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“Visionary for Smart Decision”
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ยึดหลกัการขบัเคล่ือนและพฒันาอย่างยัง่ยืน  

บนพ้ืนฐานตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกบัการดูแล 

รบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และรกัษาสิ่งแวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 

โควดิ-19 ที่ระบาดทัว่โลกเป็นระยะเวลายาวนาน ตัง้แตปี่ 2562 จนกระทัง่ถึงปัจจบุนั และยงัไม่สามารถคาดเดาระยะ

เวลาสิ้นสุดได ้ยงัผลใหก้ารประกอบธุรกิจเกิดการชะงกั และเป็นไปอยา่งยากล�าบากมากข้ึน ผูป้ระกอบการแทบทุกราย 

จงึตอ้งปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วทัง้วถีิชวีติ การท�างาน การเปลีย่นแปลงของยุคสมยั รวมถึงลกัษณะ 

ความเป็นอยูท่างสงัคมและสภาพแวดลอ้ม ในขณะทีเ่ทคโนโลยดีจิติลัไดเ้ขา้มามีผลตอ่การแปลีย่นแปลงในการด�าเนินธุรกิจ 

เป็นอยา่งมาก ทุกธุรกิจตอ้งปรบัตวั เพ่ือความอยูร่อดและอยูอ่ยา่งยัง่ยืนตอ่ไป ทัง้ในเชงิพาณิชย ์และการสรา้งสมดุล 

ใหแ้กผู่มี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้การปรบัเปล่ียนกลยุทธก์ารพฒันาสู่ความยัง่ยืนเป็น “Visionary for Smart  
Decision” เพ่ือใหค้รอบคลุมการด�าเนินงานตัง้แตปี่ 2563-2566 ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจาก 

เล็งเห็นถึงความส�าคญัในเรือ่งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การใชว้ถีิชวีติดงักลา่ว เพื่อพฒันาสูว่ถีิใหม ่รวมถึง

กา้วทนัสถานการณต์า่งๆ ทีจ่ะเกิดข้ึน ไดแ้ก่

SMART VISIONARY การด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล และปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

ทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือสรา้งความพึงพอใจใหแ้กล่กูคา้และสง่มอบขอ้มูลทีถ่กูตอ้ง เพ่ือการตดัสนิใจใหเ้กิดประโยชนเ์ชงิพาณิชยแ์ก ่

ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ อนัจะน�าไปสูก่ารสรา้งคณุคา่รว่มกนัตอ่ไป

SMART PROTECTION การยกระดบัการใหบ้ริการเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยลดขัน้ตอน 

การด�าเนินงานทีไ่มจ่ �าเป็น ลดการใชท้รพัยากร รวมถึงการจดัการกบัของเสยีอนัตรายดว้ยวธิีการทีถู่กตอ้ง และปฏิบตัิ

ตามขอ้กฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั

SMART PEOPLE การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ใหมี้ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และมีทกัษะต่างๆ  

พรอ้มกา้วทนัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ควบคู่ไปกบัการมีชีวติความเป็นอยู่ที่ดี ท ัง้สวสัดิการและค่าตอบแทน 

สุขภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

อยา่งไรก็ตาม การด�าเนินการตามกลยุทธด์งักลา่ว จะประสบความส�าเร็จไมไ่ดเ้ลย หากไมไ่ดร้บัความรว่มมือ

รว่มใจจากผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทา่มกลางวกิฤตทางเศรษฐกิจและความผนัผวนทางเทคโนโลย ีสงัคม 

รวมถึงโรคระบาดทีก่�าลงัเผชญิอยู ่ณ เวลาน้ี บรษิทัฯ หวงัวา่จะฝ่าฟันวกิฤตดิงักลา่วไปไดด้ว้ยดแีละเป็นองคก์รทีย่ ัง่ยนื

บนพ้ืนฐานความรบัผดิชอบตอ่ ชุมชน สงัคม และรกัษาสิง่แวดลอ้มสบืไป

สาสน์ประธานกรรมการและกรรมการผ ูจ้ดัการ

(นายสุวฒัน ์  แดงพิบูลยส์กุล)             (นางสาวชมเดอืน  ศตวุฒ)ิ

        ประธานกรรมการ                   กรรมการผูจ้ดัการ
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เก่ียวกบัรายงานฉบบัน้ี 

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ�ำกัด 

(มหำชน) 

ได ้จัดท�ำรำยงำนแห่งควำมยั ่ง ยืน 

ประจ�ำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปี ท่ี  8 เ พ่ือแสดงถึง

แนวคิดและควำมมุ่งมัน่ในกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนิน

งำนด้ำนกำรพัฒนำสู่ ควำมยั ่ง ยืนอย่ ำ ง โป ร่ง ใส  

ทั้งกระบวนกำรภำยใน (In Process) และกระบวนกำร

ภำยนอก (A f t e r  Pr o c e s s )  โดยครอบคลุมด้ำน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงกำรก�ำกับ

ดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ ตลอดจนประเด็นท่ีผูม้ีส่วน 

ไดเ้สียทกุกลุ่มใหค้วำมสนใจและประเด็นท่ีมีควำมส�ำคัญ 

ทัง้ภำยในองคก์รและภำยนอกองคก์ร  

แนวทางการรายงาน 
รายงานฉบับนี้ ประกอบดว้ยขอ้มูล

และรายละเอียดบนพ้ืนฐานการด�าเนินกิจการ 

ของบริษทั และประเด็นส�าคญัท่ีมผีลกระทบตอ่

เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ซ่ึงจดัท�าขึน้

ตามแนวทางการจัดท�ารายงานความยัง่ยืนในระดับสากลภาย

ใตก้รอบการรายงาน (Global Reporting Initiative Standard GRI 

Standard) ระดบัพ้ืนฐาน (Core) รวมถึงการทบทวนกระบวนการ

ด�าเนนิงานครอบคลมุดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือ

ยกระดบัการเปิดเผยใหเ้กดิความยัง่ยืนในการบริหารจดัการมาก

ย่ิงขึน้ใหส้อดคลอ้งตามนโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกจิ และการด�าเนนิ

การธรุกจิ สูค่วามยัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง

ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบบันี ้มขีอบเขตในการ

รายงานขอ้มลูด�าเนินงานการพัฒนา

สู่ความยัง่ยืนของบริษัทฯ ระยะเวลา

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563  

โดยครอบคลมุทกุหน่วยงานของบริษัทฯ ทั้งส�านักงาน

ใหญ่กรงุเทพ ส�านกังานสาขาระยอง และ 4 หน่วยงาน  

ซ่ึงเป็นขอบเขตเดียวกับแบบแสดงขอ้มูลประจ�าปี / 

รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ�าปี 

2563 โดยพิจารณาจากความเกี่ยวขอ้งและผลกระทบ

ท่ีเกิดขึ้นทางธรุกิจ ซ่ึงไดจ้ัดท�าและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์ 

www.tndt.co.th เพ่ือใหผู้ม้สีว่นไดเ้สียและผูท่ี้สนใจสามารถ

เขา้ถึงและรบัทราบขอ้มลูสารสนเทศของบริษทัฯ ไดอ้ยา่ง

ครบถว้น เทา่เทียมกนั

กล ุม่ผ ูมี้สว่นไดเ้สียหลกั

ผูม้ีส่วนไดเ้สียหลกั ของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 

ไดแ้ก ่ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ หนว่ยงานราชการ /

องคก์รภาครฐั เจา้หนี ้พนกังาน ชมุชน สิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร

และใกลเ้คียง สงัคมและสิ่งแวดลอ้มภายนอก มาใชใ้นการก�าหนด

เนือ้หาของรายงานฉบบันี ้

การมีสว่นรว่มกบัผ ูมี้สว่นไดเ้สีย

 
บริษทัฯ วิเคราะหแ์ละน�าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการด�าเนนิงาน เชน่ 

การประชมุและพบปะลกูคา้ การรบัฟังความคิดเห็น แบบประเมนิ

ความพึงพอใจ การท�ากิจกรรมร่วมกับผูม้ีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้  

น�ามาทบทวนการบ่งชี้ประเด็นท่ีส�าคัญและเกี่ยวขอ้งกับผูม้ีส่วน 

ไดเ้สีย เพ่ือใหค้รอบคลมุในทกุกระบวนการด�าเนนิงาน

อา้งอิงเพ่ิมเติม

แบบแสดงขอ้มลูประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 

(แบบ 56-1 One Report) ประจ�าปี 2563 

https://www.tndt.co.th/ir-investor.php

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน

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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การพฒันาธรุกิจอยา่งยัง่ยนืควบค ู่ไปกบั 

ส่ิงแวดลอ้ม บคุลากร และความปลอดภยั

5. ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้รโิภค
มุ่งมัน่ในการพัฒนาการใหบ้ริการท่ีไม่เกิดอันตราย 

