อาชวีอนามยั และความปลอดภยั
- ความปลอดภยัเป็นปัจจยัส�าคญั
   ในการด�าเนนิธุรกจิ และ 
   เป็นวฒันธรรมองคก์ร 
- ลดผลกระทบดา้นความปลอดภยั
   ในการท�างานของพนกังาน คู่คา้ 
   ลกูคา้ ผูร้บัเหมา รวมถงึชมุชน
   โดยรอบพื้นท่ีท่ีปฏบิติังาน  

    ส่งผลถงึความเชือ่ม ัน่ในการ
   ใหบ้รกิาร

6. ใหบ้รกิารท่ีเป็นมิตร
   ต่อชมุชนและสงัคม

- ผลการด�าเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ 
- ผลกระทบเชงิออ้มทางเศรษฐกจิ
- ชมุชนทอ้งถิน่

การบรกิารท่ีเป็นมิตรต่อชมุชน
และสงัคม
- ปฏบิติัตามเป้าหมาย นโยบาย
   ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
- ลดผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้น
   จากการไม่ไดร้บัความร่วมมือ
   จากชมุชนโดยรอบสถานท่ี
   ปฏบิติังาน

7. การบรหิารจดัการ
   ดา้นสิง่แวดลอ้ม

- ไฟฟ้า
- ของเสยีและเศษซาก
- ความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั

ใส่ใจรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม
- ลดผลกระทบทัง้ทางตรง และ
   ทางออ้มต่อสิง่แวดลอ้ม 

- ส่งผลต่อชือ่เสยีง ความน่าเชือ่ถอื 
  ความเชือ่ม ัน่ รวมถงึการไดร้บั
  อนุญาตใหด้�าเนนิการ
- ความย ัง่ยนืดา้น
   ทรพัยากรธรรมชาติ
   และสิง่แวดลอ้ม
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ECONOMIC

ดา้นเศรษฐกจิ
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การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี (GRI 102-22)

การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี
คณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้�าองคก์รที่สรา้งคุณค่าใหกิ้จการอย่างยัง่ยืน ไดใ้หค้วามส�าคญัในการบริหารงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

จึงไดอ้นุมัติการจดัท�านโยบายจริยธรรมองค์กร หลักจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท ัง้ดา้นโครงสรา้งองค์กร และ 

ดา้นกลยุทธก์ารจดัการ ซึ่งมีการก�าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบตัิงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้อาทิเช่น การก�าหนดวิสยั

ทศัน์และกลยุทธ์ที่ชดัเจน มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภยัของบุคลากร ทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ในองคก์รและชุมชน 

บริเวณใกลเ้คียง และการปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงขอ้ก�าหนด ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ ซึ่งคณะกรรมการไดต้ิดตามการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และขอ้ก�าหนดต่างๆ  

ของผูบ้ริหาร และพนกังานโดยตลอด เพ่ือมุ่งหวงัในการสรา้งมาตรฐานของกิจการที่ดีข้ึน อนัจะท�าใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมัน่ เสริมสรา้ง 

ภาพลกัษณท์ีด่ใีหแ้กบ่รษิทัฯ และน�าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ 

(สามารถดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่“แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ�าปี 2562 สว่นที ่2 หมวดที ่9 และรายงานประจ�าปี 2562' หนา้ 63 - 90)

จรรยาบรรณทางธุรกจิ
คณะกรรมการบริษทั ไดก้�าหนดนโยบายเกี่ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยึดถือ 

เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ของบริษทัฯ ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จริต เที่ยงธรรม และรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้และทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

ซึง่ขอ้พึงปฏิบตัเิก่ียวกบัจรรยาบรรณนัน้ จะรวมถึงการก�าหนดโทษทางวนิยัดว้ย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิจรรยาบรรณธุรกิจ  

(ฉบับปรบัปรุง) ที่ไดจ้ดัท�าข้ึนเมื่อปี 2562 และยงัคงใชอ้ย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และมอบใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เผยแพร่แก่พนักงาน 

ของบริษัทฯ ทุกคน โดยผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ต และเผยแพร่แก่สาธารณชน เพ่ือส่งเสริม 

ขอ้พึงปฏิบัติที่ดี ที่บริษัทฯ มุ่งหวงัใหก้รรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจ�าใจในการปฏิบัติตาม พรอ้มทัง้ติดตามการปฏิบัต ิ

อย่างสม�า่ เสมอ โดยก�าหนดให ้เ ป็นหน้าที่ของผู ้บริหารทุกระดับในการดูแลให ้พนักงานภายใต ้การบังค ับบัญชาทราบ เข ้า ใจ และก่อให ้เ กิด 

การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบริษทัฯ จดัใหมี้การอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณของบริษทัฯ ใหแ้ก่พนกังานใหม่ทุกคน 

อย่างสม�า่เสมอ รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูไดจ้ากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tndt.co.th หน้า “พฒันาสู่ความย ัง่ยืน”  

หวัขอ้ “จรรยาบรรณธุรกจิ”

ปีทีผ่า่นมาไมมี่ขอ้รอ้งเรยีนถึงการกระท�าผดิดา้นการทจุรติ หรอืกระท�าผดิจรยิธรรม หรอืจรรยาบรรณของบรษิทัฯ

  คู่มือ
คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัท�านโยบายการก�ากบัดูแลกิจการของบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนยดึมัน่ 

และปฏิบตัิตาม โดยมีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในการประชุม 

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2563 เม่ือวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการบรษิทัไดมี้การพิจารณาทบทวน และอนุมตัหิลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี

(ฉบบัปรบัปรุง) ทีไ่ดจ้ดัท�าข้ึนเม่ือปี 2562 และยงัคงใชอ้ยา่งตอ่เน่ืองมาถึงปัจจบุนั 
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TNDT จากการด�ารงตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดีของผูบ้ริหารระดบัสูง ถ่ายทอดไปสูผู่บ้ริหารและหวัหนา้งานไปสูค่นรุน่ใหม่จากรุน่สูรุ่น่  

โดยไดถู้กหลอ่หลอมเป็นวฒันธรรมและประเพณีอนัดงีามทีเ่ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ดว้ยความรกั ความผกูพนั ท�าใหล้ดชอ่งวา่งในการรว่มรบัรู ้ 

รบัฟังความคดิเห็น และรว่มแกไ้ขปัญหา รวมถึงการเสนอแนะในเรือ่งตา่งๆ ในทกุระดบักิจกรรมขององคก์รทีจ่ดัข้ึนระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังาน  

เพ่ือการเขา้ถึงสิ่งที่ตอ้งการสื่อสารระหวา่งกนั สรา้งความเป็นหน่ึงเดียวใหเ้กิดความส�าเร็จร่วมกนัในทิศทางเดียวกนัและบรรลุตามเป้าหมาย 

ซึง่ชว่ยสง่เสรมิใหกิ้จการด�ารงอยูไ่ดม้านานกวา่ 37 ปี อยา่งยัง่ยนืและยาวนานจนถึงปัจจบุนั

บริษัทฯ ปลูกฝังใหพ้นักงานมีจิตส�านักที่ดีในการเป็นผูท้ี่ตอ้งรบัผิดชอบต่อชีวิต ทรพัย์สิน และสิ่งแวดลอ้มต่อสาธารณชน

เป็นส�าคญั โดยตระหนักและยึดมัน่ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีในการใหบ้ริการฯ เพ่ือใหผ้ลการทดสอบ

และตรวจสอบฯ มีความถูกตอ้ง แม่นย�า เป็นไปตามมาตรฐานทัง้ขอ้ก�าหนดและกฎหมายโดยไม่เบ่ียงเบนผลเพ่ือเห็นแก่อามิสสินจา้ง 

หรอืผลประโยชนส์ว่นตน

ผลการด�าเนนิงาน

อบรม RT ระดบั2 ใหแ้ก่สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัง่เศส

การสง่ต่อทีด่ ีคอื 
 การท�าตวัอยา่งใหเ้ห็น
  และลงมอืท�าใหเ้ป็น

รดน�า้ด�าหวั -ประเพณีวนัสงกรานต-์

การปลกูฝังส�านึกท่ีดี

จากรุ่นพี่

สูรุ่่นนอ้ง 

จากผูบ้ริหาร

สูพ่นกังาน



รายงานแห่งความยัง่ยืน ๒๕๖๒35

 ผลการด�าเนนิงาน (GRI 102-12, 102-16, 102-22, 102-19, 205-2, 205-3)

บริษทัฯ ไดร้บัการประเมินการก�ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ�าปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ในระดบั “ดเีลิศ” (5 ดาว) ดว้ยคะแนน 93% ตอ่เน่ืองเป็นปีที ่4 

2560 2562 2561 

ระดบั“ดเีลิศ” 

บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมินคณุภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 จากสมาคมสง่เสรมิการลงทนุไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบียน 

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดว้ยคะแนน 100 คะแนน

100 คะแนน

ระดบั “ดเีลิศ” 

97 คะแนน

ระดบั “ด”ี 

2560 2562 2561 

1. การประเมินการก�ากบัดแูล

ส�าหรบัลูกคา้ บริษทัฯ ไดใ้ห ้

ความส�าคญัในการตดิตามผลการปฏิบตังิาน

ในการใหบ้รกิารงานตา่งๆ 

ใน ปี  2562  บริ ษัทฯ  ได ้ร ับ 

การประเมินความพึงพอใจ จากลูกค ้า 

ในเกณฑ์ “ดีมาก” จ�านวน 275 ชุด  

จากแบบส�ารวจฯ จ�านวน 276 ชุด มีการ

ประเมินต�า่กวา่เกณฑ ์1 กรณี โดยหน่วย

งานทีเ่ก่ียวขอ้งไดเ้รง่ด�าเนินการแกไ้ข ชี้แจง

ลูกคา และเม่ือท�าการประเมินซ�า้โดยลูกคา้ 

บรษิทัฯ ไดผ้า่นการประเมินดว้ยเกณฑร์ะดบั 

“ดมีาก” เชน่เดมิ
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ประเมิน
สอบทาน

ทบทวนนโยบาย
ปีละ 1 คร ัง้

สามารถดขูอ้มูลไดท้ี่
http://www.tndt.co.th/หนา้พฒันาสูค่วามยัง่ยนื --> การตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน่

ผลการด�าเนนิงาน

1. ขอ้รอ้งเรยีน 

ในปี 2562 ไมมี่ขอ้เสนอะแนะ หรอืรอ้งเรยีนทีเ่ป็นสาระส�าคญั รวมถึงไมมี่การแจง้เบาะแสการทจุรติคอรร์ปัช ัน่แตอ่ยา่งใด 

2. การฝึกอบรม
บรษิทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมปีละ 6 ครัง้ เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ใหมท่กุคนรบัทราบ ท�าความเขา้ใจ และลงนาม ตลอดจนปฏิบตัติามนโยบาย

ตา่งๆ ตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่อียา่งถกูตอ้งเหมาะสม รวมถึงมีการทบทวนความรู ้และตดิตามการปฏิบตัติามหลกัก�ากบัฯ จรรยาบรรณ

ธุรกิจ รวมถึงการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์บัช ัน่ของพนกังานทกุระดบัอยา่งสม�า่เสมอ ผา่นระบบงานตรวจสอบภายใน นอกจากนัน้ ยงัมีโดยการสือ่สาร 

ผ่านระบบออนไลน์ และรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากการประชุมภายในองค์กร Line Group Facebook ตามโอกาส  

และความเหมาะสม

 การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ (GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205, GRI 205-2, GRI 205-3)

คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่และใหค้วามส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ เป็นธรรม รบัผดิชอบตอ่สงัคมและผูมี้สว่นได ้

เสยีทกุกลุม่ โดยปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัใินการท�างานของบรษิทัฯ รวมถึง

ปฏิบตัติามกฎระเบียบของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอยา่งเครง่ครดั โดยก�ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มีการจดัท�านโยบาย และแนวปฏิบตัดิา้นการตอ่ตา้น

การทจุรติคอรร์ปัช ัน่ รวมถึงกระบวนการในการอบรม สง่เสรมิ และปลกูฝังใหพ้นกังานมีความรูเ้กีย่วกบันโยบาย และแนวปฏิบตัใินการตอ่ตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัช ัน่ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ปลกูฝังเรือ่งการหา้มจา่ยสนิบนเพ่ือประโยชนท์างธุรกิจ ตลอดจนตระหนกัถึงการปฏิบตัหินา้ทีท่ีต่อ้งกระท�า

ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ และตดิตามผลการด�าเนินการสม�า่เสมอ เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดความเสีย่งจากการทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ 

บรษิทัฯ ไดมี้มาตรการป้องกนัและตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิและไดด้�าเนิน

นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ควบคูไ่ปกบัการด�าเนินงานทกุๆ กิจกรรมของบรษิทัฯ รวมถึงมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส / ผูร้อ้งเรยีน 

แสดงความคดิเห็น หรือขอ้เสนอแนะ โดยผูร้อ้งเรียนเลือกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้ อาจท�าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั 

หรอืเกิดความเสยีหาย
 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบาย และมาตรการในการตรวจสอบ รวมถึงการก�าหนดบทลงโทษทางวินยัของบริษทัฯ และ/หรือ  

กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง กรณีทีส่ามารถตดิตอ่ผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนได ้บรษิทัฯ จะแจง้ผลการด�าเนินการใหร้บัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร
 

ท ั้ง น้ี  บริษัทฯ ได ้มีการสื่อสารและให ้ความรู ้แก่ทุกคนในบริษัทฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดประกาศ และ 

การฝึกอบรม เพ่ือสรา้งความเขา้ใจในขอ้ก�าหนด แนวทางการปฏิบตัิ ความรบัผิดชอบ เพื่อใหทุ้กคนในองค์กร รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

ไดร้บัทราบและปฏิบตัิตามภายใตน้โยบายเดียวกนั
 

(สามารถดูนโยบายและมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมไดที้่ “แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ�าปี 2562” ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 และ 

“รายงานประจ�าปี 2562” หนา้ 25)

แนวทางการด�าเนนิการ
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ในปีที่ผ่านมา บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน  

แสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ ผา่นชอ่งทางตา่งๆ รวมถึง เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถรอ้งทุกข ์

หรอืเสนอแนะเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กิดจากการปฏิบตังิานผา่นทาง E-mail / กลอ่งรบัความคดิเห็น (Suggestion 

box) / ไปรษณีย ์/ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล โดยบรษิทัฯ จะไมมี่การเปิดเผยขอ้มูลของผูร้อ้งเรยีน

ทัง้น้ีในปี 2562 ไมมี่การรอ้งเรยีน การแจง้เบาะแส รอ้งทกุข ์แสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ 

ในเรือ่งตา่งๆ ทีเ่ป็นสาระส�าคญัแตอ่ยา่งใด

 ช่องทางการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน แสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ (GRI 102-17)

คณะกรรมการไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่การมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ จงึก�าหนดใหมี้ชอ่งทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน กรณี 

ที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชนต์่อการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ พรอ้มทัง้ใหข้อ้มูลในการติดต่อ 

อยา่งชดัเจน  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

เลขานุการบรษิทั / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ จะเป็นผูร้วบรวม เสนอตอ่คณะกรรมการอสิระ / คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพิจารณาตามล�าดบั โดยไดเ้ผยแพรช่อ่งทางไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ (www.tndt.co.th) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ�าปี  

(แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) คูมื่อหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจ  

ผลการด�าเนนิงาน

ทรพัยส์นิทางปัญญา หรือลขิสทิธิ ์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
บริษทัฯ มีระบบควบคมุการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรกัษาความปลอดภยั ความลบั 

ของขอ้มูล และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล (availability) ตลอดจนป้องกนัมิใหมี้การน�าขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ 

หรอืการเปลีย่นแปลงขอ้มูลโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต รวมถึงตอ้งไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลขิสทิธิใ์ดๆ  

 ในปี 2562 ไมมี่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หรอื การละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา หรอื

ลิขสทิธิ์ในทางไมถ่กูหรอืไมค่วรแตอ่ยา่งใด 
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การบรหิารความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง

ความเสีย่ง
ดา้นเศรษฐกจิ

1. สภาพคล่อง
2. อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
3. วสัดท่ีุใชป้ฏบิติังาน
4. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั
5. นโยบายการจดัจา้งของลกูคา้

6. การขึ้นค่าแรง
7. นโยบายการบรหิารธุรกจิ
8. การควบคุมความเสีย่งของท่ีประชมุผูถ้อืหุน้จากกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ความเสีย่ง
ดา้นสงัคม

1. แผนการบรหิารจดัการดา้นบคุลากร
2. ระบบการบรหิารจดัการดา้นการสือ่สาร

3. ประเดน็ทางดา้นการเมือง
4. ปัจจยัดา้นขอ้กฎหมาย
5. อนัตรายต่อพนกังาน และผูเ้กีย่วขอ้ง

ความเสีย่ง
ดา้นสิง่แวดลอ้ม

1. ผลกระทบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มโดยรอบ

(GRI 102-15, 
102-29, 205-1)
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เทคโนโลย ีและการพฒันานวตักรรม (GRI 103, 201)

บริษทัฯ ไดจ้ดัต ัง้แผนก Creative Research and Development (CRD)

บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมพนกังานที่มีความสามารถในการวจิยัและพฒันา โดยไดจ้ดัตัง้แผนก Creative Research and  

Development (CRD) ซึง่เป็นพนกังานทีมี่ความรู ้ความเชีย่วชาญ มีความคดิรเิริม่ ชอบการสรา้งสรรค ์ตลอดจนมีความสามารถในดา้นการวจิยั  

ประดิษฐ ์คิดคน้ และพฒันาเครื่องมือ และอุปกรณ ์ตลอดจนสรา้งนวตักรรมใหม่ที่มีความทนัสมยั เป็นไปตามมาตรฐานสากล และที่ส�าคญั 

คือ “สามารถใชง้านไดจ้ริง” ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและสรา้งศักยภาพในการปฏิบัติงานไดเ้ป็นอย่างดี ส่งผลใหเ้กิดการบริการ 

ทีร่วดเร็ว ทนัตามก�าหนดเวลาและตรงตามเป้าหมาย รวมถึงผลการตรวจสอบทีมี่คณุภาพ ชดัเจน แมน่ย�า และเชือ่ถือได ้

นอกจากน้ี การวจิยัและพฒันายงัชว่ยลดตน้ทุนในการบริการจากการน�าเขา้จากต่างประเทศ ก่อใหเ้กิดคุณค่าแก่ลูกคา้และมูลค่า 

ทางธุรกิจแก่องคก์รไดเ้ป็นอย่างมาก ซึ่งการคิดคน้และพฒันามีความคืบหนา้ไปไดด้ว้ยดี สามารถน�ามาใชใ้นการปฏิบตัิงาน เพ่ือลดระยะเวลา 

การท�างาน มีความสะดวกและปลอดภยัต่อสุขภาพ และสิ่งแวดลอ้มมากข้ึน อีกทัง้ บริษทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในการสรา้งสมัพนัธ์อนัด ี

ระหว่างลูกคา้ รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งอยู่เสมอ เน่ืองจากเชื่อว่าการมีความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนัจะสรา้งความเขา้ใจ ความมัน่ใจ และ 

สรา้งความเชือ่มัน่ในการปฏิบตังิาน กอ่ใหเ้กิดการพฒันากระบวนการท�างานทีมี่ประสทิธิภาพ และไดร้บัผลสมัฤทธิ์ทีด่รีว่มกนั

“วิจยัและพฒันา” 
 สรา้งสรรค ์
     ทนัสมยั
      ตามมาตรฐาน
      ใชง้านไดจ้รงิ 
  

สนบัสนุนและส่งเสรมิพนกังานท่ีมีความสามารถในการวิจยัและพฒันา (GRI 103)

การบรหิารความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง
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“โครงการท่อส่งน�า้มนัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

 ช่วงอยุธยา - ชยัภมิู” 

ระหวา่งปลายปี 2562 - 2564 

มูลคา่โครงการทัง้หมดประมาณ 27 ลา้นบาท

“โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติเสน้ท่ี 5 ส่วนท่ี 2”

 ระหวา่งปี 2561 - 2563 

(สว่นของเครือ่งมือระบบขบัเคลื่อนฯ)

มูลคา่โครงการทัง้หมดประมาณ 52 ลา้นบาท 

จากการทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัทนุสนบัสนุนภายใตโ้ครงการ “แปลงเทคโนโลยเีป็นทุน” ของส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) ตามนโยบายสง่เสรมิดา้นการสรา้งนวตักรรมของรฐับาล ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง
 

“ระบบขบัเคลื่อนเคร่ืองเอ็กซเรย์ก่ึงอตัโนมตัิส �าหรบักระบวนการตรวจสอบแนวรอยเชื่อมท่อล�าเลียง 
น�้ามนัและกา๊ซโดยเทคนคิไม่ท�าลาย”

 

 บรษิทัฯ ไดใ้ชท้นุดงักลา่วในการประดษิฐเ์ครือ่งมือฯ ตัง้แตปี่ 2560 จนแลว้เสร็จในเดอืนพฤศจกิายน 2561 และ 

น�ามาใชง้านจรงิจ�านวน 2 โครงการ ในปี 2561 และ 2562 ตามล�าดบั

ผลการด�าเนนิงาน (GRI 201-1) 

แปลงเทคโนโลยเีป็นทุน (GRI 102-12)
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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 ทีถ่นดัดา้นวจิยัพฒันา

  ดา้นเทคโนโลย ี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�าหรบักระบวนการตรวจสอบแนวรอยเชือ่มท่อล�าเลยีง
  น�า้มนัและกา๊ซ โดยเทคนคิไม่ท�าลาย” (X-Ray Crawler)

พ.ศ. 2561 น�า X-Ray Crawler มาใชง้านจรงิใน “โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติเสน้ท่ี 5 ส่วนท่ี 2” โดยมีมูลคา่งาน

  ประมาณ 52 ลา้นบาท

พ.ศ. 2562 น�า X-Ray Crawlerมาใชง้านจรงิใน “โครงการท่อส่งน�า้มนัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ช่วงอยุธยา - ชยัภมิู” 
  ระหวา่งปลายปี 2562 - 2564 มูลคา่โครงการทัง้หมดประมาณ 27 ลา้นบาท

“ยดึม ัน่ คุณภาพ   เนน้ ความปลอดภยั   สงู ประสทิธิภาพ   
ค�านงึ จรรยาบรรณ   สรรหา นวตักรรมใหม่ๆ”
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“ธุรกิจบริการดว้ยเทคนคิดา้นล�าแสงอิเลค็ตรอน (Electron Beam)” 
เป็นธุรกิจของปัจจบุนัและในอนาคต ทีม่คีวามตอ้งการสูง  เนือ่งจากเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรม

ในวงกวา้ง รวมถงึภาคการเกษตร การแพทย ์และสาธารณสขุ ฯลฯ
       คณุชมเดอืน ศตวุฒ ิ

                     กรรมการผูจ้ดัการ

เพ่ิมสายธรุกิจ (GRI 103, 201-1)

ภาวะอตุสาหกรรมโดยรวม (GRI 103)

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม และอุตสาหกรรมตรวจสอบ รวมถึงปัจจยัลบอื่นๆ ที่เป็นห่วงโซ ่

ตา่งชะลอตวัลงในทิศทางเดียวกนัมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 กระทบถึงผลประกอบการของบริษทัฯ ลดลงอย่างตอ่เน่ือง ซึง่บริษทัฯ ไดพ้ยายาม

พฒันาและปรบัเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินการ รวมถึงการหาโอกาสทางธุรกิจมาโดยตลอด ทัง้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี การขยายฐานธุรกิจ 

ไปยงัอุตสาหกรรมอืน่ก็ตาม เป็นสญัญาณบง่บอกถึงลกัษณะการด�าเนินธุรกิจทีผ่า่นมาไดม้าถึงจดุเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน ไมว่า่การใชเ้ทคโนโลยี 

และนวตักรรม รวมถึงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีก่�าลงัเปลี่ยนไป 

>>> ซึ่งปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัจากโครงการที่เกิดข้ึนในแผนพฒันาประเทศทัง้เศรษฐกิจและสงัคมของรฐับาล และจากโครงการ 

ที่ไดร้บัความสนใจจากนกัลงทุน อาทิเช่น ดา้นพลงังานทดแทน การประหยดัพลงังานการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม การสรา้งมูลค่าเพ่ิม 

ของผลผลิตทัง้ทางดา้นการเกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงโครงสรา้งพ้ืนฐานระดบั Mega Project เชน่ โครงการ EEC โครงการรถไฟฟ้า 

รางคู ่สนามบินอูต่ะเภา ฯลฯ <<< 

โครงการต่างๆ เหล่าน้ีจะน�าไปสู่การปรบัเปลี่ยนและการขยายในทุกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโอกาสที่จะท�าใหภ้าวะอุตสาหกรรม 

ตรวจสอบฯ กลบัมาเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองไดอ้กี 

บริษัทฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้ม ทัง้ในดา้นการประยุกต์และ 

การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมในการบริการ NDT ใหเ้หมาะสมกบั

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนใหม่ โดยมีเป็นเป้าหมาย 

และกลยุทธ ์คอื 

การเพิม่สายธุรกจิ Diversify)
กลุ่มพลงังาน เชื้อเพลิง และโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ภายในประเทศ ใหมี้การรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจพลงังาน

อยา่งนอ้ยปีละ 2 โครงการ
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Electron Beam นวตักรรมการสรา้ง “มูลค่าเพิม่”

บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาความร่วมมือดา้นเทคโนโลยีและซพัพลายเครื่องเร่งอิเล็คตรอน ร่วมกบั บริษทั CGN Dasheng  

Electron Accelerator Technology จ�ากดั และบริษทั แอดวานซ ์สเตอริไลเซช ัน่ (อีสเทิรน์) จ�ากดั เพ่ือร่วมกนัพฒันาเทคโนโลยีและ 

การสรา้งนวตักรรมจาก “คุณสมบติัของล�าแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam)” มาเป็นสารตัง้ตน้ เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์

และสินคา้ทางการแพทย ์ อุตสาหกรรม การเกษตร สาธารณสุข รวมถึงดา้นอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม โดยใชพ้ื้นที่ของบริษทัฯ ที่จงัหวดัระยอง 

เป็นแหล่งการเรียนรูแ้ละวิจยัเพ่ือรองรบัการพฒันานวตักรรมแห่งอนาคตในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC  

เป็นแหง่แรกในภาคพ้ืนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(ASEAN)

ลงนามความร่วมมอื 

ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค

ผลการด�าเนนิงาน

การสรา้ง “มูลค่าเพิม่” (GRI 102-10, 201-1)
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SOCIAL

ดา้นสงัคม
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บริษทัฯ ไดก้�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ตามสิทธิข ัน้พ้ืนฐานที่พนกังานพึงจะไดร้บั โดยค�านึงถึงความเสมอภาค และ 

ความเท่าเทียม รวมถึงการใหค้วามส�าคญักบัพนกังานในทุกระดบั ดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และหลกัสิทธิมนุษยชน ตลอดจน 

ใหโ้อกาสในการเติบโต ควบคู่ไปกบัการสรา้งความมัน่ใจ และความมัน่คงในอาชีพใหแ้ก่พนกังาน ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังาน 

ไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร เพื่อเรียนรูเ้ทคนิคใหม่ๆ และสรา้งความช�านาญในวิชาชีพตามความถนดัของตนเอง 

เพ่ิมศกัยภาพและประสทิธิภาพในการท�างานใหแ้กอ่งคก์รอยา่งสม�า่เสมอ (GRI 103-1)

การสง่เสรมิศกัยภาพความพรอ้มของพนกังาน(GRI 103, 404)

นกัเทคนิค 

ผูป้ฏบิติัการทดสอบหรอืช่างเทคนคิ NDT และผูต้รวจสอบอปุกรณร์บัแรงดนั (Authorized API Inspector)
ที่มีคุณสมบตัิครบตามขอ้ก�าหนด และมีความช�านาญ ซึ่งเป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัของธุรกิจตรวจสอบฯ และเป็นทรพัยากรที่มี 

ความตอ้งการอย่างมากทัง้ในวงการอุตสาหกรรมทัง้ผูป้ระกอบการและผูใ้หบ้ริการตรวจสอบฯ ซึ่งการสรา้งบุคลากรกลุ่มน้ีตอ้งใชท้ ัง้เวลาและ 

เงินทนุ ซึง่ตอ้งใชท้ ัง้เวลาและเงินทนุ ในการสรา้งบุคลากรเหลา่น้ีใหต้รงกบัความตอ้งการในวงการอุตสาหกรรม

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดว้างแผนการขยายงานตรวจสอบไปยงัอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นดว้ยเทคนิคใหม่ตามยุคสมยัของเทคโนโลย ี 

ดงันัน้ จึงไดเ้ร่งส่งเสริมและพฒันาทัง้ดา้นเทคนิคและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีอยู่ใหพ้รอ้มรบัต่อแผนการขยายงาน โดยไดว้างแนวทาง 

ในการสรา้งและพฒันาศกัยภาพบุคลากรทีมี่ความกระตอืรนืรน้ มีความสนใจ และพรอ้มทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพื่อเขา้รบัการฝึกอบรม

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจากผูเ้ชีย่วชาญ เพ่ือใหเ้กิดความเชีย่วชาญ และความช�านาญในการปฏิบตัิงาน พรอ้มทัง้เปิดโอกาสในการคดิคน้  

และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ตามยุคสมยั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ ตลอดจนสอดแทรกและปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตส�านึกที่ด ี 

ยดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรมและคณุธรรมทีด่ ีในการใหบ้รกิารฯ

“บุคลากร”
ถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีา่ยิง่

ตอ่การขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย

และสรา้งการเตบิโตทีย่ ัง่ยนืแก่ธุรกิจ
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แผนการบรหิารจดัการดา้นบคุลากร (GRI 103-2, 404-2)

- ส่งเสรมิบคุลากรจากภายในองคก์ร - 
 ใหมี้คณุภาพและประสทิธิภาพตรงตามยุคสมยั พรอ้มรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีโดยเขา้รบั 

การอบรมจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ภายในและนอกองคก์ร เพื่อพฒันาทกัษะ ความรู ้ความช�านาญ อยา่งเต็มที่ พรอ้มทัง้ 

สอดแทรกดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรม คณุธรรม และตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ในทกุหลกัสูตร เพ่ือปลูกจติส�านึก 

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร และสรา้งแรงจงูใจ รกัในองคก์ร เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนผูช้ �านาญจากการโยกยา้ย  

และการลน้งานของบุคลากรทีด่อ้ยคณุภาพ

- สรรหาบคุลากรจากภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ -
บุคลากรทีมี่คณุสมบตัขิองนกัเทคนิค NDT ทีมี่คณุภาพตามลกัษณะงานโดยตรง

เพ่ือลดตน้ทุนและเวลา และลดความเสยีหายจากการโยกยา้ย และภาระผกูพนัทางกฎหมาย

แรงงาน รวมถึงเป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบ้รกิาร

- เร่งพฒันาและสรา้งนวตักรรมท่ีทนัสมยั -
 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนั และลดแรงงานทีไ่มจ่ �าเป็น

“ระบบการบริหารจดัการดา้นการสือ่สาร”
การเชื่อมต่อขอ้มูลรวดเร็ว แม่นย�า และการเก็บ รวมถึงการคดักรองขอ้มูล IOT (Internal of  

thinking) AI Machine Learning การวิเคราะหข์อ้มูลอย่างมีระบบและแบบแผน เพื่อลดความเสี่ยง 

จากความผิดพลาดและล่าชา้จากการสือ่สาร ชว่ยใหพ้นกังานสามารถท�างานไดค้ล่องตวั มีชอ่งทางในการสบืคน้ 

เพือ่คดิคน้สิง่ใหม่ๆ  สรา้งศกัยภาพและเตบิโตตามแนวทางทีต่นเองถนดั
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1. การฝึกอบรมภายใน

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรการตรวจสอบดว้ยเทคนิค NDT ซึง่มีอยูห่ลายวธิีตามขอบขา่ยทีบ่รษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิารแกลู่กคา้ 

และใหก้ารทดสอบเพ่ือออกใบรบัรองแกบุ่คลากรทีส่อบผา่นตามเกณฑท์ีก่�าหนด โดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไมท่�าลาย 

แหง่สหรฐัอเมรกิา (ASNT)” และองคก์รสากลอืน่ๆ เชน่ ISO เป็นตน้ นอกจากนัน้ ยงัมีการเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากตา่งประเทศและภายในประเทศ 

มาท�าการฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรของบริษทัฯ อยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมเติมความรูใ้นดา้นต่างๆ เช่น การใชเ้ทคโนโลยีระดบัสูง ความปลอดภยั 

ในการท�างานกบัรงัส ีมาตรฐานงานเชือ่มตามมาตรฐานสากลทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม เชน่ ASME Code การท�างานในทีอ่บัอากาศ เป็นตน้ 

จากการที่บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัอยา่งยิ่งในการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ ความรู ้ความเชีย่วชาญในการปฏิบตัิหนา้ที่ จงึไดส้รา้ง 

ศูนยฝึ์กอบรม รวมถึงหน่วยงาน Creative Research and Development (CRD) ข้ึน เพื่อเพ่ิมศกัยภาพใหแ้ก่พนกังานทัง้ภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบตั ิและใหก้ารฝึกอบรมของบรษิทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และครอบคลุมตามขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากล

ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิและสนบัสนุนการฝึกอบรม พฒันาศกัยภาพพนกังาน ดงัน้ี

หลกัสตูรการอบรมภายใน
ดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม (HSE) 

โดยวิทยากรภายในบรษิทัฯ

ระดบัผูเ้ขา้ร่วม  - จ�านวนผูเ้ขา้ร่วม (คน)

พนกังาน
ช่างเทคนคิ

หวัหนา้งาน
วิศวกร

ผช.ผจก.- ผจก.

สนบัสนุน ปฏบิติัการ สนบัสนุน  ปฏบิติัการ แผนก ฝ่าย

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 6 ช ัว่โมง 14 12 40 3 / 4 11 - 1

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 8 ช ัว่โมง 2 1 12 - / - - - -

การป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี8 ช ัว่โมง 2 1 19 - / 1 5 1 1

ทบทวนการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี6 ช ัว่โมง - 1 30 - / 4 3 - -

การปลูกฝังพฤตกิรรมความปลอดภยั - - 2 - / - 2 - -

การขบัรถเชงิป้องกนัอุบตัเิหตุ  14 4 38 - / 1 16 1 -

ความปลอดภยัในการท�างานกบัสารเคมี - 1 22 - / 4 2 - -

การจดัการวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ - 1 22 - / 4 2 - -

หลกัสตูรการอบรมภายใน
ดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม (HSE) 

โดยวิทยากรภายในบรษิทัฯ

ระดบัผูเ้ขา้ร่วม  - จ�านวนผูเ้ขา้ร่วม (คน)

พนกังาน
ช่างเทคนคิ

หวัหนา้งาน
วิศวกร

ผช.ผจก.- ผจก.

สนบัสนุน ปฏบิติัการ สนบัสนุน  ปฏบิติัการ แผนก ฝ่าย

MT,PT I - Liquid Penetrant Testing and Magnetic Particle 

Testing Level I
2 1 18 - - 5 - -

MT II - Magnetic Particle Testing Level II - 1 6 - - 12 - 1

PT II - Liquid Penetrant Testing Level II - 1 2 - - 13 - 1

UT I - Ultrasonic Testing Level I - - 8 - - 6 - -

UT II - Ultrasonic Testing Level II - - 1 - - 5 - -

UTM II - Ultrasonic Thickness Measurement Testing Level II - - 17 - - 7 2 -

VT II - Visual Inspection Level II - - 4 - - 3 - -

ET I - Eddy Current Testing Level I - - 10 - - 5 - -

API 570 Preparation Authorized Piping Inspector - - 6 - - 3 1 -

Positive Material Identification (PMI) - - 26 - 2 15 1 -

Ferrite Scope - - 8 - 1 9 - -

เสรมิสรา้งทกัษะ  (GRI 103-2, 103-3, 404-1, 404-2)

ผลการด�าเนนิงาน
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ชิญวทิยากรผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ในประเทศและต่างประเทศเขา้มาร่วมเสริมสรา้งความรูด้า้นต่างๆ เพ่ิมเติมใหแ้ก่

พนกังานทุกระดบั ในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือช่วยสนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่พนกังานแต่ละบุคคล  

อกีทัง้ ยงัเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ระหวา่งองคก์รภายนอก สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร และ 

น�ามาประยุกตใ์ช ้พฒันาบุคลากรและการปฏิบตัหินา้ทีภ่ายในองคก์รใหมี้ศกัยภาพและประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน

หลกัสตูรการอบรมภายในดา้นระบบคุณภาพ
ทกัษะการท�างาน และการเสรมิสรา้งกจิกรรม

โดยวิทยากรภายในบรษิทัฯ

ระดบัผูเ้ขา้ร่วม  - จ�านวนผูเ้ขา้ร่วม (คน)

พนกังาน
สนบัสนุน

พนกังาน
ปฏบิติัการ

ช่างเทคนคิ
หวัหนา้งาน
สนบัสนุน / 
ปฏบิติัการ

วิศวกร
ผช. - 

เลขานุการ
บรษิทั

ผช.ผจก.- ผจก.

แผนก ฝ่าย

Orientation; Company's Regulation, Quality, NDT 

Introduction
17 13 35 - / - 17 - - 1

การใชง้านโปรแกรม Office 365 15 7 13 8 / - 4 1 4 8

การพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน (Supervisory Skill) 6 3 6 5 / 1 3 2 1 -

ISO 45001:2018 6 2 - 4 / - - 1 - 5

การควบคมุเอกสารในระบบการจดัการ 

(Document Control)
12 3 - 2 / - - 2 - -

การวเิคราะหปั์ญหา การหาแนวทางการแกไ้ข และป้องกนั ในการ

เขียน CPAR, NCR Report
2 3 - - / - 3 - - 1

การเสรมิสรา้งกิจกรรมการละลายพฤตกิรรมในการท�างาน 

(Team Building) ประจ�าปี 2562
30 11 49 3 / 2 17 2 2 3

หลกัสตูรการอบรมภายใน 
โดยวิทยากรภายนอกบรษิทัฯ

ระดบัผูเ้ขา้ร่วม  - จ�านวนผูเ้ขา้ร่วม (คน)

พนกังาน
สนบัสนุน

พนกังาน
ปฏบิติัการ

ช่างเทคนคิ
หวัหนา้งาน
สนบัสนุน / 
ปฏบิติัการ

วิศวกร
ผช. - 

เลขานุการ
บรษิทั

ผช.ผจก.- ผจก.

แผนก ฝ่าย

ความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศ

ส�าหรบัผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช้ว่ยเหลือ ผูป้ฏิบตังิาน
- - 21 - / 1 7 - - -

อบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ 14 4 26 - / 2 7 1 2 1

การฝึกซอ้มดบัเพลิงและการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 

ประจ�าปี 2562
16 13 55 4 / 6 9 2 2 8

ISO 45001:2018 6 2 - 4 / - - 1 - 5

เทคนิคการลดตน้ทนุ (Cost Reduction) 11 3 1 4 / 1 2 2 - 1

ในปี 2562 บรษิทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมภายในแกพ่นกังาน จ�านวน 30 หลกัสูตร รวม 71 ครัง้ เป็นเงิน 204,450.59 บาท คดิเป็น 

9,866.00 ช ัว่โมงตอ่ปี โดยมีพนกังานเขา้รว่ม 1,067 คน (นบัซ�า้) (หรอื 297 คน - นบัรายบุคคล) คา่ใชจ้า่ยเฉลี่ย 191.61 บาทตอ่คนตอ่ปี  

(หรอื 688.39 บาทตอ่คนตอ่ปี - นบัรายบุคคล) เฉลี่ย 9.25 ช ัว่โมงตอ่คนตอ่ปี (หรอื 33.22 ช ัว่โมงตอ่คนตอ่ปี - นบัรายบุคคล)

2. การฝึกอบรมภายนอก

บริษทัฯ ใหโ้อกาสแก่พนกังานในการเขา้รว่มการฝึกอบรมทัง้หลกัสูตรภายในประเทศ และตา่งประเทศกบัองคก์รตา่งๆ ทีไ่ดม้าตรฐาน 

และเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เพ่ือพฒันาศกัยภาพ ความเชี่ยวชาญใหท้นัต่อเทคโนโลยีที่มีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ท�าใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในการใหบ้ริการต่อลูกคา้ไดม้ากข้ึน ซึ่งการส่งพนกังานเขา้รบัการฝึกอบรมภายนอก จะพิจารณา 

ดา้นคณุธรรม ประสทิธภิาพขององคก์รทีใ่หก้ารฝึกอบรม และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัอยา่งคุม้คา่เป็นส�าคญั ดว้ยเป็นธุรกิจทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั

ในชีวติ ทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ ความแม่นย�า และความถูกตอ้งของผลทดสอบ จงึเป็นตวัก�าหนดความพึงพอใจ และความไวว้างใจ 

จากลูกคา้ ซึง่หมายถึงเป็นตวัก�าหนดอนาคตของบรษิทัฯ เชน่กนั ดว้ยความพรอ้มในสิง่เหลา่น้ีทีท่ �าใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายตวัมาถึงปัจจบุนั
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2.1 คณะกรรมการทุกคณะ (GRI 103-27)

คณะกรรมการจะเขา้รบัการฝึกอบรม สมัมนาในหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ รวมถึงหลกัสูตรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เป็นไปตามระเบียบขอ้ก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(ตลท.)และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจดัโดย ก.ล.ต. ตลท. สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สถาบนั 

ไทยพฒัน ์สมาคมบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA) เป็นตน้ เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือน�าความรูม้าพฒันาและเป็นแนวทาง

ในการปฏิบตัหินา้ที ่รวมถึงการใหค้�าแนะน�า หรอืขอ้เสนอแนะ เพ่ือการปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันาการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ใหด้มีากยิง่ข้ึน และ

รายงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการทราบทกุครัง้ โดยคณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มอบรมในปี 2562 ไดแ้ก่

2.2 ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั

ส�าหรบัหลกัสตูรของผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั จะพิจารณาและเขา้รว่มเป็นประจ�าทกุปีตามความเหมาะสม ในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวขอ้ง 

กบัการปฏิบตัิหนา้ที่ และการด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามระเบียบขอ้ก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ซึง่จดัโดย ก.ล.ต. ตลท. สมาคมสง่เสริม 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย สมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย สถาบนัไทยพฒัน ์สมาคมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (maiA) 

เป็นตน้ เพ่ือน�าความรูม้าปรบัปรุง ประยุกตใ์ช ้และพฒันาศกัยภาพตนเอง รวมถึงงานของบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ข้ึน 

ผลการด�าเนนิงาน

คุณชมเดอืน   ศตวุฒ ิ  
กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ

3 หลกัสูตร รวม 11.0 ช ัว่โมง

ดร.วิชา  จวิาลยั  
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

2 หลกัสูตร รวม 11.0 ช ัว่โมง

คุณวิชยั  วชัรวฒันากุล  
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

3 หลกัสูตร รวม 27.0 ช ัว่โมง

ดร.จุมพล กลว้ยไมง้าม  
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

3 หลกัสูตร รวม 16.0 ช ัว่โมง
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2.3 พนกังาน
คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ จดัใหพ้นกังานทุกระดบัไดร้บัการฝึกอบรมในสายงานต่างๆ ที่ตนเอง 

รบัผิดชอบอย่างสม�า่เสมอ ทัง้การฝึกอบรมในสายวชิาชีพหลกัของบริษทัฯ ตามขอบข่ายที่บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้โดยเป็นไปตามกฎ

ระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ท�าลายแห่งสหรฐัอเมริกา (ASNT)” และองคก์รสากลอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งก�าหนด ตลอดจนการอบรม 

หลกัสูตรความปลอดภยัในการท�างานประเภทต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนัน้ ยงัมีการเชิญผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศและภายในประเทศ  

มาท�าการฝึกอบรมใหแ้กบุ่คลากรของบรษิทัฯ อยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมเตมิความรู ้

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดส้่งพนักงานเพ่ือเขา้ร่วมอบรม / ทดสอบ / สมันา / นิทรรศการภายนอกกบัสถาบนัต่างๆ จ�านวน  

76 หลกัสูตร รวมทัง้หมด 206 ครัง้ เป็นเงิน 2,153,952.10 บาท คิดเป็น 2,566.50 ช ัว่โมงต่อปี โดยมีพนกังานเขา้ร่วมทัง้หมด 206 คน 

(นบัซ�า้) (หรือ 128 คน - นบัรายบุคคล) ค่าใชจ้่ายเฉลี่ย 10,456.08 บาทต่อคนต่อปี (หรือ 16,827.75 บาทต่อคนต่อปี - นบัรายบุคคล) 

เฉลี่ย 12.46 ช ัว่โมงต่อคนต่อปี (หรือ 20.05 ช ัว่โมงต่อคนต่อปี - นบัรายบุคคล)

ล�าดบั ระดบั

รายละเอยีดการอบรม

จ�านวน
(หลกัสตูร)

เขา้ร่วม / นบัซ�า้
(คน)

เขา้ร่วม / นบัรายบคุคล
(คน)