หรือสรา้งผลกระทบโดยรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติาน น�าส่งรายงานผล
การทดสอบท่ีมีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐานท่ีก�าหนด รวมถึง 
การจดัฝึกอบรมร่วมกบัลกูคา้ เพ่ือใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ
ในการปฏิบตังิานร่วมกนัอยา่งปลอดภยั   

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม
ยึดมัน่ต่อกฎระเบียบท่ีก�าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏิบัต ิ 

เพ่ือประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มของทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในทกุกิจกรรมท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับ
การด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนนุโครงการหรือกจิกรรม
เพ่ือสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม และส่งเสริมใหพ้นกังานใชท้รัพยากร
และพลังงานท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ จัดอบรมให้
ความรู ้และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดลอ้มใหพ้นกังานไดร้ับทราบ
และถือปฏิบตั ิ

7. การรว่มพฒันาชมุชนหรอืสงัคม
มุ่งมั ่น ท่ีจะ เ รียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

ทกุศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และร่วมกันพัฒนา 
เพ่ือสรา้งคณุภาพชวิีตท่ีดีแกส่งัคม โดยการสรา้งงาน สนบัสนนุ
กิจกรรม และให้ความช่วยเหลือตามโอกาสอย่างเหมาะสม 

แกค่นในชมุชน

8. นวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรม
ส่งเสริมงานดา้นวิจัยและพัฒนา ในการประดิษฐ ์คิดคน้

เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีทันสมัยเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสามารถใชง้านไดจ้ริงเพ่ือชว่ยสรา้งรายไดแ้ละ
ลดตน้ทนุจากการน�าเขา้จากตา่งประเทศรวมถึงการพฒันาระบบ 
/ ขัน้ตอนการท�างานตา่งๆ ในองคก์ร เพ่ือลดระยะเวลา และไดม้า
ซ่ึงประสิทธิภาพในการท�างานท่ีสงูขึน้

1. การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ยึดมัน่และให้ความส�าคัญในการบริหารตามหลัก 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี 
ทั้งดา้นโครงสรา้งองค์กร และดา้นกลยทุธ์การจัดการดว้ย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มุง่หวงัในการสรา้งมาตรฐานท่ีดขีึน้  
เพ่ือใหผู้ม้สีว่นไดเ้สียทกุกลุม่เกดิความเชือ่มัน่ และสรา้งภาพลกัษณ์
ท่ีดใีหแ้กอ่งคก์ร 

2. การประกอบกิจการท่ีเป็นธรรม 
มุ่งมัน่ในการใหบ้ริการดว้ยความปลอดภัยต่อชีวิต 

ทรัพยสิ์น และสิ่งแวดลอ้ม โดยยึดถือความซ่ือสัตย ์ เป็นธรรม  
เอาใจใส่ รับผิดชอบ ใหบ้ริการอย่างมีคณุภาพบนพ้ืนฐานของ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และขอ้ก�าหนดตามมาตรฐานสากล  
รวมถึงขอ้กฎหมาย ดว้ยผลการทดสอบท่ีแม่นย�า เชื่อถือได ้ 
เสนอราคาตามกรอบกติกาการแข่งขนั แนะน�าบริการท่ีเหมาะ
สม และตรงตามมาตรฐานท่ีก�าหนดรวมถึงการรักษาความลับ
ของลกูคา้ 

3. ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่
ก�าหนดแนวทางการต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ท่ีชดัเจน และน�าออกเผยแพร่เพ่ือใหพ้นกังานทกุระดับรับทราบ 
และถือปฏิบตั ิรวมทัง้จดัใหม้กีารตดิตาม สอบทานการปฏิบตั ิและ
ประเมินความเสี่ยงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
องคก์รแห่งความยัง่ยืน 

4. สิทธิมนษุยชนและการปฏิบติัต่อแรงงาน

    อยา่งเป็นธรรม
ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมองค์กร สนับสนุน

การปกป้องสิทธิมนษุยชน ก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีพนักงานและครอบครัวของพนักงาน
พึงจะได้รับโดยค�านึงถึง ความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ตามมาตรฐานของขอ้กฎหมาย หรือมากกว่า 
ร ว ม ถึ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ พัฒ น า บุค ล า ก ร 
เพ่ือยกระดบัการท�างานอยา่งมอือาชพี 
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บรษิทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน) หรือ “ TNDT ” 
กอ่ตัง้เมือ่ปี 2525 และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมือ่ปี 2550 ดว้ยจดุมุง่หมายใหเ้ป็นธรุกจิวิชาชพีเ 

พ่ือสงัคม (Social Enterprise – SE) ดา้นความปลอดภยัตอ่ชวิีต ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยั โดยเนน้การ 

ใหบ้ริการทดสอบ ตรวจสอบ และรบัรองผลจากกระบวนการทางเทคนคิไมท่�าลาย (Non-Destructive Testing – NDT) ซ่ึงเป็นเทคนคิท่ีมี

ศกัยภาพพิเศษเป็นการเฉพาะ สามารถใชท้ดสอบในกรณีท่ีจ�าเป็นตอ้งไดข้อ้มลูจากโครงสรา้งภายในของงานทดสอบท่ีไมส่ามารถมองเห็นได ้

ดว้ยตาเปลา่ สมัผสั หรืออปุกรณอ่ื์นใดโดยชิน้งานยงัคงสภาพเดมิไวไ้ดท้กุประการ ทัง้กอ่น ขณะ หรือ หลงัปฏิบตักิารทดสอบ เพ่ือน�าไปประเมนิ 

สภาพการใชง้านกอ่นการรบัรองผล ซ่ึงเทคนคิ NDT นีส้ามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทกุภาคอตุสาหกรรม ทัง้ดา้นการเกษตร อตุสาหกรรม  

ดา้นโภชนาการ อาชวีอนามยั การแพทย ์และสภาพแวดลอ้ม ฯลฯ เป็นเทคนคิท่ีมกีารใชม้ายาวนานกว่า 100 ปี และยงัคงมคีวามจ�าเป็นท่ีตอ้งการ

ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัและตอ่ไปในอนาคต 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด�าเนนิการจากกลุม่อตุสาหกรรมท่ีมคีวามเสีย่งสงูตอ่การเกดิอบุตัภิยัรา้ยแรง อาทิเชน่ ห่วงโซ่อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิ 

พลงังาน สารเคม ี โครงสรา้งขนาดใหญ ่ ฯลฯ ดว้ยภาวะอตุสาหกรรมในยคุนัน้ก�าลงัอยูใ่นชว่งขาขึน้ ในขณะท่ีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ยงัคงชะลอตวั 

ซ่ึงก็เป็นไปอยา่งท่ีคาดคะเนไว ้ ดว้ยสามารถสรา้งผลประกอบการท่ีเตบิโตตอ่เนือ่งมาตลอด 35 ปี หลงัจากนัน้ก็เร่ิมชะลอตวัเมือ่ประมาณ 

พ.ศ.2557 ดว้ยปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิ วิกฤตราคาน�า้มนัและกา๊ซท่ีลดลง ท�าใหภ้าวะอตุสาหกรรมตรวจสอบอยูใ่นชว่งขาลงมาโดยตลอด  

ผนวกกบัสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและสงัคมเป็นไปในลกัษณะผนัผวน รวดเร็วและตอ่เนือ่ง รวมถึงสถานการณแ์พร่ระบาด

ของไวรสัโควิด-19 ท่ีกระจายไปทัว่โลก สรา้งความเสียหายทางเศรษฐกจิอยา่งรนุแรง ท�าใหก้ระแสความตอ้งการในการด�ารงชวิีตผนัแปร 

ไปอยา่งสิน้เชงิ ความปลอดภยัจากอบุตัภิยัจึงไมเ่พียงพอ ความส�าคญัในดา้นสขุอนามยั ความสะดวก รวดเร็ว และสิง่แวดลอ้มท่ีด ี รวมถึง

ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ ฯลฯ ไดเ้ขา้มามบีทบาทอยา่งสงูในปัจจบุนัและอนาคต

ลกัษณะธรุกิจ 

บริษทัฯ ประกอบธรุกจิใหบ้ริการทดสอบ ตรวจสอบ และรบัรองผลความปลอดภยัตอ่การใชง้านของชิน้งาน ทัง้อปุกรณ ์และ

โครงสรา้ง ตามมาตรฐานสากลและกฎหมายท่ีก�าหนด ซ่ึงในกรณีใหบ้ริการทดสอบจะท�าการทดสอบดว้ยกระบวนการแบบไมท่�าลาย 

(Non - destructive Testing - NDT) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูภายในโครงสรา้งของชิน้งานในการใชเ้ป็นหลกัฐานหาร่องรอยบกพร่อง เพ่ือน�าไป

เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารยอมรบัตามมาตรฐานตอ่ไป โดยใชอ้ปุกรณ ์และเคร่ืองมอืท่ีมหีลกัการทางวิทยาศาสตรโ์ดยเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 

(Physic)สารกมัมนัตภาพรงัสี สนามแมเ่หล็ก คลืน่เสียงและเคม ี ฯลฯ สว่นการตรวจสอบ เชน่ พวกอปุกรณจ์ะเป็นการตรวจสอบ 

เพ่ือรับรองความปลอดภยัในการใชง้านตอ่ไปของอปุกรณจ์ากผลประเมินตามความเสียหายท่ีเกิดขึน้และการประเมินอายกุารใชง้าน 

ท่ีเหลอือยู ่ โดยบคุลากรท่ีมคีณุสมบตัแิละความช�านาญตามขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากลและกฎหมาย ในการปฏิบตักิารทดสอบและ

การตรวจสอบชิน้งานสามารถปฏิบตัไิดใ้นทกุสภาพทัง้ระบบ Real Time ระหว่างการกอ่สรา้งและการประกอบชิน้งาน สว่นการรบัรอง

ผลจะด�าเนนิการกอ่นการใชง้าน ภายหลงัการกอ่สรา้ง การประกอบ การตดิตัง้อปุกรณเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธรุกิจ    

1. กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน

2. ส�านกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

3. สถาบนัเทคโนโลยีนวิเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

4. ส�านกัรงัสีและเคร่ืองมอืแพทย ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 

5. ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม

6. สภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

7. กองควบคมุยทุธภณัฑ ์กรมการอตุสาหกรรมทหาร

ร ูจ้กั “TNDT” 
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กล ุม่ลกูคา้ท่ีใชบ้รกิาร

แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้

4.1 ผ ูป้ระกอบการดา้นการผลิต ไดแ้ก ่โรงงานผูผ้ลติสนิคา้กลุม่เชือ้เพลงิและห่วงโซ่ เชน่ โรงไฟฟ้า โรงกลัน่น�า้มนั โรงแยกกา๊ซ

ปิโตรเคม ีโรงงานบรรจกุา๊ซ โรงงานผลติสารเคมตีา่งๆ ภาชนะบรรจ ุทอ่ล�าเลยีง ฯลฯ

4.2 กอ่สรา้ง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการรับก่อสรา้งและประกอบผลิตภณัฑ ์รวมถึงการวางระบบโรงงาน เชน่ ผูป้ระกอบการรับ

กอ่สรา้งทอ่ล�าเลียงน�า้มนั / กา๊ซ ทัง้บนบกและทางทะเล ภาชนะรบัแรงดนัสงู เชน่ ถังลกูโลก ถังบรรจกุา๊ซ คลงัน�า้มนั โรงกลัน่น�า้มนั 

แทน่ขดุเจาะน�า้มนั โรงไฟฟ้า สะพานแขวน เขือ่นกกัเก็บน�า้ ระบบชลประทาน อาคาร สนามบิน รถไฟฟ้า ฯลฯ

4.3 ผ ูป้ระกอบการท่ีตอ้งอย ูภ่ายใตก้ฎหมายเฉพาะกิจ เชน่ สถานบีริการ การขนสง่ ผูค้รอบครองกลุม่เชือ้เพลิงควบคมุ  

สถานท่ีประกอบการท่ีใชก้า๊ซ น�า้มนั สารเคม ีเชน่ โรงแรม โรงพยาบาล ภตัตาคาร ฯลฯ

ขอบเขตการใหบ้รกิารและความรบัผดิชอบ  

บริษทัฯ แบ่งขอบเขตความรบัผดิชอบตอ่ผลงานไว ้4 กรณี ดงันี ้

5.1 การทดสอบ (Testing) 

บริษทัฯ จะรบัผดิชอบขอ้มลูของชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมายจากผลการทดสอบเทา่นัน้ไมม่กีารสรปุความพอเพียงตอ่การใชง้าน

5.2 การตรวจสอบ (Inspection)

บริษทัฯ เป็นผูท้�าการทดสอบ การตรวจสอบและรบัรองความพอเพียงตอ่การใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัของชิน้งานนัน้ๆ เชน่  

การตรวจสอบภาชนะรบัแรงดนัสงูตามขอ้ก�าหนดของกรมธรุกจิพลงังานและการตรวจสอบอปุกรณใ์นโรงกลัน่น�า้มนัและปิโตรเคม ีเป็นตน้

5.3 เป็นท่ีปรกึษา (Consultant) และบรหิารจดัการแบบเบ็ดเสรจ็ (Turn Key)

บริษทัฯ ใหก้ารปรึกษา และแนะน�าแนวทางปฏิบตัเิพ่ือใหไ้ดก้ารรบัรองการใชง้านอย่างถกูตอ้งตามขอ้ก�าหนดของกฎหมาย

และในมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงขอบเขตความจ�าเป็นท่ีตอ้งไดร้ับการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรมอย่างครบถว้น 

ตามขอ้ก�าหนด รวมถึงเทคโนโลยีท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมของลกูคา้ และรบับริหารโครงการดา้นการควบคมุดแูล ตรวจสอบความปลอดภยั

ในกระบวนการกอ่สรา้งและประกอบโครงสรา้ง

5.4 การวิเคราะหแ์ละประเมินอายขุยัของการใชง้านท่ีเหลืออย ูข่องอปุกรณ ์(Remaining Life Assessment)

รายละเอียดเพ่ิมเติม

แบบแสดงขอ้มลูประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ�าปี 2563 

https://www.tndt.co.th/ir-investor.php

ขอ้มลูบรษิทัฯ 

 ช่ือบรษิทั   : บริษทั ไทย เอ็น ด ีที จ�ากดั (มหาชน)
 ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์  : TNDT
 กอ่ตัง้   : 21 เมษายน 2525 
 เลขทะเบียนบรษิทัท่ี  : บมจ.0107550000025  
 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ประกอบธรุกจิบริการการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางวิศวกรรม
     ดว้ยเทคนคิไมท่�าลาย
 ทนุจดทะเบียน  :            100 ลา้นบาท
 ทนุจดทะเบียนช�าระแลว้ :            100 ลา้นบาท
 มลูค่าห ุน้สามญัห ุน้ละ  :            1    บาท
 จ�านวนห ุน้สามญั  :           100 ลา้นหุน้
 ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่  :           เลขท่ี 19 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
     กรงุเทพมหานคร 10240
 โทรศพัท ์   : (66) 0-2735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สาย)
 โทรสาร   :           (66) 0-2735-1941
 ท่ีตัง้ส�านกังานสาขา  :           เลขท่ี 29 ถนนบา้นพลง ต�าบลมาบตาพดุ อ�าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
 โทรศพัท ์   : (66) 0-3869-2226-7  
 โทรสาร   :           (66) 0-3869-2229  
 เว็บไซต ์   :          www.tndt.co.th
 E-mail   :            headoffice@tndt.co.th
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T

N D T

หนว่ยงานท่ี 4
อ�าเภอศรีราชา
จงัหวดัชลบรีุ

เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

และเปลีย่นชือ่เป็น 
บริษทั ไทย เอ็น ด ีที จ�ากดั (มหาชน)

กอ่ตัง้

บริษทั ไทย เอ็น ด ีที จ�ากดั

ส�านกังานสาขา
อ�าเภอมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง

สรา้งอาคารใหมแ่ลว้เสร็จ ปี 2554

หนว่ยงานท่ี 1
อ�าเภอเมอืง 

จงัหวดัสมทุรปราการ
รวมกบัหนว่ยงานท่ี 5 ปี 2559

หนว่ยงานท่ี 2
อ�าเภอลานกระบือ

จงัหวดัก�าแพงเพชร

หนว่ยงานท่ี 3
อ�าเภอเขาหินซอ้น 
จงัหวดัปราจีนบรีุ

รวมกบัหนว่ยงาน NDT BKK 
ปี 2560

หนว่ยงานท่ี 5
อ�าเภอบางปะกง

จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่ตัง้
บริษทั แอลทีเอ็นดทีี จ�ากดั

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว)

Joint Venture

2525 2553255025482543254225382532

กอ่ตัง้
บริษทั ทีเอ็นดทีี ซีเอ็ม จ�ากดั

ประเทศไทย

ผา่นการรบัรอง ISO 9001:2008
2553 - 2559

พฒันาการขององคก์ร 
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2556

กอ่ตัง้
บริษทั ทีเอ็นดทีี ซีเอ็ม จ�ากดั

ประเทศไทย

2558

กอ่ตัง้
บริษทั ทีเอ็นดทีี เพาเวอร ์จ�ากดั

ประเทศไทย

ผา่นการรบัรอง ISO/IEC 17020:1998
2557 - 2558

2557

กอ่ตัง้
บริษทั เอ็มเคทีเอ็นดทีี จ�ากดั

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์
Joint Venture

2559

ผา่นการรบัรอง ISO 9001:2015
2559 - 2561

ISO/IEC 17020:2012 ปี 2560 - 2563

2560 2561

เพ่ิมสายธรุกจิไปยงัพลงังานสะอาด

เร่ิมธรุกจิกลุม่
อตุสาหกรรมใหม่
(Electron Beam)

2563

ISO/IEC 17020:2012 ปี 2563 - 2566

ผา่นการรบัรอง ISO 9001:2015
2562 - 2565

2562

จดัตัง้ “PT TNDT 
INSPECTION AND 
CONSULTATION ”