รวม
(ช ัว่โมง)

เฉลีย่ต่อคนต่อปี
(ช ัว่โมง)

1. กรรมการ 11 4 4 100.00 25.00

2. ผูบ้รหิารระดบัสูง 6 8 2 89.50 44.50

3. ผูบ้รหิารระดบัฝ่าย 20 23 10 144.00 14.40

4. ผูบ้รหิารระดบัแผนก 5 5 3 37.00 12.33

5. เลขานุการบรษิทั 5 8 2 48.00 24.00

6. วศิวกร 14 23 12 366.00 30.50

7. ชา่งเทคนิค 26 98 71 1,589.00 22.38

8. หวัหนา้งานฝ่ายสนบัสนุน 12 15 3 98.00 32.66

9. หวัหนา้งานฝ่ายปฏิบตักิาร 7 9 9 84.00 9.33

10. พนกังานฝ่ายสนบัสนุน 7 12 11 62.00 5.63

11. พนกังานฝ่ายปฏิบตักิาร 3 5 5 49.00 9.80
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การอบรมภายใน
การอบรมภายนอก

2,153,952.10 บาท
เฉลี่ย : 10,456.08 บาท/คน/ปี

รายบุคคล : 16,827.75 บาท/คน/ปี

76 หลกัสูตร รวม 206 คร ัง้

206 คน (นบัซ�า้) 
(หรือ 129 คน - นบัรายบุคคล)

2,566.50 ช ัว่โมงต่อปี
เฉลี่ย : 12.46 ช ัว่โมง/คน/ปี

รายบุคคล : 20.05 ช ัว่โมง/คน/ปี

204,450.59 บาท
เฉลีย่ : 191.61 บาท/คน/ปี

รายบคุคล : 688.39 บาท/คน/ปี

9,866.00 ช ัว่โมงต่อปี
เฉลีย่ : 9.25 ช ัว่โมง/คน/ปี

รายบคุคล : 33.22 ช ัว่โมง/คน/ปี

30 หลกัสตูร รวม 71 คร ัง้

1,067 คน (นบัซ�า้) 
(หรือ 297 คน - นบัรายบุคคล)

ผลการด�าเนนิงาน (GRI 404-1)
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<< Certificate ทีพ่นกังานทีไ่ดร้บั
(GRI 404-2)

MT

PT
RT

UT

ET WRAPPING

VT

RI CSWIP

RAT

API

UTM

AUT

จ�านวนพนกังานทีไ่ดร้บั Certificate  >>

(คน) - นบัซ�า้

2560

2561

2562

83

114

181

จากการด�าเนินการทีผ่า่นมา บรษิทัฯ สามารถสรา้งนกัเทคนิค 

NDT ทีผ่า่นการทดสอบจนไดร้บัใบอนุญาต (Certificate) และสามารถ

ปฏิบตัิงานไดต้ามความตอ้งการของตลาดและลูกคา้ไดเ้พ่ิมมากข้ึน  

แมว้า่จะยงัไม่เพียงพอ แตก็่ถือไดว้า่ บริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนในการ

สรรหาพนกังานใหมล่งไดใ้นระดบัทีน่่าพอใจ
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บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นความส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ซึ่งเปรียบเสมือนการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษทัฯ ดงันัน้  

จึงไดมี้การก�าหนดเสน้ทางการเติบโตในการท�างาน หรือ Road Map ข้ึน เพื่อสรา้งแรงจูงใจและแรงผลกัดนัใหพ้นกังานกา้วไปสู่เป้าหมาย 

ตามทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหก้ารสนบัสนุน และสง่เสรมิพนกังานอย่างเทา่เทียมตามโอกาส ความสามารถ และความถนดัของแต่ละบุคคล

ในการเขา้รบัการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจากผูเ้ชีย่วชาญผูช้ �านาญ ผูท้รงคณุวุฒ ิเพ่ือพฒันาทกัษะ เพ่ิมพูนความรู ้ความช�านาญ 

รวมถึงความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายและทนัสมยัอยา่งเต็มที ่ โดยผูบ้รหิารจะเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง สรา้งโอกาสในการกา้วหนา้ และใหผ้ลตอบแทน

ตา่งๆ รวมถึงการสรา้งความเขา้ใจและปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้กพ่นกังาน พรอ้มทัง้สอดแทรกหลกัจรรยาบรรณทางวชิาชพี หลกัจรยิธรรม

และคณุธรรม เพ่ือปลกูฝังใหบุ้คลากรมีจติส�านึกในการปฏิบตังิาน เพ่ือเป็นบุคลากรทีมี่คณุคา่ และมีความพรอ้มตอ่องคก์รในอนาคต

โอกาสการเติบโตในสายอาชพี / หนา้ท่ี (GRI 405-1, 103-2, 103-3)

2560

2561

2562

23 คน

63 คน

24 คน
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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 และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัยอ่ย จะตอ้งไดร้บัการอบรมและปฏิบตัติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั โดยบรษิทัฯ 

ใหโ้อกาสทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัในการท�างาน ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการท�างาน ประกาศ และค�าส ัง่ตา่งๆ ของบรษิทัฯ ทีช่อบดว้ยกฎหมาย

เดยีวกนั และจะไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมิดหรอืคกุคาม ไมว่า่จะเป็นทางวาจา หรอืทางการกระท�าตอ่บุคคลอืน่ ไมเ่ลือกปฏิบตัหิรอืกีดกนั 

ผูห้น่ึงผูใ้ด และสง่เสรมิใหท้กุคนมีความตระหนกัและส�านึกในสทิธิหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีมี่ตอ่บุคคลอืน่และสงัคม

นโยบายการจา้งงาน 
ยดึหลกัการพิจารณาจากความรูค้วามสามารถของผูส้มคัร โดยไมเ่ลอืกปฏิบตั ิและไมกี่ดกนัทางเพศ ศาสนา หรอืเรือ่งอืน่ใดทีไ่มเ่ก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบตังิาน ซึง่ลกัษณะการจา้งงานจะแบง่เป็น 2 รูปแบบ คอื การจา้งเป็นพนกังานประจ�า และการจา้งแบบชัว่คราวทีจ่ะก�าหนดระยะเวลาจา้ง

อยา่งชดัเจน 

ในปี 2562 นอกจากพนกังานคนไทย บริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานชาวต่างชาติ 32 คน ซึ่งมีความแตกต่างทัง้ในเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 

และวฒันธรรม ฯลฯ มาท�างานรว่มกนั ซึง่ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี 7 คน อนิเดีย 23 คน และเมียนมา 2 คน ซึง่ท�าใหมี้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ท ัง้ในเรือ่งเทคนิคการท�างานและการพฒันาความรู ้ โดยบรษิทัฯ ดูแล และปฏิบตัติอ่พนกังานทุกคน ทุกชาต ิศาสนาดว้ยความเสมอภาค และ 

เทา่เทยีมกนั โดยไมมี่การละเมิดสทิธิมนุษยชน หรอืนโยบายการจา้งงานแตอ่ยา่งใด

จ�านวนพนกังานทัง้หมด (ยอ้นหลงั 3 ปี) สถติิพนกังานเขา้ – ออก (ยอ้นหลงั 3 ปี)

สทิธิมนุษยชน และนโยบายการจา้งงาน (GRI 103-2, 103-3, 405-1) 

ผลการด�าเนนิงาน (GRI 103-2, 103-3, 405-1)
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คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร

เงินเดอืน + รายไดอ้ืน่ๆ

2562 9,822,852.00

2561 9,822,852.00

2560 9,803,468.00

2562 355,657.42

2561 214,406.51

2560 151,075.91

สวสัดกิาร2562 10,870,398.42

2561 10,846,678.51

2560 11,157,089.91

รวม

2562 691,889.00

2561 809,420.00

2560 897,546.00

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี

2562 -

2561 -

2560 305,000.00

โบนสั

ผลการด�าเนนิงาน

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 เพ่ือเป็นทุนในการสรา้งงานสรา้งอาชีพเสริม หรือชว่ยแกปั้ญหาหน้ีสินสว่นตวัในครอบครวัของพนกังานทัง้ระยะส ัน้และระยะยาว 

ซึ่งไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ ใหผ้่อนคลายไดด้ว้ยดี นอกจากน้ี ยงัจดัสถานที่ปฏิบตัิงานใหมี้สภาพแวดลอ้มที่ดี มีมุมพกัผ่อนและลานกิจกรรม 

ใหก้บัพนกังาน รวมถึงการจดัหาอุปกรณท์ีจ่ �าเป็นเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน เป็นตน้

ทัง้น้ี  คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของพนกังานทกุคน (รอ้ยละ 100) ในการ

ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสม เป็นไปตามความตอ้งการของพนกังาน  รวมถึงการเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอความตอ้งการ

ของพนกังานใหบ้รษิทัฯ ทราบ  รว่มหาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  อกีทัง้การชว่ยลดขอ้ขดัแยง้ตา่งๆ โดยใชห้ลกัแรงงานสมัพนัธเ์ขา้มา

ด�าเนินกิจกรรม  ซึง่ถือเป็นการสรา้งขวญัและก�าลงัใจใหก้บัพนกังานอกีทางหน่ึง 

สวสัดกิาร และผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม(GRI 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 405-1)
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โอกาสเขา้ถึงแหลง่เงินทนุ เพ่ือขจดัปัญหาหน้ีสนิ (GRI 103-2, 103-3, 405-1)

บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกบัสถาบนัการเงินทัง้ของภาครฐัและเอกชนถึง 3 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์  ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม เพ่ือเป็นแหล่งเ งินทุนดอกเบ้ียต�า่ให ้พนักงานได ้มีโอกาสเข ้าถึงได ้ง่ายสามารถ 

น�าไปแกปั้ญหาหน้ีสนิ หรอืน�าไปเป็นเงินทุนเพ่ือประกอบอาชพีเสรมินอกเวลางาน รวมไปถึงการขอสนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่จากการด�าเนินการ 

ดงักลา่ว มีพนกังานทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการฯ และไดร้บัการอนุมตัเิงินทนุ / สนิเชือ่แลว้จ�านวน 32 ราย หรอืคดิเป็น 14.39% ของจ�านวนพนกังาน

ทัง้หมด 

คา่ตอบแทนพนกังาน

เงินเดอืน + รายไดอ้ืน่ๆ

2562 117,826,645.00

2561 115,846,752.84

2560 107,843,481.50

2562 1,064,992.07

2561 959,284.35

2560 939,575.42

สวสัดกิาร2562 3,673,411.00

2561 3,480,166.00

2560  3,454,098.00

คา่วชิาชพี

2562 1,626,426.00

2561 2,082,102.00

2560                  2,324,213.00

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี

2562 936,878.00

2561 1,907,940.70

2560 3,353,998.50

โบนสั

รวมค่าตอบแทนพนกังาน
2562 135,998,750.49
2561 135,122,924.40
2560  129,072,456.33

ในรอบปี 2562 ทีผ่า่นมาพนกังานและผูบ้รหิารไดร้บัคา่ตอบแทน จากเงินเดอืน เบ้ีย

เลี้ยง คา่ท�างานลว่งเวลา คา่วชิาชพี โบนสั และสวสัดกิาร โดยมีมูลคา่รวม 135,998,750.49 บาท 

คดิเป็น 39.69 % ของรายได ้
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ตัง้แต่ 1 มกราคม 2548 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) ในนามบริษทัฯ ส�าหรบัพนกังานทุกคน  

โดยบริษทัฯ ไดค้ดัเลือกและลงทุนในกองทุน เค มาสเตอร ์ พูล ฟันด ์ (ตัง้แต่ 1 มกราคม 2560) และแต่งตัง้ใหบ้ริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการ 

กองทนุกสกิรไทย จ�ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทนุ ซึง่พนกังานสามารถเลือกการจา่ยเงินสะสมไดใ้นอตัรารอ้ยละ 5 - 15 ของเงินเดอืน ตัง้แตเ่ริม่เขา้

กองทนุฯ โดยบรษิทัฯ จะจา่ยเงินสมทบเขา้กองทนุฯ ในอตัรารอ้ยละ 5 - 10 ของเงินเดอืนพนกังานตามเง่ือนไขอายุการท�างาน ทัง้น้ี พนกังาน

สามารถเลือกรูปแบบในการลงทุนตามความเหมาะสมของแตล่ะบุคคล เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ที ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงผลตอบแทน

ทีสู่งข้ึนตามอายุงานและประเภทของกองทุนทีต่นเองเลือก เพ่ือใหส้รา้งจติส�านึกในการเก็บออมส�าหรบัใชใ้นอนาคต และ/หรือ สรา้งความมัน่คง

ทางการเงินหลงัการเกษียณอายุ ในปัจจบุนัมีจ�านวนสมาชกิกองทนุฯ ทัง้สิ้น 86 คน โดยแบง่เป็น

 

แผนการลงทุนฯ จ�านวนคน สะสมลกูจา้ง สมทบนายจา้ง

แผนที ่1 5 คน 5 % 10 คน 5 % 8 คน

แผนที ่2 9 คน 7 % 1 คน 6 % 1 คน

แผนที ่3 2 คน 8 % 1 คน 7 % 3 คน

แผนที ่4 2 คน 10 % 3 คน 9 % 1 คน

14 % 1 คน 10 % 5 คน

15 % 2 คน

ผลการด�าเนนิงาน

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี (GRI 102-2, 103-3, 405-1)

ผลการด�าเนนิงาน

SCB
2562 0
2561 0
2560 2

GSB
2562 25
2561 33
2560  43 

IBANK
2562 7
2561 7
2560 7

18 คน

68 คน

แผนการลงทุนฯ จ�านวนคน สะสมลกูจา้ง สมทบนายจา้ง

แผนที ่1 25 คน 5 % 36 คน 5 % 33 คน

แผนที ่2 17 คน 8 % 2 คน 6 % 7 คน

แผนที ่3 16 คน 9 % 1 คน 7 % 5 คน

แผนที ่4 10 คน 10 % 19 คน 8 % 4 คน

12 % 1 คน 10 % 19 คน

15 % 9 คน
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ระดบัพนกังาน

ขอ้มลูพนกังานปี 2562 (GRI 102-7, 102-8, 405-1)

ระดบัการศกึษาของพนกังาน
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ช่วงอายุพนกังาน

สดัส่วนศาสนาภายในองคก์ร              
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อายุการท�างานของพนกังานสิ้นสดุปี 2562

อายุการท�างานของพนกังานท่ีพน้สภาพปี 2562
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ประเภทการจา้ง - จ�านวนพนง. ประจ�า, freelance แบ่งตามเพศ เชื้อชาติ
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อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

กลยุทธ์ดา้นความปลอดภยั (GRI 103-1, 403-1)

บรษิทัฯ มีการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัฯ ตามนโยบายอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน  

(Health ,Safety, and Environment Management System – HSE) มีการประเมินOH&S MS เพ่ือลด และควบคมุอนัตรายและความเสีย่ง 

ที่อาจเกิดอุบตัิเหตุและการบาดเจ็บจากการท�างาน รวมถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม และระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัฯ  

ของบรษิทัยงัไดร้บัการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  ISO 45001 อกีดว้ย

ทิศทางของกลยุทธด์า้นความปลอดภยัของบริษทัฯ มุ่งเนน้ในการสง่เสริมการสรา้งความตระหนกัและสรา้งการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 