เร่ิมกอ่สรา้ง Electron Beam ปี 2563
คาดว่าแลว้เสร็จ 2564
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โครงสรา้งธรุกิจ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ตามการจดทะเบียน)

3.1 บรษิทัในเครอื 

99.97% 

ประเทศไทย ต่างประเทศ 

ด าเนินธรุกิจเหมืองถ่านหิน 
ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 

ด าเนินธรุกิจด้านพลงังาน  
การบริการทดสอบตรวจสอบ  

การซ่อมบ ารงุ รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษา และ
ด าเนินธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ด าเนินธรุกิจด้านพลงังาน 
ทัง้ใน และต่างประเทศ 

บริการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย
และตรวจสอบอ่ืนๆ  

ด าเนินธรุกิจด้านพลงังาน 
และธรุกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

46.00% 70.00% 55.00% 95.00% 

3.2 ศนูยบ์รกิาร

ปี 2533 ยา้ยส�านกังานใหญ่จากซอยนานาเหนอื 

  มายงัส�านกังานปัจจบุนั ส�านกังานใหญ่ 

  เลขท่ี 19 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 8 

  (ซอยสวนสน 8) ถนนรามค�าแหง 

  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

  กรงุเทพฯ 10240

ปี 2538   

ส�านกังานสาขา  อ�าเภอเมอืงระยอง  จงัหวดัระยอง

ปี 2538  

หนว่ยงานท่ี 1  อ�าเภอลานกระบือ  จงัหวดัก�าแพงเพชร

ปี 2543  

หนว่ยงานท่ี 2  อ�าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ

ปี 2556  

หนว่ยงานท่ี 3  อ�าเภอสิงหนคร  จงัหวดัสงขลา

ปี 2561  

หนว่ยงานท่ี 4  อ�าเภอบางน�า้เปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา
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โครงสรา้งองคก์ร 

บริษทัฯ ไดป้รบัโครงสรา้งองคก์ร เมือ่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เพ่ือรองรบัการขยายธรุกจิไปยงัธรุกจิใหม ่รวมถึงเพ่ือใหพ้นกังาน

ทกุระดบัมชีอ่งทางและโอกาสในการเตบิโตในหนา้ท่ีความรบัผดิชอบตามท่ีตนถนดัหรือใหค้วามสนใจ
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ความยัง่ยนืขององคก์ร   

  
ธรุกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธรุกิจวิชาชีพการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม

ดว้ยเทคนิค NDT เพ่ือความปลอดภัยต่อการใชง้านของภาคอตุสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสงู 

และโครงสรา้งขนาดใหญ่ ฯลฯ ดังนั้น จึงกล่าวไดว่้าเป็นธรุกิจท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อชมุชน 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม (CSR) โดยตรง บริษทัฯ ไดเ้ห็นถึงความส�าคัญ และยึดมัน่การด�าเนนิ

ธรุกิจดว้ยความรับผิดชอบสงูสดุ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดม้ีการเพ่ิมสายธรุกิจโดยมุ่งเนน้ 

ไปยังกลุ่มพลงังานสะอาด เชน่ พลงังานแสงอาทิตยแ์ละชีวมวล เพ่ือลดการเกิดผลกระทบตอ่ 

สิ่งแวดลอ้มและบรรเทาการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาบคุลากร 

เพ่ือใหม้คีณุภาพพรอ้มรบัตอ่การเปลี่ยนแปลงตามยคุสมยัและความหลากหลายของเทคโนโลยี 

ท่ีเกดิขึน้อยา่งรวดเร็ว ปัจจยัเหลา่นีล้ว้นเป็นตวัก�าหนดอตัราการเตบิโตขององคก์ร โดยบริษทัฯ  

ยงัคงด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางความยัง่ยืนมาโดยตลอดกว่า 39 ปีท่ีผา่นมา

นโยบายภาพรวม
ดว้ยธรุกิจหลกั เป็นธรุกิจวิชาชีพท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยส์ิน และ 

สิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ จึงยึดมัน่การด�าเนินธรุกิจดว้ยความรับผิดชอบสงูสดุ เป็นไปตาม 

หลักวิชาการ โดยค�านึงถึงหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคณุธรรม  

มกีารก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ีปฏิบตัติามกฎระเบียบของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในทกุกิจกรรม 

ท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการด�าเนินธรุกิจ ตลอดจนปฏิเสธและต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในทกุรปูแบบ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรา้งความน่าเชื่อถือในวงการฯ และรองรับแผนการขยายงาน 

ตามกลยทุธข์องบริษทัฯ ในอนาคต

วิสยัทศัน์
บริษทัฯ มุง่มัน่ท่ีจะบริหารธรุกิจโดยึดมัน่ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม และ

คณุธรรมท่ีดี ประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดและกฎหมาย  

ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่เกดิความเชือ่มัน่ในการบริหารจดัการ และขยายธรุกจิตามโอกาส ควบคู่

ไปกบัการพฒันาบคุลากรใหม้คีณุภาพและประสิทธิภาพเพ่ือขบัเคลือ่นใหอ้งคก์รเกดิการพฒันา

ใหส้อดคลอ้งบัความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตามยคุสมยั สรา้งคณุค่าใหก้บัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

ทกุกลุม่อย่างสมดลุน�าไปสูค่วามส�าเร็จในการด�าเนนิธรุกิจเพ่ือการเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน

ตอ่ไป ภายใตแ้นวคิด 

“Visionary for  Smart Decision” 

พนัธกิจ
ขับเคลื่อนองค์กรโดยเร่งพัฒนาทุกปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างมัน่คง 

ทั้งด ้านบุคลากร กระบวนการ และขยายงานร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มประเทศ AEC  

โดยยึดมัน่การด�าเนินธุรกิจดว้ยจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี ควบคู่ ไปกับ 

ความรับผิดชอบต่อชมุชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ดังท่ีเคยปฏิบัติมาโดยตลอด

Smart Visionary
Econonic

Environm
ent

Social

Smart  Protection

Smart  People
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“Visionary for  Smart Decision” 
การส่งมอบความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้ับบริการ....ดว้ยบริการท่ีเป็นเลิศดา้นความรู ้ความเชี่ยวชาญ และความช�านาญ รวมถึงการสรรหา  

คดัเลอืกปัจจยัตา่งๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบในการปฏิบตัหินา้ท่ี ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือใหผู้ร้บับริการไดร้บัขอ้มลูท่ีแมน่ย�า น�าไปใชป้ระกอบ 

การตดัสินใจอยา่งถกูตอ้ง เพ่ือสรา้งมลูคา่ทางการเงนิร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน

s

T

u

Transparency 

การใหบ้ริการทดสอบและตรวจสอบ พรอ้มรายงานผลอยา่งถกูตอ้ง โปร่งใส 

เป็นจริง โดยไมเ่บ่ียงเบนจากเกณฑก์ารยอมรบัและมาตรฐานสากลท่ีใชใ้นการตรวจสอบ

Research & Development
การวจิยั คน้ควา้ และสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ท ัง้เครือ่งมือ วธิีการท�างาน กระบวนการภายใน  

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและศกัยภาพในการใหบ้รกิารและมูลคา่เพ่ิมใหแ้กลู่กคา้ เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

Utilization 

การน�านวตักรรมทีมี่ความทนัสมยั เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สูก่ารใชง้านจรงิ 

Sustainability
การพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนืบนพ้ืนฐานของการด�าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาชพี 

จรยิธรรม และคณุธรรมทีด่ ีโปรง่ใส ตรวจสอบได ้และรบัผดิชอบผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่อยา่งเครง่ครดั 

Transformation 
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบทัง้กระบวนการท�างาน การสง่ตอ่ขอ้มูล และกระบวนการสือ่สาร

เพ่ือใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก ทนัตอ่สถานการณ ์น�าไปสูก่ารด�าเนินธุรกิจทีย่ ัง่ยนื

TRu
sT

ค่านิยม
r

T
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กรอบแนวคิด 

N D

- องคก์รแห่งความยัง่ยนื - 

Business
Strategic 
Marketing 

Excellent 
Servic

Customer
Engagement

Process 
Designation 

Business Strategic Marketing 
ขยายและตอ่ยอดการใหบ้ริการไปยังกลุ่มอตุสาหกรรมอ่ืนตามโอกาส โดยร่วมมอืกบัพนัธมติรท่ีมศีกัยภาพและความเชีย่วชาญเฉพาะ  

ทางทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถึงการน�าเทคโนโลยีสมยัใหมม่าปรบัใชใ้นกระบวนการท�างานทัง้ดา้นการตลาดใหเ้กดิการเขา้ถึงอยา่งรวดเร็ว และ

ดา้นการคิดคน้นวตักรรม รวมถึงการพฒันาเคร่ืองมอือปุกรณท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และสรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั ร่วมกนั

Excellent Service
การบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานภายในร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งใหเ้กิดการพัฒนาและยกระดบัการใหบ้ริการร่วมกนั 