การท�างานใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมความปลอดภยั โดยใชร้ะบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัที่ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั และ 

ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทอลเป็นเครื่องมือในสนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยัเพ่ือการปฏิบตัิงานที่สะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ีในทุกๆปี บริษทัฯ  

ไดก้�าหนดใหมี้แผนการตรวจตดิตามภายใน ซึง่เป็นการตรวจสอบการปฏิบตัติามระบบการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัอยา่งสม�า่เสมอ

บริษทัฯ ยึดถือความปลอดภยัเป็นปัจจยัหลกัในการด�าเนินธุรกิจ และจะปลูกฝังจติส�านึกดา้นความปลอดภยั เพ่ือใหม้ ัน่ใจไดว้า่ทุกคน 

ที่ร่วมงานกับบริษัทฯ จะสามารถท�างานไดอ้ย่างปลอดภัย ตลอดจนเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุรา้ยแรงและผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

และสิง่แวดลอ้ม

การปลกูฝังและส่งเสรมิวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั เพือ่ลดหรอืก�าจดัความเสีย่งในการท�างาน (GRI 103-2)

วฒันธรรมความปลอดภยัถกูปลกูฝังอยูใ่นทกุการด�าเนินงานของบรษิทัฯ  เพ่ือชว่ยในการปรบัปรุงผลการด�าเนินการดา้นความปลอดภยั

และบรรลุเป้าหมายการเป็นองคก์รทีป่ราศจากอุบตัเิหตุ ท�าใหเ้ราไม่เกิดอุบตัเิหตุถึงขัน้หยุดงานเลย แตถึ่งแมเ้ราสามารถลดระดบัความรุนแรง 

ของอุบตัเิหตุทีผ่า่นมาได ้แตย่งัเกิดจ�านวนอุบตักิารณท์ีเ่พ่ิมข้ึน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึพยายามอยา่งไมล่ดละทีจ่ะเสรมิสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

ภายในองคก์ร ซีง่ไดมุ้ง่เนน้ทีก่ารดแูลความปลอดภยัของผูป้ฏิบตังิาน และการแสดงความมุง่มัน่ในการเป็นผูน้�าดา้นความปลอดภยั 

ในปี 2562 ไดมี้การสง่เสริม และพฒ้นาความเป็นผูน้�าดา้นความปลอดภยัขององคก์ร โดยด�าเนินการผ่านการจดัอบรมในปีที่ผ่านมา  

และการปลกูฝังวฒันธรรมความปลอดภยัทีแ่ข็งแกรง่นัน้ตอ้งเริม่จากผูป้ฏิบตังิานทีมี่ศกัยภาพ บรษิทัฯ จงึจดัใหมี้การฝึกอบรม และทกัษะทีจ่ �าเป็น  

เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่ผูป้ฏิบตัิงานจะสามารถจะปฏิบตัิงานไดอ้ย่างปลอดภยั โดยผ่านการอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท�างาน

ผลการด�าเนนิงาน (GRI 103-3)

SAFETY

 (GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 

403-6, 403-7, 403-8, 409-9, 403-10) 
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ขอ้มูลสรปุอบรม ดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยั 

ประจ�าปี 2562 (GRI 403-3, 403-5)

 

ล�าดบั หลกัสตูร จ�านวนรุ่นท่ีจดัอบรม พนกังาน ลกูคา้ ผูร้บัเหมา นกัศกึษาฝึกงาน รวม

1. การป้องกนัอนัตรายจากรงัสี 9 54 41 12 2 109

2. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัฯ 13 91 - 10 2 103

3. การขบัข่ีเชงิป้องกนัอุบตัเิหตุ 6 75 - - - 75

4. ความปลอดภยัในการท�างานกบัสารเคมี 1 27 - 2 - 29

5. การจดัการวสัดุไมใ่ชแ้ลว้ 1 27 - 2 - 29

6. ฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ 4 117 - - - 117

7. ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 2 57 - - - 57

8. ความปลอดภยัในการท�างานเก่ียวกบัสารเคมี 1 27 - 2 - 29

9. การสรา้งพฤตกิรรมความปลอดภยั 2 4 - - - 4

รวม - 479 41 28 4 552

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมอย่างเต็มที่ใหพ้นกังาน คู่คา้ และผูร้บัเหมาทุกคน สามารถรายงานสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภยั  

หรือมีอ�านาจในการหยุดงานเม่ือพบเห็นสภาพแวดลอ้มในการท�างานหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภยัที่อาจส่งผลใหเ้กิดอุบตัิเหตุได ้

การจดัการดา้นความปลอดภยั (GRI 103-2) 

บริษัทฯค�านึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท�างานของพนักงานทุกระดับเป็นส�าค ัญจึงไดแ้ต่งตั้ง 

คณะกรรมการ ความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน (คปอ.) ข้ึนเพ่ือก�าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิและตดิตามผล 

การปฏิบตัิงาน โดย จดัใหมี้การประชุมฯ เป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือสรุปผลการด�าเนินงานตามนโยบาย และรายงานสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ 

จากการท�างาน และความปลอดภยัส่วนบุคคล โดยมีการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง และร่วมกนัก�าหนดมาตรการป้องกนัเพ่ิมเติม 

โดยผา่นการหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมารความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง  รวมถึงการจดัท�าเอกสารวธิีการปฏิบตังิาน การจดัหาขอ้มูลดา้นเทคนิค 

ในขอบเขตที่เหมาะสม เพ่ือป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนต่อบุคลากร ทรพัยส์ิน และสภาพแวดลอ้ม อีกทัง้ ยงัจดัใหมี้การอบรมและ 

กิจกรรมตา่งๆ ในเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัอยา่งสม�า่เสมอ และไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือความปลอดภยั 

และสุขอนามยัทีด่ขีองพนกังาน ตลอดจนการใหค้�าแนะน�าอยา่งสม�า่เสมอและตอ่เน่ือง มีระบบป้องกนัอนัตรายในการท�างานให ้กบัพนกังาน และ

ชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบตัิงาน รวมถึงมีการสุ่มตรวจความปลอดภยัของสถานที่ปฏิบตัิงานดา้นรงัสี โดยหน่วยงานตรวจความปลอดภยัฯ  

และการสุ่มตรวจสอบสถานที่จดัเก็บสารรงัสี ร่วมกบัส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงการส่งเครื่องมือ/อุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง 

กบัการท�างานเพ่ือท�าการตรวจสอบ หรือสอบเทียบตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและ 

หน่วยงานภาครฐัก�าหนด เพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหก้บัสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยการปฏิบตังิานของบรษิทัฯ จะค�านึงถึงหลกัจรรยาบรรณ

ในวชิาชพีและการมีจรยิธรรมและคณุธรรมในการท�างานเป็นส�าคญั 
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 ในปี 2562 ดว้ยความมุ่งมัน่ในการปรบัปรุงผลการด�าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 

อย่างต่อเน่ือง ท�าใหส้ถิติการเกิดอุบตัิเหตุถึงขัน้หยุดงาน (Lost Time Injury Frequency-LTIF) รวมถึงบนัทึกอตัราการบาดเจ็บ (Total  

Recordable Injury Rate – TRIR) ลดลงเม่ือเทยีบกบัปี 2561

การวดัผล
สถติิปี 2561 

(ราย)
เป้าหมายปี 2562 

(ราย)

จ�านวนอุบตัเิหตุถึงขัน้เสยีชวีติ 0 0

จ�านวนการเจบ็ป่วยและโรคจากการท�างาน 0 0

อตัราการเกิดอุบตัเิหตุถึงขัน้หยุดงาน
3

(0.74/200,000 ช ัว่โมง-คน)

ไมเ่กิน 1 

(0.27/200,000 ช ัว่โมง-คน)

อตัราบนัทกึการบาดเจบ็ 

(ไมถึ่งขัน้หยุดงาน)

5

(1.23/200,000 ช ัว่โมง-คน)

ไมเ่กิน 3

(0.62/200,000 ช ัว่โมง-คน)

อตัราการเกิดเหตุจากยานพาหนะ
7

(1.72/200,000 ช ัว่โมง-คน)

ไมเ่กิน 4

(0.84/200,000ช ัว่โมง-คน)

อตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกิน
3

(0.74/200,000 ช ัว่โมง-คน)

ไมเ่กิน 1

(0.27/200,000 ช ัว่โมง-คน)

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

                             จ�านวนชัว่โมงการท�างานของพนกังานทัง้หมด 

ผลการด�าเนนิงาน (GRI 103-3)

เป้าหมายดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยัของบรษิทั ปี 2562
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จ�านวนอบุติัเหตุถงึข ัน้เสยีชวิีตเท่ากบัศนูยใ์นทุกปี

จ�านวนการเจบ็ป่วยและโรคจากการท�างานเท่ากบัศนูยใ์นทุกปี

ลดอตัราการเกดิอบุติัเหตุถงึข ัน้หยุดงานจากปี 2561 = 0.74 ราย/200,000 ช ัว่โมง - คน 
(3 ราย) ใหล้ดลงในปี 2562 = 0.27 ราย/200,000 ช ัว่โมง - คน (1 ราย)

ลดอตัราการเกดิเหตุจากยานพาหนะจากปี 2561 = 1.72 ราย/200,000 ช ัว่โมง-คน (7 ราย) 
ใหล้ดลงในปี 2562 = 0.84 ราย/200,000 ช ัว่โมง-คน (4 ราย)

ลดอตัราบนัทึกการบาดเจ็บ (ไม่ถึงข ัน้หยุดงาน) จากปี 2561 = 1.23 
ราย /200,000 ช ัว่โมง-คน (5 ราย) ใหล้ดลงในปี 2562 = 0.62 ราย/ 
200,000 ช ัว่โมง-คน (3 ราย)

ลดอตัราบนัทึกการรบัปรมิาณรงัสเีกนิจากปี 2561 = 0.74 ราย/200,000 
ช ัว่โมง-คน (3 ราย) ใหล้ดลงในปี 2562 = 0.27 ราย/200,000  

ช ัว่โมง-คน (1 ราย)

การปฏิบตัิงานดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานของบรษิทัฯ  

เป็นไปตามแผนงานประจ�าปี 2562 ที่ไดจ้ดัเตรียมไว ้ส่วนอตัราการเกิดเหตุจากยานพาหนะ และอตัรา

บนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกิน ยงัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจดัท�าแผนงานป้องกนัอนัตราย 

เพ่ือลดอุบตักิารณเ์ก่ียวกบัการขบัข่ียานพาหนะของบรษิทัฯ และแผนป้องกนัอตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกิน 

ในปี 2563 ตอ่ไป

(GRI 403-9)
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ผลการด�าเนนิงาน (GRI 103-3)

การวิเคราะหห์าตน้เหตุ เพือ่ก�าหนดแนวทางป้องกนัและปรบัปรงุ (GRI 103-2)

การเกดิเหตุจากยานพาหนะ 20 ราย

อายุงาน (ปี)

พนกังานใหม่ (อายุงานไม่เกนิ 1 ปี)      13 คน 
พนกังานอายุงานเกนิ 1 ปีขึ้นไป         7 คน

การอบรม DDC
ไม่เคยผ่านอบรม               8 คน 
ผ่านอบรม+ไม่ทบทวน              7 คน
ผ่านอบรม+ทบทวน(ภายใน 3 ปี)        5 คน

สาเหตุ
ไม่มีความช�านาญในการขบัรถ             11 คน 
การเวน้ระยะห่างในการขบัรถ            5 คน
ขาดการประเมินผูข้บัขีร่่วมทาง        3 คน
การไม่ชะลอในทางแยก             1 คน
ฝ่าฝืนกฏจราจร (ไฟแดง)         1 คน

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในปี 2562 นี้  
อาจสรุปไดว้า่กลุ่มบุคคลที่เกิดเหตุเป็นกลุ่มบุคคลพนกังานใหม่ และกลุ่มที่ไม่ผ่านการอบรม และกลุ่มที่ผ่านการอบรมเกิน 3 ปี 

ซึง่ไมไ่ดร้บัการทบทวนหลกัสูตรการขบัข่ีในเชิงป้องกนั และจะน�าสาเหตุไปเป็นกรณีศึกษาในการฝึกอบรมหลกัสูตรการขบัขี่ในเชงิป้องกนั 

ตลอดจนการเนน้ย�า้วิธีการที่ถูกตอ้ง และใหพ้นกังานน�าไปปฏิบตัิ เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัทัง้ตวัเองและเพ่ือนร่วมทางบนทอ้งถนน 

โดยมีแผนงานป้องกนัอนัตรายเพ่ือลดอุบตักิารณเ์ก่ียวกบัการขบัข่ีรถยนตข์องบรษิทั 2563 สนบัสนุนตอ่ไป

อบุตัเิหตุจากการขบัขีด่ว้ยความเร็วมแีรงปะทะทีท่ �าใหเ้กิดความสญูเสยีมากมาย 
บรษิทัฯ มีความตระหนกั และเนน้ย�า้กบัพนกังานเสมอวา่ การขบัข่ีใหป้ลอดภยั คอื ผูข้บัข่ีตอ้งมีความรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยการปฏิบตัิ

ตามกฎจราจร เมาไม่ขบั ลดความเร็ว เพราะการจะหยุดไม่ใหเ้กิดอุบตัิเหตุนัน้ สิ่งส�าคญัที่สุด คือ การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผูข้บัข่ี  

หากเราไม่ปฏิบตัติามกฎจราจรอยา่งเคร่งครดั ต่อใหถ้นนมีโครงสรา้งที่ดีเพียงใด รถอยู่สภาพพรอ้มแค่ไหน ก็ยากที่จะหยุดอุบตัิเหตุได ้

พื้นฐานของการขบัขีใ่นระดบัความเรว็ท่ีปลอดภยั

สิง่เหลา่น้ีจะชว่ยลดความเสีย่งในการเกิดอุบตัเิหตุได ้ดว้ยเหตุน้ี บรษิทัฯ จงึมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัใหพ้นกังานปฏิบตั ิตลอดจนบทลงโทษ

ตา่งๆ ทัง้น้ี เพ่ือความปลอดภยัตอ่พนกังาน รวมถึงชุมชนและสงัคมทีเ่ราไดใ้ช ้และอยูอ่าศยัรว่มกนั

ในเขตเมืองและชุมชน 

ไมค่วรเกิน 50 กิโลเมตร/ช ัว่โมง 

นอกเขตเมือง

ไมค่วรเกิน 90 กิโลเมตร/ช ัว่โมง 
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การด�าเนนิการเกีย่วกบักฎระเบยีบ/ขอ้บงัคบั

ก�าหนดความเรว็
ในการขบัขีร่ถยนต์

ตามท่ีกฎหมายก�าหนด

ตรวจสอบความเร็วในการขบัรถยนต์

ดว้ยโปรแกรม Smart fleet analyst 

เป็นประจ�าทกุเดอืน

ปรมิาณแอลกอฮอล์
เท่ากบั 0 มิลลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์

สุม่ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์

โดยความถ่ีข้ึนกบัแตล่ะหน่วยงาน

ตามตวามเหมาะสม

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในปี 2562 นี้  
พนกังานไมมี่ความรูเ้ก่ียวกบัการดแูลรกัษา และจดัเก็บอุปกรณว์ดัปรมิาณทางรงัส ี รวมถึงการปฏิบตังิานไมถ่กูตอ้งตามวธิีการปฏิบตั ิ

ดงันัน้ จงึก�าหนดแผนป้องกนัอตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกิน ในปี 2563 โดยจะใหแ้ตล่ะหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลพนกังานทีท่ �างานดา้นรงัส ี

ท�าการจดัฝึกอบรม ทบทวนพนกังานทีท่ �างานดา้นรงัส ีใหไ้ด ้100% โดยก�าหนดเนน้ย�า้ในเน้ือหาหวัขอ้การจดัเก็บอุปกรณว์ดัปรมิาณทางรงัสี

การรบัปรมิาณรงัสเีกนิ 8 ราย
การปฏบิติังาน

ไม่ถูกตอ้งตามวิธีการปฏบิติั
2 คน

การจดัเกบ็อปุกรณ์
วดัปรมิาณทางรงัสไีม่ถูกตอ้ง

6 คน
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ผลการด�าเนนิงาน

การชี้บ่งอนัตรายและการประเมินความเสีย่ง (GRI 403-2)

TNDT มีขัน้ตอนการด�าเนินงานส�าหรบัการระบุอนัตราย และการประเมินความเสีย่งทกุกิจกรรมในการท�างาน รวมไปถึงสภาพแวดลอ้ม

ในการท�างานของพนกังาน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาก�าหนดมาตรการการควบคมุ ป้องกนั และ 

ลดความเสี่ยงที่สามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภยัของพนกังานและบุคคลต่างๆ ที่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของ TNDT 

โดยไดแ้สดงไวใ้น “เอกสารขัน้ตอนการปฏิบตังิาน เรือ่ง การชี้บง่อนัตราย การประเมินความเสีย่งและควบคมุความเสีย่ง” หากมีกิจกรรมใหม ่

หรอืมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม สิง่อ�านวยความสะดวก อุปกรณ ์และวตัถุดบิตา่งๆ ทีใ่ชเ้ก่ียวกบัการท�างาน จะมีการทบทวน และแกไ้ข

ใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมภายในการควบคมุของ TNDT  อยา่งตอ่เน่ือง

การสอบสวนอบุตักิารณแ์ละอบุตัเิหตุ
บรษิทัฯ มีการก�าหนดตวัชี้วดัดา้นความปลอดภยัฯ และคน้หาสาเหตุแทจ้รงิทีท่ �าใหเ้กิดอุบตัเิหตุ และก�าหนดมาตรการป้องกนั รวมถึง

ท�าการแกไ้ขปรบัปรุงไม่ใหเ้กิดเหตุการณล์กัษณะเดียวกนัซ�า้ข้ึนอีก โดยมีการน�าประเด็นการเกิดอุบตัิการณ/์อุบตัิเหตุเขา้ร่วมหารือในทีป่ระชุม

คณะกรรมการความปลอดภยัฯ และมีการน�าขอ้มูลรายงานการสอบสวนอุบตัิการณแ์ละอุบตัิเหตุไปจดัท�าสถิตกิารประสบอนัตราย เพ่ือศกึษา

ผลกระทบ ติดตามตรวจสอบ และวางแผนป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดกฎหมายของประเทศ และระบบการจดัการ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยัของบรษิทั ฯ โดยสามารถแบง่อุบตักิารณแ์ละอุบตัเิหตุ ดงัน้ี

อบุติัการณ/์อบุติัเหตุ
ท่ีเกดิจากการท�างาน

อบุติัการณ/์อบุติัเหตุ
ทางรถยนต์

อบุติัการณ์
การไดร้บัรงัสสีงู

การตรวจวดัระดบั
แอลกอฮอลแ์ละ

การตรวจหาสารเสพติด
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การมีส่วนร่วมของผูป้ฏบิตัิงาน การใหค้�าปรึกษา และการสือ่สารดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (GRI 403-4)

ฝ่ายอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม (ฝ่าย HSE) มีชอ่งทางและวธิีในการสือ่สาร การมีสว่นรว่ม และใหค้�าปรกึษา ระหวา่ง

หน่วยงานตา่งๆ ภายในบรษิทัฯ และระหวา่งบรษิทัฯ กบัหน่วยงานภายนอก เชน่ หน่วยงานราชการ, ลูกคา้, ผูร้บัเหมา, ผูม้าตดิตอ่ และพ้ืนที่

ขา้งเคยีง เป็นตน้ เพ่ือประสานงานเก่ียวกบัการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม มีการก�าหนดวธิีการตดิตอ่ประสานงาน

ระหวา่งผูท้ี่เก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม ทัง้ในเรื่องการรบัเรื่อง การแจง้เรื่องและการรายงานต่างๆ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการตา่งๆ 

เชน่ คณะกรรมการสวสัดกิาร คณะกรรมการความปลอดภยัฯ เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการระบบการตดิตอ่สือ่สารทัง้

ภายในบรษิทัฯและหน่วยงานภายนอกบรษิทัฯ 

ในกระบวนการปฏิบตัิงาน ยงัมีช่องทางใหพ้นกังานผูป้ฏิบตังิานไดมี้สว่นรว่มในการใหค้�าปรกึษา และการสือ่สารดา้นอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั เชน่ Toolbox Talk กอ่นเริม่งาน การส�ารวจและประเมินอนัตรายกอ่นเริม่งาน น�ามาสือ่สาร และน�ามาพิจารณา เพ่ือการตดัสนิใจ 

ในการปรบัปรุงสภาพการท�างานใหป้ลอดภยัก่อนเริ่มงาน  และกิจกรรม KYT ที่ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการคน้หาอนัตราย และเสนอแนะวธิี

การปรบัปรุงแกไ้ข รวมถึงการคน้หาเพ่ือท�ารายงาน HazOp & Near miss เป็นอกีชอ่งทางหน่ึงทีใ่หพ้นกังานไดค้น้หาอนัตรายในพ้ืนทีท่ีท่ �างาน  

เพ่ือสือ่สารใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือประมาณระดบัความเสีย่งในการวางแผนแกไ้ขปรบัปรุงตามความระดบัเสีย่งทีมี่นยัส�าคญั

บรเิวณ
ทางเขา้ส�านกังาน

ช่องทางการสือ่สาร
และรบัขอ้รอ้งเรยีน

มาตรการคุม้ครอง

ผูแ้จง้เบาะแส / ผูร้อ้งเรยีน

พิจารณาขอ้มูลและน�าเสนอ

ทีป่ระชุม คปอ. 

เพ่ือหาแนวทางแกไ้ข

แจง้ขอ้มูล / พดูคุย หารอื 
/ ปรกึษา ฝ่าย HSE
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โครงการ KYT 
เป็นกิจกรรมที่สนบัสนุนงานดา้นอาชีวอนามยั ดว้ยวิธีการวิเคราะหห์รือคาดการณถึ์งอนัตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการทาํงาน พรอ้ม

ทัง้กําหนด มาตรการหรือวิธีการจดัการอนัตรายเหล่านัน้เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นการช่วยคน้หาอนัตรายที่แอบแฝง 

อยู่ในการทํางาน นอกจากจะทําใหพ้นักงานไดมี้ส่วนร่วมในการคน้หาและกาหนดวิธีการป้องกนัอนัตรายจากการทํางานแลว้ยงัทําให ้

เกิดความสามคัคใีนการดาํเนินกิจกรรม เพ่ือสรา้งจติสาํนึกดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน

กิจกรรม SOCs Card/กิจกรรม HazOb & Near Miss Report
การทาํแบบสงัเกตความปลอดภยัและการสือ่สาร (Safety observation and communication) เป็นการการชี้บง่อนัตราย การวเิคราะห์

อนัตรายเพ่ือนาํเอาขอ้คดิเห็นมาปรบัปรุงการออกแบบใหค้รอบคลุมและมีการป้องกนัการเกิดเหตุการณท์ีไ่มพึ่งประสงค ์(Undesirable events) 

เพ่ือใหก้ารทาํงานไดม้าตรฐานและปลอดภยัยิง่ข้ึน

อปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล (PPE)
บรษิทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในเรือ่งความปลอดภยัในการทาํงานเป็นอยา่งยิง่ จงึไดจ้ดัหาอุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล (PPE) 

เพ่ือใหพ้นกังานไดส้วมใสอ่ยา่งเหมาะสมและถกูตอ้งกบัการทาํงานในแตล่ะประเภท เป็นการป้องกนัและลดความรุนแรงทีอ่าจเกิดข้ึนจากการทาํงาน 

โดยกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบตัแิละไดก้าํหนดไวใ้นคูมื่อความปลอดภยั

หมวกนริภยั

รองเทา้นริภยั

แว่นตา

ชดุหมี
ถุงมือ ผา้ปิดจมูก

อปุกรณป้์องกนั
การตกจากท่ีสงู

ท่ีอดุหู

อปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบคุคล (PPE)
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ดว้ย บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ำกดั (มหำชน) ไดต้ระหนกัถึง

ควำมส�ำคญัของสภำพแวดลอ้มในกำรท�ำงำนของพนักงำน ซึ่งอำจมี

ผลต่อสุขภำพของพนักงำน บริษทัฯ โดยฝ่ำยควำมปลอดภยั อำชีว

อนำมยั และสิ่งแวดลอ้ม ไดด้�ำเนินกำรตรวจวดัวเิคระหส์ภำพแวดลอ้ม 

ในกำรท�ำงำน ดำ้นแสงสว่ำง ทัง้หน่วยงำนกรุงเทพฯ และหน่วยงำน

ต่ำงจงัหวดั เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎกระทรวงก�ำหนดมำตรฐำนในกำร 

บรหิำรและกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้ม

ในกำรท�ำงำนเกี่ยวกบัควำมรอ้น แสงสวำ่ง และเสียง พ.ศ. 2549  และ

เพ่ือเป็นขอ้มูลในกำรปรบัปรุงใหส้ภำพกำรณ์ท�ำงำนมีควำมปลอดภยั

และไดม้ำตรฐำนจึงไดด้�ำเนินกำรตรวจวดัและวเิครำะหส์ภำวะกำรท�ำงำน 

ดำ้นแสงสวำ่ง โดยมีเจำ้หนำ้ที่ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน ระดบัวชิำชพี

เป็นผูด้ �ำเนินกำร ซึง่ผลกำรประเมินเป็นไปตำมเกณฑแ์ละอยูใ่นคำ่มำตรฐำน

ทีก่ฎหมำยก�ำหนด

การจดัการดา้นสขุภาพ อาชวีอนามยั (GRI 403-6) (GRI 403-10)

การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท�างาน (GRI 103-2, 103-3)

2562

2561 2560

ผลการด�าเนนิงาน

การตรวจสขุภาพพนกังาน (GRI 103-2, 103-3)

ฝ่าย HSE ก�าหนดและจดัท�าบญัชรีายการตรวจสุขภาพความเสีย่งของพนกังาน โดยประเมินจากความแตกตา่งทางดา้นสภาพแวดลอ้ม 

เครื่องมือ และกิจกรรมการท�างาน เริ่มจากรายการปัจจยัเสี่ยงทางดา้นกฎหมาย เช่น แสง เสียง ความรอ้น สารเคมี หรือขัน้ตอนอื่นใด 

ที่อาจจะเสี่ยงท�าใหพ้นกังานเกิดโรคจากการท�างาน เป็นตน้ ทัง้น้ี เพ่ือติดตามและเฝ้าระวงัแนวโนม้สุขภาพพนกังาน เพ่ือรกัษาหรือด�าเนินการ

ป้องกนัไดท้นัทว่งท ีและภายหลงัจากการตรวจสุขภาพตามทีบ่รษิทัฯก�าหนดแลว้ บรษิทัฯ ไดน้�าผลตรวจสุขภาพมาวเิคราะห ์แนวโนว้ของสุขภาพ

ของพนกังานเพ่ิมเตมิ และไดน้�าขอ้มูลดงักลา่ว มาจดัท�าโครงการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นสุขภาพ ในแผนงานประจ�าปีตอ่ไป
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กราฟแสดงผลการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสีย่ง (สมัผสัเสยีงดงั)

แนวโนม้สขุภาพของพนกังานท่ีสมัผสัเสยีงดงั

เน่ืองจากการปฏิบตัิงานจะตอ้งเขา้ไปด�าเนินการในพ้ืนที่ของลูกคา้บริษทัฯ จึงมีมาตรการป้องกนัโดยใหพ้นกังานที่ออกไปปฏิบตัิงาน

นอกสถานที่ทุกคนตอ้งสวมใส่อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหค้รบถว้น และไดมี้การแนะน�าวธิีสวมใส่ที่อุดหูลดเสียงดว้ยวธิีที่ถูกตอ้ง 

ใหแ้ก่พนกังานทราบ เพ่ือการป้องกนัและลดอนัตรายจากเสียงดงัไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมใหค้วามรูจ้ะอยู่ในสว่นหน่ึง

ของการอบรมหลกัสูตรหลกัสูตรความปลอดภยั อาชวีอนามยัฯ และภายหลงัจากการตรวจสุขภาพตามที่บริษทัฯก�าหนดแลว้ บริษทัฯ ไดน้�า

ผลตรวจสุขภาพมาวเิคราะห ์แนวโนว้ของสุขภาพของพนกังานเพิ่มเตมิ และไดน้�าขอ้มูลดงักลา่ว มาจดัท�าโครงการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นสุขภาพ  

ในแผนงานประจ�าปีตอ่ไป

ผลการด�าเนนิงาน
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ฝ่าย HSE มีการจดัใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจ�าปี ตามที่กฎหมายก�าหนดใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือใหพ้นกังาน 

ไดรู้จ้กัวธิีการป้องกนัและการเขา้ระงบัเหตุอย่างถูกตอ้งและถูกวธิี อีกทัง้ ยงัสามารถน�าความรูท้ี่ไดไ้ปชว่ยเหลือสถานประกอบการ ใชใ้นชีวติ 

ประจ�าวนั และชว่ยเหลอืสงัคมกรณีเกิดเหตุฉกุเฉนิไดแ้ละมีการฝึกซอ้มเหตุฉกุเฉนิทางรงัสปีระจ�าปีของแตล่ะพ้ืนทีก่ารท�างานตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

การบรหิารจดัการภาวะฉกุเฉนิและวิกฤตการณ์ (GRI 102, 103, 403-7)

ผลการด�าเนนิงาน

การฝึกซอ้มเหตุฉุกเฉินทางรงัสีประจ�าปีของแต่ละพ้ืนที ่

การท�างานตามทีก่ฎหมายก�าหนด

การฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ

ประจ�าปี ตามทีก่ฎหมายก�าหนด
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ความส�าเรจ็ (GRI 102-12) 
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ENVIRONMENT

ดา้นสิง่แวดลอ้ม
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ลกัษณะธุรกิจของบรษิทัฯ สว่นใหญเ่ป็นการใหบ้รกิารยงัสถานที่

ของลกูคา้ ซึง่มีความหลากหลายของประเภทอุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้ดา้นภูมิศาสตร ์วฒันธรรม ฯลฯ  เชน่ การทดสอบทอ่สง่กา๊ซ/น�า้มนั

ระหวา่งภูมิภาคซึง่มีระยะทางหลายรอ้ยกิโลเมตร เป็นตน้ ดงันัน้ การปฏิบตัิ

หนา้ที่จนจบโครงการจ�าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาต่อเน่ืองประมาณ 2-3 ปี  