น�าไปสูค่วามส�าเร็จขององคก์ร โดย
1. สง่เสริมใหบ้คุลากรพฒันาตนเองทัง้ความรู ้ความเชีย่วชาญ จนเกดิความช�านาญในระดบั Multi Skill
2. คดัเลอืกบคุลากรภายนอก พนัธมติร หรือคูค่า้ท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐาน เพ่ือปฏิบตังิานและสรา้งคณุคา่ร่วมกนั (Value Creation)
3. ยึดมัน่ท่ีจะปฏิบตัติามมาตรฐาน ขอ้ก�าหนด กฎหมาย และระเบียบท่ีเกีย่วขอ้ง ตลอดจนการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคตอยา่งเคร่งครดั 
4. ปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการใหบ้ริการดว้ยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีทนัสมยั ครอบคลมุในทกุกระบวนการตรวจสอบและทดสอบ
5. สรา้งคณุภาพชวิีตทัง้พนกังานและบคุคลรอบขา้ง ตลอดจนคนในชมุชนบริเวรสถานท่ีปฏิบตังิานใหด้ย่ิีงขึน้ ทัง้ความเป็นอยู ่การสรา้งเสริมรายได ้

รวมถึงการรกัถ่ินฐาน

Customer Engagement
การสง่เสริมและจดัหาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือใหบ้คุลากร ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดเ้สียสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ถกูตอ้ง 

และทนัตอ่เวลามากย่ิงขึน้ เพ่ือสรา้งความมัน่ใจ ความพึงพอใจ และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ กอ่ใหเ้กดิความผกูพนัในการเรียกใชบ้ริการ
จากบริษทัอยา่งตอ่เนือ่ง โดยยึดมัน่การปฏิบตัหินา้ท่ีตามมาตรฐานสากล ขอ้ก�าหนด กฎหมาย และระเบียบท่ีเกีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครดัทัง้ท่ีมอียู่
ในปัจจบุนัและจะพึงมใีนอนาคต  รวมถึงการปรบัปรงุเทคโนโลยีท่ีจะมกีารเปลีย่นแปลงตามยคุสมยั ทัง้นี ้ เพ่ือร่วมกนัยก ระดบัคณุภาพในการให้
บริการอยา่งสงูสดุ น�าไปสูก่ารสรา้งคณุภาพชวิีตท่ีดตีอ่ชมุชนโดยรอบและพ้ืนท่ีใหบ้ริการอยูเ่สมอ

Process Designation
น�าขอ้มลูท่ีไดร้บัจากการส�ารวจความพึงพอใจหรือการพดูคยุสอบถาม  มาประเมนิผลเพ่ือปรบัปรงุแกไ้ขควบคูไ่ปกบัการพฒันาความรู ้ความเชีย่วชาญ 

และทกัษะใหม่ๆ   เพ่ิมเตมิ โดยการเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งครบถว้น รวดเร็ว ใหพ้นกังานสรา้งคณุคา่ใหแ้กต่นเอง ร่วมสรา้ง นวตักรรมการใหบ้ริการ บนพ้ืนฐานของ
มาตรฐาน ขอ้ก�าหนด กฎหมาย และระเบียบท่ีเกีย่วขอ้ง และสามารถตอบสนองความตอ้งการ ตรงตาม แนวโนม้ของตลาดปัจจบุนัและอนาคตไดอ้ยา่งครบถว้น 
เพ่ือน�าเสนอเทคโนโลยีทางเลอืกใหเ้หมาะสมกบัธรุกจิของลกูคา้ สรา้งการแขง่ขนั ท่ีแขง็แรง ลดตน้ทนุใหแ้กล่กูคา้ สรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัร่วมกนั

- Stakeholder - 
Customer

Employees

Communities

and Environment

Customer

Employees

Competition

Customer

Employees

Communities

Employees

Sub Contractor

Standard

Business Partner

Communities and 

Environment
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กลยทุธเ์พ่ือความยัง่ยนื  

การสรา้งแรงบันดาลใจและสนับสนนุพนักงานทกุระดับตามความสามารถ 

ของแต่ละบคุคลอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือใหพ้นักงานพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ 

ความช�านาญตามท่ีตนเองถนดั รวมถึงร่วมกนัคิดคน้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช ้

ใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์ทัง้เคร่ืองมอื อปุกรณ ์ตลอดจนวิธีในการใหบ้ริการ โดยค�านงึ

ถึงความปลอดภัยและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นเป็นส�าคัญ ซ่ึงส่งผลใหพ้นักงานมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีย่ิงขึ้น รวมถึงการส่งต่อไปสู่ครอบครัวและสังคมโดยรอบ ตามเป้าหมายและ 

ความส�าเร็จท่ีตัง้ใจไว้

SMART PEOPLE 

ปี 2563 บริษทัฯ มกีารปรบัเปลีย่นกลยทุธก์ารพฒันาสูค่วามยัง่ยืนเป็น “Visionary for  

Smart Decision” ท่ีครอบคลมุการด�าเนนิงานตัง้แตปี่ 2563-2566 โดยพิจารณาและเล็งเห็น

ถึงความส�าคญัในเร่ืองของการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี การใชวิ้ถีชวิีตท่ีไดพ้ฒันาเขา้สูย่คุใหม่

มากย่ิงขึน้ รวมถึงแนวโนม้สถานการณต์า่งๆ ท่ีเกดิขึน้ โดยบริษทัฯ ยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิการให้

เกดิความส�าเร็จและบรลเุป้าหมาย โดยมกีลยทุธแ์ละแนวทางในหารด�าเนนิงาน ดงันี้

การสรา้งความตระหนกัและยกระดบัการใหบ้ริการในทกุสถานท่ีท่ีใหบ้ริการ 

โดยการบริหารจดัการ ตลอดจนการพฒันาเคร่ืองมอื อปุกรณ ์รวมถึงวิธีในการใหบ้ริการ

ท่ีจะชว่ยลดการสรา้งผลกระทบตอ่สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม

การสรา้งความตระหนกัและพฒันากระบวนการเรียนรูส้่งตอ่ใหก้บัพนกังานทกุระดบั 

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งไดอ้ย่างครบถ้วน และเกิดการรับร ู้อย่างเท่าเทียมกัน  

โดยส่งเสริมใหพ้นกังานมีความมุง่มัน่ท่ีจะสรา้งทักษะความเชี่ยวชาญและศักยภาพของตนเอง  

ร่วมกันพัฒนากระบวนการในการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ 

ตามวตัถปุระสงค ์เพ่ือการสรา้งประสบการณท่ี์ดใีหก้บัลกูคา้น�าไปสูเ่ป้าหมายแห่งความส�าเร็จ

    ร่วมกนั

SMART PROTECTION  

SMART VISIONARY

STRIVE FOR BUSINESS 

OPERATION ON 

THE BASIS OF STANDARD  

AND REGULATION

มุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิธรุกจิบนพ้ืนฐาน

ของมาตรฐานสากล รวมถึง

กฎระเบียบ กฎหมาย และอ่ืนๆ 

ของทกุหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง

ภายใตก้รอบกตกิา 

การแขง่ขนัท่ีดอียา่งเคร่งครดั

ENHANCE THE SERVICES 

FOR CO-VALUE  

CREATION WITH  

CUSTOMERS.

ยกระดบัความสมัพนัธ์

กบัลกูคา้ เพ่ือการสรา้งคณุคา่ 

ทางธรุกจิใหเ้กดิความยัง่ยืน 

ร่วมกนั ยกระดบัการใหบ้ริการ

เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม

INSPIRE EMPLOYEES 
TO  SELF-DEVELOPMENT 

IN INNOVATIVE  
UTILIZATION AND 

CREATION.

สง่เสริมศกัยภาพของบคุลากร

ใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งครบถว้น 

พฒันาและสรา้งนวตักรรม  

รวมถึงปรบัปรงุกระบวนการ

ท�างานใหเ้กดิประโยชน ์

ในเชงิพาณิชยน์�าไปสู ่

การเป็นองคก์รนวตักรรม

กลยทุธค์วามยัง่ยนื



บรษิทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน)16

ผ ูท่ี้มีสว่นไดเ้สีย แนวทางการเช่ือมโยง
ความคาดหวงั

ของผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย
การด�าเนินงาน

ในปี 2563

ผูถื้อหุน้
นกัลงทนุ

- การประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปี
- เว็ปไซดข์องบริษทั 

เพ่ือรายงานขา่วสาร 
และชอ่งทางรอ้งเรียน

- การประชมุ และการเดนิทาง
ไปพบนกัลงทนุ

-  การไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน 
โปร่งใส ทัว่ถึง เทา่เทียม ทนัเวลา 
และสามารถตรวจสอบได้

-  การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี
-  การบริการความเสี่ยง มรีะบบ

ควบคมุและตรวจสอบท่ีดี
-  กจิการมคีวามมัน่คง และเตบิโต

อยา่งตอ่เนือ่ง

-  ปฏิบตัติามนโยบายและจรรยาบรรของบริษทัฯ 
ซ่ึงมกีารทบทวนเป็นประจ�ารายปี

-  มกีารบริหารความเสี่ยงอยา่งรอบคอบ
-  มกีารรายงานขา่วสารขอ้มลูในกจิการ/ความคืบหนา้

ในงานอยา่งโปร่งใสผา่นชอ่งทางเว็ปไซดข์องบริษทัฯ
และตลาดหลกัทรพัยส์ม�า่เสมอและตอ่เนือ่ง  

-  มกีารพบปะ ตอบขอ้ซกัถามแกผู่ถื้อหุน้ในการ
ประชมุฯทกุปี และตอบขอ้ซกัถามทางโทรศพัท์
และอีเมลเ์ป็นประจ�าตามท่ีรอ้งขอ

-  มกีารพดูคยุ และประชมุกบันกัลงทนุ ทัง้ทางออนไลน์
และการพบปะอยา่งสม�า่เสมอ และตามท่ีรอ้งขอ

ลกูคา้ - การประชมุหารือร่วมกนั
- การพบปะ พดูคยุ เย่ียมชม
- การเขา้ร่วมกจิกรรม
- การส�ารวจความพึงพอใจ
- การแบ่งปันความรูด้า้นเทคนคิ
- ระบบมาตรฐานในการท�างาน
- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

ขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้เสนอแนะ

-  การปฏิบตัติามสญัญา และเงือ่นไข
ตา่งๆ ท่ีมตีอ่ลกูคา้อยา่งเคร่งครดั

-  การรกัษาขอ้มลูทางการคา้ และ
ความลบัของลกูคา้ 

-  การบริการตามระบบคณุภาพ 
และมาตรฐานสากล

-  คณุภาพของผลการทดสอบและ
ตรวจสอบท่ีถกูตอ้ง แมน่ย�า

-  การสง่มอบงานตรงตามเวลา
-  การเขา้ถึงขอ้มลูการใหบ้ริการ

ไดโ้ดยงา่ย
-  การเรียกรบัช�าระคา่บริการ

ตามปริมาณงานจริง

-  เสนอราคา/ประมลูราคาตามขัน้ตอน
อยา่งเป็นธรรม และรกัษาขอ้มลูความลบั
ของลกูคา้เสมอมา โดยไมน่�าไปใชใ้นทางมชิอบ

-  การประชมุหารือ และพบปะลกูคา้สม�า่เสมอ 
ทัง้ในเร่ืองงานและความปลอดภยัตามความสะดวก
เหมาะสม เชน่ รายเดอืน รายไตรมาส และ
ตามลกัษณะงานของลกูคา้แตล่ะราย

-  การท�างานตามระบบมาตรฐานสากลท่ีไดร้บั
การรบัรอง เชน่ ISO 9001, ISO 17020, 
ASNT, API เป็นตน้

-  การส�ารวจความพึงพอใจจากลกูคา้จ�านวน 
367 ชดุ โดยไดร้บัผลประเมนิในเกณฑ ์“ดมีาก”

- การรบัร่ืองรอ้งเรียน จ�านวน 1 เร่ืองเกีย่วกบั
ความประพฤตพินกังาน ซ่ึงบริษทัฯไดท้�าการ
แกไ้ข และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
ไดเ้ป็นอยา่งดี

เจา้หนี้ - การประชมุร่วมกนั
- การพบปะ พดูคยุ
- การเขา้ร่วมกจิกรรมตามโอกาส
- การรายงานผา่นชอ่งทาง

ตลาดหลกัทรพัย์
- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

ขอ้รอ้งเรียน หรือ ขอ้เสนอแนะ

-  การปฏิบตัติามเงือ่นไข สญัญา 
และขอ้ผกูพนัท่ีตกลงกนั

-  การรายงานขอ้มลูทางการเงนิ
ท่ีถกูตอ้ง เหมาะสม 
ทนัตามก�าหนดเวลา

-  การบริหารงานอยา่งมจีรรยาบรรณ
-  การอ�านวยความสะดวก

ดา้นขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสถานะ
การเงนิของบริษทัฯ อยา่งเปิด
เผยเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ

-  การช�าระหนีต้รงเวลา
-  การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
-  การตรวจสอบการทจุริตคอรร์ปัชัน่

-  มกีารพบปะ พดูคยุกบัเจา้หนีส้ถาบนัการเงนิ 
จ�านวน 6 ครัง้

-  มกีารรายงานขอ้มลูทางการเงนิ และขา่วสารท่ีเป็น
ประโยชนผ์า่นชอ่งทางตลาดหลกัทรพัยแ์ละเว็บไซด์
ของบริษทัฯ ทกุไตรมาศ และสม�า่เสมอ
ตามความเหมาะสม 

คูแ่ขง่ทางการคา้ -  การพบปะสงัสรรคแ์ละแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น และประสบการณ์
ร่วมกนั

-  ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 
ขอ้รอ้งเรียน หรือ ขอ้เสนอแนะ

-  การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
ไมเ่อารดัเอาเปรียบ

-  มกีารพบปะ กบัคูแ่ขง่ทางการคา้เพ่ือแลกเปลีย่น
เรียนรู ้และยกระดบัมาตรฐานวิชาชพี NDT  
จ�านวน 2 ครัง้

การเช่ือมโยงผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

การมีส่วนร่วมกบัผ ูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และความคาดหวงั
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ผ ูท่ี้มีสว่นไดเ้สีย แนวทางการเช่ือมโยง
ความคาดหวงั

ของผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย
การด�าเนินงาน

ในปี 2563

พนกังาน -  กจิกรรมผูบ้ริหารสงูสดุพบ
ผูบ้ริหารระดบัตา่งๆ และพนกังาน

-  กจิกรรมแรงงานสมัพนัธ์
-  การตรวจเย่ียมไซตง์าน/บา้นพกั

พนกังาน
-  การพดูคยุ สอบถาม
-  การสรา้งความเชีย่วชาญ
-  การประเมนิศกัยภาพในการ

ปฏิบตัหินา้ท่ี
-  ขา่วสารท่ีส�าคญัขององคก์ร
-  ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

ขอ้รอ้งเรียน หรือ ขอ้เสนอแนะ

-  ผลตอบแทน และสวสัดกิาร
อยา่งเหมาะสม เป็นธรรมเทา่เทียมกนั 
โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัทิัง้ชายและหญิง

-  ความเชีย่วชาญ และการเตบิโต
ในหนา้ท่ี

-  ความพึงพอใจและความสขุ
ในการท�างาน

-  ความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน
-  การเปิดเผยขอ้มลู/ขา่วสารท่ีเป็น

ประโยชนใ์หร้บัทราบอยา่งทัว่ถึง 
-  เปิดโอกาสใหพ้นกังานมชีอ่งทาง

การสื่อสารท่ีตดิตอ่กบับริษทัฯ

-  จดักจิกรรมผูบ้ริหารสงูสดุพบพนกังาน 2 ครัง้
/ผูบ้ริหารระดบัตา่งๆ พบพนกังาน 12 ครัง้

-  จดัใหม้กีารอบรมพฒันาความรูส้�าหรบัพนกังาน
ทกุระดบั ทกุแผนก ทัง้การอบรมภายใน และ
อบรมภายนอกรวม 108 หลกัสตูร 

-  มกีารเปิดเผยขอ้มลู/ขา่งสารท่ีเป็นประโยชนก์บั
พนกังานทัง้ในเว็ปไซด ์อีเมล ์และไลนก์ลุม่ของบริษทัฯ 
อยา่งสม�า่เสมอ โดยพนกังานสามารถตดิตอ่สื่อสาร
กลบัมายงับริษทัดว้ยชอ่งทางดงักลา่วดว้ยเชน่กนั

-  มกีารประชมุ ส�ารวจ ตรวจสอบของคณะกรรมการ
สวสัดกิาร/ คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 
เพ่ือการสรา้งสขุ สขุภาพ ความปลอดภยัส�าหรบั
พนกังานอยา่งสม�า่เสมอและตอ่เนือ่ง

-  มกีารตรวจตดิตามและเย่ียมเยือนพนกังานหนว่ยงาน
ตา่งๆ อยา่งสม�า่เสมอและเหมาะสมทัง้ในระบบ
ออนไลน ์และการเดนิทางไปพบปะหนว่ยงาน

คูค่า้ 
(ผูข้ายสินคา้/

ผูร้บัจา้ง/
ผูใ้หบ้ริการ)

-  ปฏิบตัติามนโยบายคูค่า้ 
มกีารคดัเลอืกคูค่า้ท่ีมแีนวทาง
ในการด�าเนนิธรุกจิท่ีมคีณุธรรม
มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์
เป็นท่ียอมรบั

-  การประชมุร่วมกนั
-  การพบปะ พดูคยุ
-  การเย่ียมชม
-  การเขา้ร่วมกจิกรรมตามโอกาส
-  ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