บางครัง้อาจตอ้งขา้มจงัหวดั และผ่านแหล่งชุมชน หมู่บา้น รวมถึง 

เสน้ทางการจราจร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตตามปกต ิ

ของคนในชุมชน กีดขวางเสน้ทางคมนาคม อีกทัง้ ในช่วงการทดสอบ 

และตรวจสอบที่ตอ้งใชร้งัสีเป็นส่วนประกอบ อาจมีการกระจายของ 

สารรงัสีในบริเวณที่ปฏิบตัิงาน บริษทัฯ จึงใหค้วามส�าคญัอย่างยิ่ง 

ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 

ดว้ยการบอกกล่าว การใหค้วามรูพ้ื้นฐานแก่ชุมชนก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน 

อีกทัง้ ในขณะปฏิบตัิงานบริษทัฯ จดัใหมี้ระบบป้องกนัอนัตรายในการ

ท�างานใหก้บัพนกังาน และชุมชนโดยรอบ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ดา้นความปลอดภยั 

นอกจากน้ี ไดมี้การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที ่

จดัเก็บสารรงัสีโดยหน่วยงานภาครฐัที่ควบคุมใบอนุญาตฯ รวมถึง 

การสง่เครือ่งมือและอุปกรณท์ีเ่ก่ียวขอ้งกบัการท�างานไปท�าการตรวจสอบ 

หรือสอบเทียบตามมาตรฐาน เพ่ือควบคุมคุณภาพและความปลอดภยั

อยู่เสมอ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหน่วยงานภาครฐัก�าหนด  

ตลอดจนสรา้งความมัน่ใจใหก้บัสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มโดยรอบ 

ทัง้น้ี การปฏิบตังิานของบรษิทัฯ จะค�านึงถึงหลกัจรรยาบรรณในวชิาชพี 

และการมีจรยิธรรมและคณุธรรมในการท�างานเป็นส�าคญั

บริษัทฯ ยังได ้พัฒนาการให ้บริการที่ เ ป็นมิตรต่อชุมชน

และสงัคม โดยน�าประสบการณ์จากภาคสนามมาพฒันานวตักรรม  

เพ่ือสรา้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ร่นระยะเวลาที่ใชใ้นการทดสอบ 

ไดเ้ร็วข้ึนถึง 16 เทา่ ซึง่ชว่ยลดผลกระทบในการใชส้ารรงัสเีป็นอยา่งมาก

ดว้ยการลดระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้หน้อ้ยลง ทัง้น้ี โดยค�านึงถึงความปลอดภยั

ตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มโดยรอบสถานทีป่ฏิบตังิานเป็นส�าคญั

การใหบ้รกิารท่ีเป็นมิตรต่อชมุชนและสงัคม

การใหค้วามรูพ้ื้นฐานแก่ชมุชน (GRI 103)

(GRI 103, 307, 413-1, 413-2)
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การดแูลชมุชน สงัคม และรกัษาสิง่แวดลอ้ม (GRI 307ม 403-6, 403-10)

ความส�าคญัต่อกฎระเบยีบ
บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อกฎระเบียบที่ก�าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิ เพ่ือประโยชนต์่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มของทัง้ภาครฐั 

และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการใชร้งัสีของส�านกังานปรมาณู 

เพ่ือสนัติ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ขอ้ก�าหนดของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบตัิของ 

มาตรฐานสากล 

นอกจากน้ี ไดด้�าเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยการส่งคืนเศษวสัดุที่เหลือจากการใหบ้ริการ  

อาทเิชน่ กากกมัมนัตภาพรงัส ีสเปรยก์ระป๋อง ผงแมเ่หล็ก เป็นตน้ ใหก้บัตน้สงักดั หรอืตวัแทนจ�าหน่ายทีท่างบรษิทัฯ สัง่ซื้อสนิคา้เพ่ือสง่ไปใหก้บับรษิทั 

ทีไ่ดร้บัอนุญาตในการจดัการของเสียมีพิษทีข้ึ่นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รบัไปด�าเนินการก�าจดัตามวธิีทีถู่กตอ้ง เพ่ือไม่ใหก้ระทบ 

และเป็นภยัอนัตรายตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้มตอ่ไป

ส่งเสรมิใหมี้โครงการหรอืกจิกรรม
บริษทัฯ ส่งเสริมใหมี้โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสงัคม และสิ่งแวดลอ้มภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจจากผูบ้ริหาร และพนกังาน

จากทุกหน่วยงาน อีกทัง้ เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ตามโอกาส และความเหมาะสม 

ตลอดจนไดส้่งเสริมใหพ้นกังานใชท้รพัยากรและพลงังานที่มีอยู่อย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ และ/หรือ ปรบัเปลี่ยนเพ่ือน�ากลบัมาใชใ้หม ่

ใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งสูงสุด น�าไปสูก่ารลดตน้ทนุในการด�าเนินการ และใหค้วามรูแ้กพ่นกังานในเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ

รณรงค ์อบรม
รณรงคใ์หพ้นกังานคดัแยกขยะส�านกังานเบ้ืองตน้ กอ่นรวบรวมไปทิ้งในถงัใหญ ่เพ่ือความสะดวกในการก�าจดั โดยสามารถน�าไปจ�าหน่าย 

และน�ามาเป็นคา่ใชจ้า่ยในกิจกรรมตา่งๆ นอกจากน้ี ยงัใหค้วามรู ้รวมถึงการอบรม และเผยแพรน่โยบายสิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานไดร้บัทราบ และ

ถือปฏิบตั ิโดยมุง่เนน้การปฏิบตัติามมาตรฐานและขอ้กฎหมายทางดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั

การอยู่ร่วมกนั
บริษทัฯ มุ่งมัน่ที่จะเรียนรูว้ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ินทุกศาสนาในพ้ืนที่ที่ปฏิบตัิงาน เพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ ตลอดจน 

การรว่มกนัพฒันาเพ่ือสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ ี โดยสรา้งงาน สนบัสนุนกิจกรรม และใหค้วามชว่ยเหลือตามโอกาสอยา่งเหมาะสมใหแ้กค่นในชุมชน

และสงัคม เชน่ การบรจิาคโลหติ รว่ม/จดักิจกรรมงานวนัเดก็แหง่ชาต ิการบรจิาคปฏิทนิเกา่เพ่ือน�าไปจดัท�าบตัรค�าอกัษรเบรลลเ์ป็นสือ่การเรยีน

การสอนใหก้บัผูพิ้การทางสายตา การบริจาคไสลู้กแม็กซ ์- หว่งอลูมิเนียม เพื่อคนพิการเคลื่อนไหวทางรา่งกาย การบริจาคตุก๊ตาและของเล่น 

มือสองใหแ้กเ่ดก็ผูด้อ้ยโอกาส การสง่เสรมิอาชพีใหแ้กผู่พิ้การทัง้การเลี้ยงสุกร การเพาะเห็ดฟาง การจา้งเหมาชว่งงานแกผู่พิ้การ รวมถึงเขา้รว่ม

กิจกรรมเพ่ือสงัคมรว่มกบัสมาคมบรษิทัจดทะเบียนฯ ตามโอกาส 

ลดผลกระทบ
ไม่สรา้งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกลเ้คียงสถานที่ปฏิบตัิงาน รวมถึงการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนที่ต ัง้อยู ่

บรเิวณใกลเ้คยีง

การร่วมพฒันาชมุชนหรอืสงัคม (GRI 403-6,403-10)
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การบรหิารจดัการส่ิงแวดลอ้ม (GRI 103, 306-1, 301-2, 306-4)

ใส่ใจดแูลสิง่แวดลอ้ม (GRI 103-2, 403-1)

บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคญัของการด�าเนินงานตามขอ้ก�าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ในการดูแลใสใ่จชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มในพ้ืนที ่ทีเ่ขา้ไปด�าเนินการทางธุรกิจ เพ่ือลดผลกระทบทางตรงและทางออ้มตอ่สิ่งแวดลอ้ม และ 

ไดร้บัความเชือ่มัน่และไวว้างใจจากผูมี้สว่นไดเ้สยี รวมถึงการปลกูฝังคา่นิยมการใชท้รพัยากรทางธรรมชาตอิยา่งรบัผดิชอบ และปกป้องสืง่แวดลอ้ม  

การอนุรกัษ ์และการจดัการอยา่งยัง่ยนื 

บรษิทัฯ มีแนวทางการปฏิบตัใินการควบคมุการปฏิบตังิานกบัวตัถุอนัตราย ตัง้แตก่ระบวน เคลือ่นยา้ย การจดัเก็บ  การน�าไปใช ้ ตลอดจน

การจดัการของเสียใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก�าหนดที่เก่ียวขอ้ง  ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายแกผู่ป้ฏิบตังิานและ 

ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม โดยวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียทัง้หมดที่เกิดข้ึน จากกระบวนการ/ขัน้ตอนการท�างานของบริษทัฯ  

รวมถึงของเสียที่เป็นผลิตภณัฑเ์สื่อมคุณภาพ และน�า้ทิ้งที่มีองคป์ระกอบ หรือมีคุณลกัษณะที่เป็นอนัตรายที่เกิดจากการท�างานของบริษทัฯ  

ไดแ้ก ่กระป๋องสเปรย ์น�า้ยาลา้งฟิลม์ และเศษผา้ ปนเป้ือนสารเคมี แบตเตอรี ่หลอดไฟเสือ่มสภาพ เป็นตน้

รายละเอยีดการจดัการของเสยีและเศษวสัดท่ีุเหลอืจากการใหบ้รกิาร

ปี ล�าดบั รายการ กระบวนการเกิด การก�าจดั จ�านวน ผูร้บัก�าจดั
ราคา 

(บาท)

2560 1 เศษผา้ปนเป้ือน

น�า้มนัสารเคมี

เชด็ชิ้นงานทีเ่กิดจาก

การฉดีสเปรย์

ท�าเชื้อเพลิงผสม 120.00 บรษิทั โปรเฟสช ัน่แนล 

เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) 

จ�ากดั (มหาชน)

14,252.00

2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ ลา้งฟิลม์ทีเ่กิดจาก

การถา่ยภาพดว้ยรงัสี

ฝังกลบ 400.00

3 กระป๋องสเปรย์ สเปรยท์ีเ่กิดจาการฉดี

ชิ้นงาน

ปรบัเสถียรและฝังกลบ 1,320.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 1,840.00

4 ถา่ยไฟฉาย ถา่ยไฟฉายทีใ่ชภ้ายใน

บรษิทัฯ

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

150.00 ส�านกังานเขตบางกะปิ -

5 หลอดไฟเสือ่ม

สภาพ

หลอดไฟเสือ่มสภาพ

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทั

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

50.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 200.00

6 วสัดุกมัมนัตรงัส ี

Ir-192

การทดสอบโดยไม่

ท�าลาย

สง่คนืผูผ้ลิต 52.00 ผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 

100%

274,687.00

จ�านวนรวมสทุธิ (ชิ้น) 52.00

ผลการด�าเนนิงาน (GRI 103-3, 306-2, 306-4)
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ปี รายการ กระบวนการเกิด การก�าจดั จ�านวน ผูร้บัก�าจดั
ราคา 

(บาท)

2561 1 เศษผา้ปนเป้ือน

น�า้มนัสารเคมี

เชด็ชิ้นงานทีเ่กิดจาก

การฉดีสเปรย์

ท�าเชื้อเพลิงผสม 270.00 บรษิทั โปรเฟสช ัน่แนล 

เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) 

จ�ากดั (มหาชน)

12,896.00

2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ ลา้งฟิลม์ทีเ่กิดจาก

การถา่ยภาพดว้ยรงัสี

ฝังกลบ 760.00

3 กระป๋องสเปรย์ สเปรยท์ีเ่กิดจาก 

การฉดีชิ้นงาน

ปรบัเสถียรและฝังกลบ 1,040.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 2,070.00

4 ถา่ยไฟฉาย ถา่ยไฟฉาย

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทัฯ

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

73.00 ส�านกังานเขตบางกะปิ

5 หลอดไฟเสือ่ม

สภาพ

หลอดไฟเสือ่มสภาพ

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทั

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

1.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 74.00

6 วสัดุกมัมนัตรงัส ี

Ir-192

การทดสอบ

โดยไมท่�าลาย

สง่คนืผูผ้ลิต 51.00 ผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 

100%

240,372.00

จ�านวนรวมสทุธิ (ชิ้น) 51.00

2562 1 เศษผา้ปนเป้ือน

น�า้มนัสารเคมี

เชด็ชิ้นงานทีเ่กิดจาก

การฉดีสเปรย์

ท�าเชื้อเพลิงผสม 300.00 บรษิทั โปรเฟสช ัน่แนล 

เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) 

จ�ากดั (มหาชน)

15,312.00

2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ ลา้งฟิลม์ทีเ่กิดจาก

การถา่ยภาพดว้ยรงัสี

ฝังกลบ 1,500.00

3 กระป๋องสเปรย์ สเปรยท์ีเ่กิดจาก 

การฉดีชิ้นงาน

ปรบัเสถียรและฝังกลบ 1,490.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 3,290.00

4 ถา่ยไฟฉาย ถา่ยไฟฉาย 

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทัฯ

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

40.00 ส�านกังานเขตบางกะปิ -

5 หลอดไฟเสือ่ม

สภาพ

หลอดไฟเสือ่มสภาพ

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทั

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

1.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 41.00

6 วสัดุกมัมนัตรงัส ี

Ir-192

การทดสอบ 

โดยไมท่�าลาย

สง่คนืผูผ้ลิต 41.00 ผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 

100%

161,098.00

จ�านวนรวมสทุธิ (ชิ้น) 41.00

หมายเหตุ : 
 วสัดุกมัมนัตรงัส ีIr-192 เป็นการน�าเขา้มาจากผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 100% และ สง่คนืใหก้บัผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 100% 
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บริษทัฯ ไดด้�าเนินการสง่กากสารกมัตภาพรงัสทีีเ่หลือจากการใชง้าน คนืใหแ้ก่ผูผ้ลิตในตา่งประเทศ รวมถึงเศษวสัดุ น�า้ยาทีป่นเป้ือน 

สารเคมี จะสง่ใหบ้รษิทัทีร่บัก�าจดัสิง่ปฏิกูลหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ท ัง้ทีเ่ป็นอนัตราย และไมเ่ป็นอนัตราย และบ�าบดัน�า้เสยีทกุประเภทจากโรงงานตา่งๆ 

โดยการอนุญาตอยา่งถกูตอ้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือด�าเนินการก�าจดัตามหลกัวชิาการและขอ้กฎหมายดา้นสิง่แวดชลอ้มตอ่ไป

ผลการด�าเนนิงาน (GRI 306-2)
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การอนุรกัษพ์ลงังานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใชพ้ลงังาน ซึ่งเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายในองคก์รแลว้ ยงัจะช่วยลดปัญหา 

สิง่แวดลอ้มทีเ่กิดจากแหลง่ทีใ่ชแ้ละผลติพลงังานอกีดว้ย บรษิทัฯ จงึสง่เสรมิใหพ้นกังานใชท้รพัยากรและพลงังานทีมี่อยูอ่ยา่งคุม้คา่และมีประสทิธภิาพ  