ขอ้รอ้งเรียน หรือ ขอ้เสนอแนะ

-  การพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้ง 
และราคาท่ีเสนออยา่งเสมอภาค
เป็นธรรม ไมเ่อารดัเอาเปรียบ

-  การใหค้วามรู ้ค�าปรึกษา และ
แนะน�าผลติภณัฑ/์บริการ

-  การสรา้งพนัธมติร
อยา่งเหนยีวแนน่โดยไมเ่อารดั
เอาเปรียบ 

-  การช�าระตรงตามเวลา และเงือ่นไข
ท่ีตกลงกนั

-  การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
-  ไมเ่รียกรบัหรือจา่ยผลประโยชน์

ใดๆ ท่ีมาสจุริตในการคา้กบัคูค่า้

-  ปฏิบตัติามกรอบกตกิาแห่งการแขง่ขนัท่ีด ีโดยไดม้ี
การพิจารณาจดัซ้ือจากคูค้า้ภายในประเทศ 
150 ราย และตา่งประเทศ 6 ราย มกีารประเมนิ
ประจ�าปีและคดัเลอืกคูค่า้ภายในฯ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของบริษทัฯ ในเกรด A รวม 51 ราย 
รวมถึงมคีวามร่วมมอืด�าเนนิโครงการกบัพนัธมติร
จากประเทศสิงคโปร ์1 ราย โดยท�างานร่วมกนัและ
ประสบความส�าเร็จดว้ยด ี

-  มกีารอบรมความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัในการ
ท�างานใหแ้กคู่ค่า้/ผูร้บัเหมาเป็นประจ�าอยา่งเหมาะสม

-  มกีารพิจารณาจดัซ้ือสินคา้จากคูค่า้ตามนโยบาย
Green Procurement เพ่ิมมากขึน้ 

-  มกีารเย่ียมชมผลติภณัฑข์องผูข้าย/ผูแ้ทนจ�าหนา่ย 
จ�านวน 4 ครัง้

หนว่ยงานราชการ / 
องคก์รภาครฐั

-  การเขา้ร่วมประชมุเป็นสมาชกิ/ 
คณะกรรมการ

-  การเขา้ร่วมกจิกรรมตามโอกาส
-  การรายงานผลใหห้นว่ยงาน

ราชการ
-  ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

ขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะ

-  การปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกาศและมาตรฐาน
ท่ีเกีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครดั

-  การปฏิบตักิารและการรายงานผล
ท่ีถกูตอ้งตามมาตรฐานและ
กฏหมายก�าหนด

-  การใหค้วามร่วมมอืใหท้กุโอกาส
-  การป้องกนัมใิหเ้กดิการทจุริต

คอรร์ปัชัน่

-  ปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเกีย่วขอ้งกบั
การด�าเนนิธรุกจิอยา่งเคร่งครดั

-  เป็นวิทยากรบรรยายความรูภ้าคทฤษฎี/ปฏิบตัิ
ร่วมกบัหนว่ยงานภาครฐั/สถาบนัการศึกษา
รวม 3 แห่ง

-  ร่วมประชมุ/หารือ/สื่อสาร/มสีว่นร่วมกบัหนว่ยงาน
ภาครฐั และองคก์รภาครฐัสม�า่เสมอเพ่ือความเขา้ใจ
แลกเปลีย่นเรียนรู ้และท�างานร่วมกนัอยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสม เชน่ การลงนามความร่วมมอืกบัสถาบนั
เทคโนโลยีนวิเคลยีรแ์ห่งชาต ิการเขา้ร่วมเป็น
กรรมการสมาคมนวิเคลยีรแ์ห่งประเทศไทย และ
อนกุรรมการรบัรองความสามารถบคุลากรฯ 
ท่ีสถาบนัเทคโนโลยีแห่งชาต ิเป็นตน้

-  ละเวน้การกระท�าทจุริต/การตดิสินบน

สิ่งแวดลอ้ม -  Green Procurement
-  การท�ากจิกรรม

สาธารณประโยชน์
-  ชอ่งทางการแจง้เบาะแส 

ขอ้รอ้งเรียน แสดงความคิดเห็น
หรือ ขอ้เสนอแนะ

-  สนบัสนนุสินคา้และบริการ
จากผูข้ายท่ีมแีนวทางในสนบัสนนุ
การรกัษาสิ่งแวดลอ้มเชน่เดยีวกนั

-  การปฏิบตัติามมาตรฐาน 
และขอ้ก�าหนดตามกฎหมาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครดั

-  ไมส่รา้งผลกระทบท่ีเป็นมลพิษ
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม
ตอ่สิ่งแวดลอ้ม

-  การลดใชท้รพัยากร และจดัซ้ือจดัหาวสัดสุิ้นเปลอืง
ท่ีเป็น green products มขีัน้ตอนการผลติท่ีเป็นมติร
ตอ่สิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก ่กระดาษ แฟ้ม หมกึพิมพ ์
เป็นตน้

-  การก�าจดัเศษ/วสัดท่ีุเหลอืใชจ้ากการปฏิบตังิาน
อยา่งถกูวิธี เชน่ สง่วสัดกุ�ามนัตรงัสีคืนบริษทัผูผ้ลติ
ในตา่งประเทศรวม 41 ชิน้ สง่เศษผา้/น�า้ยา/
วสัดปุนเอนสารเคมรีวม 3.29 ตนั ก�าจดัโดยวิธี
ท่ีถกูตอ้งโดยบริษทัท่ีรบัก�าจดัฯ ซ่ึงไดร้บัอนญุาต
อยา่งถกูตอ้งจากกระทรวงอตุสาหกรรม

-  การใชท้รพัยากรท่ีมอียูอ่ยา่งคุม้คา่ และสามารถ
น�ากลบัมาใชซ้�า้ได ้

-  การจดักจิกรรม CSR จดัขึน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้
เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดม้สีว่นร่วมในการอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม
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การระบปุระเด็นท่ีส�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

การปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง

ทบทวนประเด็นท่ีมีความส�าคัญ 

และเกี่ยวขอ้งกับความยัง่ยืนตั้งแต่อดีต 

ถึงปัจจบุันและประเมินผลการด�าเนินการ 

ในแต่ละประเด็นว่ามีประเด็นท่ีตอ้งการ

สื่อสารมคีวามสอดคลอ้ง ตอบสนองตาม

ความสนใจและความคาดหวงัของผูม้สีว่น

ไดเ้สียทกุกลุ่มอย่างครบถว้นแลว้หรือไม ่

และน�ามาพฒันา รวมถึงปรบัปรงุใหด้ขีึน้

ตอ่ไป

การจดัล�าดบัประเด็นท่ีส�าคญั

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร พั ฒ น า 

อย่างยั ่งยืนของบริษัทฯร่วมกันจัดล�าดับ 

ความส�าคัญ โดยพิจารณาจากประ เ ด็น 

ท่ีมคีวามส�าคญั 2 ดา้น คือ (1) ประเด็นท่ีมี

ความส�าคัญท่ีมีต่อบริษัทฯ (2) ประเด็น

ท่ีมีความส�าคัญและน่าสนใจต่อผู้มีส่ วน

ไดเ้สียทกุกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 1-4 ระดับ  

( ส� า คั ญ - ส� า คั ญ ม า ก ) แ ล้ ว พิ จ า ร ณ า 

ความส�าคัญตามบริบทแห่งความยั ่ง ยืน

ขององค์กร

การทบทวนประเด็นท่ีมีนยัส�าคญั

ตรวจสอบความถูกตอ้งและสรปุ

ประเด็นท่ีส�าคัญต่อความยัง่ยืนเสนอต่อ 

ก ร ร ม ก า ร ผู้จั ด ก า ร แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห ้

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ พิ จ า ร ณ า

ทบทวนและอนมุัติด�าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจ

ไดว่้าประเด็นตา่งๆ ท่ีส�าคัญไดจ้ัดท�าตาม 

รายละเ อียดและการน�าเสนอครอบคลมุ

ส า ร ะ ส� า คั ญ ท่ี เ กี่ ย ว ข ้อ ง กั บ บ ริ ษั ท ฯ  

ตามขอบเขตท่ี เกี่ยวข ้องทั้งภายในและ

ภายนอกอยา่งครบถว้น

การคดัเลือก ประเมิน 

และประเด็นท่ีมีนยัส�าคญั 

TNDT ตระหนกัและใหค้วามส�าคัญตอ่การคัดเลือกและการจดัล�าดบัประเด็นท่ีมีความส�าคัญดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

(Materiality) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีท่ีเหมาะสม รวมถึงสอดคลอ้งกบัการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ  

ซ่ึงไดม้กีารประเมนิคดัเลอืก และจดัล�าดบัความส�าคญั ตามห่วงโซ่การสง่ตอ่ความนา่เชือ่เชือ่ถือ ตลอดจนกจิกรรมท่ีไดด้�าเนนิการร่วมกนั  