และ/หรอื ปรบัเปลี่ยนเพ่ือน�ากลบัมาใชใ้หมใ่หเ้กิดประโยชนอ์ยา่งสูงสุด น�าไปสูก่ารลดตน้ทุนในการด�าเนินการ และใหค้วามรูแ้กพ่นกังานในเรือ่ง

ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ

ความตอ้งการใชพ้ลงังาน จะสวนทางกบัปริมาณของพลงังานทีเ่ริ่มจะลดนอ้ยลง และมีอยูอ่ยา่งจ�ากดั ดงันัน้ การประหยดัพลงังาน และ 

การรูจ้กัใชอ้ยา่งรูค้ณุคา่ จงึเป็นสิง่จ�าเป็น เพ่ือจะใหพ้ลงังานทัง้หลายนัน้ มีเพียงพอทีจ่ะใชต้อ่ไปในอนาคต บรษิทัฯ จงึไดก้�าหนดเป็นนโยบาย และ

เผยแพรใ่หแ้กพ่นกังานทกุคนรบัทราบ และตระหนกัถึงความส�าคญัของการอนุรกัษพ์ลงังาน มีการวางแผนและควบคมุการใชอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ

และเกิดประโยชนสู์งสุด เพ่ือลดการสูญเสยีพลงังานทุกขัน้ตอน มีการตรวจสอบและดูแลการใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าตลอดเวลา เพ่ือลดการรัว่ไหลของ

พลงังาน ตลอดจนหาวธิีการลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน ลดระดบัมลพิษ และปรมิาณของเสยีทีอ่อกสูส่ิง่แวดลอ้ม 

การอนรุกัษพ์ลงังาน
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ซอย 6 ซอย 8 ซอย 12 สนง. ระยอง

เปรยีบเทียบค่าไฟฟ้ารวม 3 อาคาร ของส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาระยอง

TNDT
ร่วมใจ

ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

ผลการด�าเนนิงาน
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กิจกรรมประจ�าปี 2562
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กิจกรรมเพื่อสงัคม 

กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้เชญิคุณอากร กาญจนสมบูรณ์ (ผูจ้ดัการฝ่าย Inspection) เป็นวทิยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรม
พฒันาศกัยภาพด้านวศิวกรรมส าหรบัผู้ปฏิบตัิงานตามกฎหมายควบคุมน ้ามนัเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2562 หลกัสูตร “การก ากบัดูแล 
การประกอบกจิการน ้ามนัส าหรบั สพจ.” รุ่นที ่1 วนัที ่11-13 มนีาคม พ.ศ. 2562  

 

TNDT ร่วมบริจาคโลหิต ประจ าปี 2562  
ร่วมบรจิาคโลหติกบัสภากาชาดไทย ครัง้ที ่9 (12 มนีาคม 2562)  

 

ร่วมบรจิาคโลหติกบัสภากาชาดไทย ครัง้ที ่11 (28 พฤศจกิายน 2562)  

 

ร่วมบรจิาคโลหติกบัธนาคารเลอืด โรงพยาบาลระยอง ครัง้ที ่1 (6 กรกฎาคม 2562) 
 

ร่วมบรจิาคโลหติกบัสภากาชาดไทย ครัง้ที ่10 (25 มถิุนายน 2562)  
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TNDT ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าตัง้โต๊ะ เพ่ือน้องผู้พิการทางสายตา ( 23 พฤษภาคม 2562 ) 

แผนก NDT-BKK อบรมหลกัสูตร RT II ให้สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรัง่เศส ( 4-5 ธนัวาคม 2562 ) 

TNDT น ้าใจสู่ผู้ประสบภยัน ้าท่วม ( 13 กนัยายน 2562 ) 

โครงการ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ  

เพาะเหด็ฟางสรา้งอาชพี แก่ นายพลากร  มณีรตัน์ ณ จงัหวดักระบี ่

ส่งเสรมิอาชพีเลีย้งสุกรพนัธเ์นื้อ แก่ นางประจวบ ชาญธญักรรม ณ จงัหวดันครสวรรค ์

ส่งเสรมิการจา้งงานผูพ้กิารทีท่ างานใหก้บัสงัคมและชุมชน 

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนช่วยเหลือผู้การจ้างานพิการทางการได้ยนิหรอืสื่อความหมายแก่ 
นางสาวสุพตัรา รอดเทีย่ง อายุ 23 ปี เป็นการส่งเสรมิผูพ้กิารทีป่ฎบิตังิานใหแ้ก่ชุมชนเพื่อสงัคมส่วนรวม ของ ศูนยส์รา้ง
โอกาสเดก็ พระราม 8 ภายใตก้ารด าเนินงานของ นายเชาวลติ สาดสมยั (ครเูชาว)์ ผูอุ้ทศิตนเพื่อเดก็และเยาวชนที่ด้อย
โอกาสในสงัคมไทย 
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    กิจกรรมเพื่อชุมชนและส่ิงแแวดล้อม 

วนัเดก็แห่งชาติ 

ส านักงานใหญ่ @ ศูนยเ์ยาวชนบางกะปิ (19 มกราคม 2562 ) 

หน่วยงานลานกระบอื เขา้ร่วมกบั ปตท.สผ (12 มกราคม 2562 ) 

Big Cleaning Day 
ส านักงานใหญ่ @ กรุงเทพฯ ( 4 เมษายน 2562 ) 

ส านักงานสาขา @ ระยอง (16 กรกฎาคม 2562 ) 

ก าจดัวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว ( 18 มกราคม 2562) 
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    กิจกรรมการจรรโลงวฒันธรรม 
    ประเพณีอนังดงาม 

รบัพรปีใหม่จากประธานบริษทั และกรรมการผู้จดัการ ( 2 มกราคม 2562 ) 

ท าบุญบริษทั 
ส านักงานใหญ่ @ กรุงเทพฯ ( 5 มกราคม 2562 ) 

หน่วยงานก าแพงเพชร ( 9 มกราคม 2562 ) 
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ไหว้ตรษุจีน ( 4 กมุภาพนัธ์ 2562 ) 

รดน ้าขอพรจาก ประธานบริษทัและกรรมการผู้จดัการ วนัสงกรานต์ ( 12 เมษายน 2562 ) 
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    กิจกรรมเช่ือมสมัพนัธพ์นักงาน 

สงัสรรคป์ระจ าปี ( 14 ธนัวาคม 2562 ) 

กลางวนั 

กลางคนื 
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    พฒันาศกัยภาพพนักงาน 

หลกัสูตร UTM II T-158 ณ ส านักงานสาขาระยอง ( 19 มกราคม 2562 ) 

หลกัสูตร การใช้โปรแกรม 365 ณ ส านักงานใหญ่ กรงุเทพฯ ( 1 กมุภาพนัธ์ 2562 ) 

หลกัสูตร การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ ส านักงานใหญ่ กรงุเทพฯ ( 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ) 

หลกัสูตร Examination API 570 ณ ส านักงานสาขาระยอง ( 9 เมษายน 2562 ) 

หลกัสูตร ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ( 6 ชัว่โมง ) ณ ส านักงานใหญ่ กรงุเทพฯ ( 4 พฤษภาคม 2562 ) 
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หลกัสูตร การดบัเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 

ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 9 พฤศจกิายน 2562 ) หน่วยงานลานกระบอื ( 7 กนัยายน 2562 ) 

หลกัสูตร Radiation Safety ณ ส านักงานใหญ่ กรงุเทพฯ ( 3 ตุลาคม 2562 ) 

หลกัสูตร PMI & FRT ณ ส านักงานใหญ่ กรงุเทพฯ ( 18 ตุลาคม 2562 ) 

หลกัสูตร VT 2 ณ ส านักงานสาขาระยอง ( 25-27 พฤศจิกายน 2562 ) 

หลกัสูตร U1-T169 ณ ส านักงานใหญ่ กรงุเทพฯ ( 16-20 ธนัวาคม 2562 ) 

หลกัสูตร การควบคมุเอกสาร ณ ส านักงานใหญ่ กรงุเทพฯ ( 23 ธนัวาคม 2562 ) 
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    กิจกรรมอ่ืนๆ 

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ณ  โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟรวิ์งส ์คอนเวนชัน่ ศรีนครินทร ์กรงุเทพฯ ( 29 เมษายน 2562 ) 

ลงนามสัญญาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและซัพพลายเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็คตรอน ร่วมกับบริษัท CGN Dasheng  และบริษัท  
แอดวานซ์ สเตอริไลเซชัน่ (อีสเทิรน์) จ ากดั (ASE)  ( 10 ตุลาคม 2562 ) 

รบัรางวลั Safety Sharing จากลูกค้า  ( 29 มีนาคม 2562 ) 

 

รบัรางวลั Safety Award – Yetagun in Myanmar  

 

รบัรางวลั SOC Card ดีเด่นประจ าเดือนภายในปี 2562 ส าหรบัพนักงานปฏิบติังานบนฝัง่ท่ี อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร จากปตท.สผ. S1 
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Global Reporting Initiative Standard

GRI Standard



SDR 201993

GRI Content Index

GRI Standard Disclosure

Page Number(s) and/or 
URL(s) Omissions/Remark

SD AR

GRI 102: GENNRAL DISCLOSURES 2016

Organizational 

Profile

102-1 Name of the organization 8

102-2 Activities, brands, products, and services 8-9

102-3 Location of headquarters 9

102-4 Location of operations 9, 10

102-5 Ownership and legal form 10 4

102-6 Markets served 9-10

102-7 Scale of the organization 4-5, 58

102-8 Information on employees and other workers 58-61

102-9 Supply chain 13-14

102-10 Significant changes to the organization and its 

supply chain

16-17, 43

102-11 Precautionary Principle or approach -

102-12 External initiatives 35, 39, 74

102-13 Membership of associations 9

Strategy 102-14 Statement from senior decision-maker 6-7

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 38 14-17

Ethics and 

Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of 

behavior

2-3, 12, 

18-19, 33-36

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 37

Governance 102-18 Governance structure 11, 15

102-19 Delegating authority 15

102-20 Executive-level responsibility for economic, 

environment, and social topics 

15

102-21 Consulting stakeholders on economic, 

environment, and social topics 

22-25

102-22 Composition of the highest governance body and 

its committees

11, 

33-35

61-66

102-23 Chair of the highest governance body 61-66 The Chairman is not the 

same person as CEO.

102-24 Nominating and selecting the highest governance 

body

38-39

102-25 Conflicts of interest 81-82, 26-30

102-26 Role of highest governance body in 

setting purpose, values, and strategy

15

102-27 Collective knowledge of highest governance body 49 56

102-28 Evaluating the highest governance body’s  

performance

65-66

102-29 Identifying and managing economic,  

environmental, and social impacts

38 14-17
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GRI Standard Disclosure

Page Number(s) and/or 
URL(s) Omissions/Remark

SD AR

GRI 102: GENNRAL DISCLOSURES 2016

Governance 102-30 Effectiveness of risk management processes 23, 64

102-31 Review of economic, environmental, and social 

topics

15

102-32 Highest governance body’s role in sustainability 

reporting

12, 

28-29

38

102-33 Communicating critical concerns 15, 28

102-35 Remuneration policies

Stakeholder 

Engagement

102-40 List of stakeholder groups 22-25, 27

102-41 Collective bargaining 

agreements

55

102-42 Identifying and selecting stakeholders 20-21

102-43 Approach to stakeholder engagement 22-25

102-44 Key topics and concerns raised 22-25

Reporting Practice 102-45 Entities included in the consolidated financial 

statements

107-175

102-46 Defining report content and topic Boundaries 26-31

102-47 List of material topics 28-31

102-48 Restatements of information No 

Restatement

102-49 Changes in reporting 26 From GRI G4 

to GRI Standard.

102-50 Reporting period 26

102-51 Date of most recent report 26

102-52 Reporting cycle 26

102-53 Contact point for questions regarding the report Back Cover

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 

Standards

26

ECONOMIC

GRI 201 : Economic Performance

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its 

boundary

30, 42-43, 

39-40

103-2 The management approach and its 

components

 42-43, 39-40

103-3 Evaluation of the management  

approach

 42-43, 39-40

GRI 201 201-1 Direct economic value generated and distributed 40-41, 42-43
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GRI Standard Disclosure

Page Number(s) and/or 
URL(s) Omissions/Remark

SD AR

ECONOMIC
GRI 205: Anti-Corruption

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its bound-

ary

36-37 25

103-2 The management approach and its 

components

36-37 25

103-3 Evaluation of the management approach 25

GRI 205 205-1 Operations assessed for risks related to 

corruption

38 14-17

205-2 Communication and training about 

anti-corruption policies and procedures

36

205-3 Confirmed incidents of corruption and 

actions taken

36

ENVIRONMENT

GRI 306: Effluents and Waste

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its bound-

ary

78

103-2 The management approach and its 

components

78

103-3 Evaluation of the management  

approach

78, 80

GRI 306 306-2 Waste by type and disposal method 78-80, 85

306-3 Significant spills

306-4 Transport of hazardous waste 78-79

SOCIAL

GRI 403: Occupational Health and Safety and Safety Relations

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its 

boundary

31, 62

103-2 The management approach and its components 63-64, 

66-67, 72-73

103-3 Evaluation of the management approach 63-64, 

66-67, 72-73
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GRI Standard Disclosure

Page Number(s) and/or 
URL(s) Omissions/Remark

SD AR

SOCIAL
GRI 403: Occupational Health and Safety and Safety Relations

GRI 403 403-1 Occupational health and safety management 

system

62-73

403-2 Hazard identification, risk assessment, and inci-

dent investigation

68

403-3 Occupational health services 63

403-4 Worker participation, consultation, and communi-

cation on occupational health and safety

69-71

403-5 Worker training on occupational health and safety 63

403-6 Promotion of worker health 71-73

403-7 Prevention and mitigation of occupational health 

and safety impacts directly linked by business 

relationships

73

403-9 Work-related injuries 65

403-10 Work-related ill health 72-73

GRI 404: Training and Education Relations

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its bound-

ary

30, 45

103-2 The management approach and its 

components

46-50

103-3 Evaluation of the management approach 47-50

GRI 404 404-1 Average hours of training per year per 

employee

51

404-2 Programs for upgrading employee skills and 

transition assistance programs

46, 52

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its 

boundary

45

103-2 The management approach and its components 53-57

103-3 Evaluation of the management approach 53-57

GRI 405 405-1 Diversity of governance bodies and employees 53-61

GRI 413: Local Communities

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its bound-

ary

76-77

103-2 The management approach and its components 76-77

103-3 Evaluation of the management approach 76-77

GRI 413 413-1 Operations with local community engagement, 

impact assessments, and development programs

83-85

413-2 Operations with significant actual and potential 

negative impacts on local communities

76
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“ TNDT ”

 ปลูกจิตส�ำนึกให้บุคลำกรยึดมั่นในจรรยำบรรณ

ทำงวชิำชีพ มีคณุธรรม และจริยธรรมท่ีดี ในกำรใหบ้ริกำร

ทดสอบและตรวจสอบดำ้นควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม

ดว้ยควำมแม่นย�ำและถูกตอ้งตำมขอ้ก�ำหนด และกฎหมำย

อยำ่งเคร่งครดั โดยไม่สง่ผลกระทบใดๆ ต่อชีวติ ทรพัยส์นิ 

สงัคม และสิ่ งแวดลอ้ม
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“Change for Better Together” 