รวมถึงการเปิดโอกาสใหม้กีารสือ่สารผา่นชอ่งทางตา่งๆระหว่างบริษทัฯ กบักลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี อีกทัง้ ยงัไดน้�าแนวทางการรายงานขององคก์ร 

ความร่วมมอืว่าดว้ยการรายงานสากลดา้นความยัง่ยืน (Global Reporting Initiative - GRI G4) มาใชวิ้เคราะหแ์ละตรวจสอบการด�าเนนิ

งานดา้นตา่งๆ เพ่ือใหเ้กดิความยัง่ยืนในทกุกระบวนการอยา่งครบถว้น
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สรปุสาระส�าคญัในการรายงาน 

1. Good Governance  องคก์รแห่งธรรมาภบิาล
2. Digital Transformation การเปลีย่นแปลงสูก่ารสรา้งสรรคด์ว้ยเทคโนโลยี
3. Customer Centric  การปรบัตวัเพ่ือยกระดบัการบริการร่วมกนั

Smart Visionary
Econonic

4. Environment Management  การบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม

Environm
ent

Smart  Protection

5. Safety and Healthy การบริหารจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
6. Human Rights   การเคารพและใหส้ิทธิอยา่งเทา่เทียม
7. Innovation   การประยกุตแ์ละสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่

(Knowledge Management)

Social

Smart  People

ประเด็นส�าคญัท่ีมีผลต่อ

ป
ระ

เด็
น

ส
�าค

ญั
ที่

มี
ต่

อ
ผ

ล
ผ

ูม้ี
ส

ว่น
ได

เ้สี
ย

มาก

นอ้ย มาก

6

7

5

4

1
3

2
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สรปุประเด็นส�าคญัในการรายงาน

ประเด็นส�าคญั
หวัขอ้การรายงาน

และความส�าคญัของประเด็น

ขอบเขตของผลกระทบ ความ
สอดคลอ้ง

ภายใน

ภายนอก

ภาครฐั ลกูคา้
ค ู่คา้

พนัธมิตร
สงัคม
ชมุชน

ผ ูถื้อห ุน้ GRI

Smart Visionary - ประเด็นส�าคญัดา้นเศรษฐกิจ

1. องคก์รแห่งธรรมาภิบาล การก�ากบัดแูลกิจการ
• การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี
• จรรยาบรรณธรุกจิ
• การตอ่ตา้นการทจุริต

คอรร์ปัชัน่

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/
/

102-18,102-22

102-16, 102-17

102-16, 102-17

การบรหิารความเส่ียง
• การบริหารจดัการความเสี่ยง 
• การควบคมุภายใน

/
/

/ /
/

/ / /
/

102-15

102-29

ผลการด�าเนินงาน
• ผลลพัธท์างเศรษฐกจิ 
• การลงทนุและขยายฐาน

การใหบ้ริการไปยงักลุม่
อตุสาหกรรมอ่ืน

• การแบ่งปันคณุคา่
แกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสีย

/
/

/ /

/
/

/

/
/

/ /

/
/

/

102-7

102-10

102-7

2. Customer Centric
การปรบัตวัเพ่ือยกระดบั
การบรกิารรว่มกนั

• การบริหารจดัการลกูคา้สมัพนัธ์
• สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้
• พฒันาศกัยภาพพนกังาน

และปรบัปรงุกระบวนการท�างาน
• ใหบ้ริการดว้ยราคายตุธิรรม 

(Fair price)

/
/

/

/
/

/

/
/

102-12ม 102-16

102-12ม 102-16

102-12ม 102-16

102-12ม 102-16

3. Digital Transformation
การเปล่ียนแปลง
ส ูก่ารสรา้งสรรค์
ดว้ยเทคโนโลยี

Digital Transformation 
• ลดการใชท้รพัยากร
• เทคโนโลยีในการใหบ้ริการ

/
/

/
/

/
/

102-16

102-16

Smart Protection - ประเด็นส�าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4. Environment 
Management
การบรหิารจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

การพฒันาท่ียัง่ยนื
• สิ่งแวดลอ้มกบัการพฒันา

ท่ียัง่ยืน
/ / / / 307-1

การปฏิบติัและการใหบ้รกิาร
ต่อชมุชนและสงัคม
• การด�าเนนิงานภายใตข้อ้ก�าหนด

และกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบั
สิ่งแวดลอ้มอยา่งเคร่งครดั

/ / / / / 102-16

การใหบ้รกิารท่ีเป็นมิตร
• การใหค้วามรูพ้ื้นฐานแกช่มุชน
• การดแูลชมุชน สงัคม 

และรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
• การพฒันานวตักรรม

การใหบ้ริการเพ่ือ
ลดการสรา้งผลกระทบ

/
/

/

/

/

/
/

/ /

/
/

/

413-1

413-2

413-2
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ประเด็นส�าคญั
หวัขอ้การรายงาน

และความส�าคญัของประเด็น

ขอบเขตของผลกระทบ ความ
สอดคลอ้ง

ภายใน

ภายนอก

ภาครฐั ลกูคา้
ค ู่คา้

พนัธมิตร
สงัคม
ชมุชน

ผ ูถื้อห ุน้ GRI

Smart Protection - ประเด็นส�าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4. Environment 
Management
การบรหิารจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

การตรวจสอบดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม
• การตรวจสอบความปลอดภยั

ในการปฏิบตังิาน
• การบริหารจดัการ

ความปลอดภยัทางถนน

/

/

413-2

413-1

การสรา้งความตระหนกั
ในการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั

/ / / / 403-5

การจดัการของเสีย
และวสัดเุหลือใช้

306-2

ม ุง่ส ู ่Green 
• Green  Industry 
• Green Procurement

307-1

การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ
• การบริหารจดัการดา้นพลงังาน
และลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก

302

มาตรการรบัมือสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19

403-7

Smart People - ประเด็นส�าคญัดา้นสงัคม

5. Safety and Health
การบรหิารจดัการ
ดา้นอาชีวอนามยั 
ความปลอดภยั

• อาชวีอนามยั และ
ความปลอดภยั
 

• สขุภาพ
• การพฒันาความรู ้

ความสามารถ

/

/
/

/ / /

/

/ 403-1, 403-2, 

403-3, 403-4, 

403-5

403-6

403-5

6. Human Rights 
การเคารพ 
และใหสิ้ทธิอยา่งเท่าเทียม

การปฏิบติัตามหลกัสิทธิ
มนษุยชนและการปฏิบติั
ต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม
• การปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนษุยชน
• สรา้งความเทา่เทียม

และตอ่ยอดความส�าเร็จ
• ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
• ขอ้มลูพนกังาน

/
/

/
/

102-8

405-1

401-2

102-7, 102-8

7. Innovation 
(Knowledge Management)
การประยกุต์
และสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่

การเสรมิสรา้งศกัยภาพ
และพฒันาบคุลากร
• การบริหารบคุลากร
• แผนพฒันาและสืบทอด

ต�าแหนง่งาน
• การฝึกอบรม
• การถ่ายทอดประสบการณ์

จากรุ่นพ่ีสูร่ ุ่นนอ้ง
การพฒันาความร ูใ้นวิชาชีพ
รว่มกบัสถาบนัการศึกษา 
และหน่วยราชการ 
และขยายการรบัร ู้

/
/

/
/

/ /

404-1

404-2
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SMART VISIONARY

การสรา้งความตระหนกัและพฒันากระบวนการเรียนรูส้่งต่อ 

ใหก้ับพนักงานทกุระดับสามารถเขา้ถึงขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งไดอ้ย่างครบถว้น  

และเกิดการรับร ูอ้ย่างเท่าเทียมกันโดยส่งเสริมใหพ้นักงานมีความมุ่งมัน่ 

ท่ีจะสร้างทักษะความเชี่ยวชาญและศักยภาพของตนเองร่วมกันพัฒนา

กระบวนการในการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ 

ตามวตัถปุระสงค ์เพ่ือการสรา้งประสบการณท่ี์ดใีหก้บัลกูคา้น�าไปสูเ่ป้าหมาย

แห่งความส�าเร็จร่วมกนั

“

“
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คณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 8 

ทา่น โดยมกีรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ�านวน 3 ทา่น และมกีรรมการ
ท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร  จ�านวน 5 ทา่น โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 
3 ทา่น 

บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมีคณุสมบัต ิ
ตามท่ีก�าหนดไว้ในหลัก เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทยและไดผ้่านการแต่งตัง้จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ส�าหรับ
การถ่วงดลุอ�านาจของคณะกรรมการนั้น มีองค์ประกอบของ
กรรมการอิสระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ�านวน 3 คน รวมถึง
ยังมีกรรมการจ�านวน 2 คน ท่ีไม่ไดเ้ป็นทั้งกรรมการอิสระ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ซ่ึงมากกว่ากึ่งหนึ่งจากจ�านวน 
คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน สามารถให้ความเห็น 
เกี่ยวกบัการท�างานและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายจดัการ 
ไดอ้ย่างเป็นอิสระ และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ 
ส�าหรบัการถ่วงดลุอ�านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
บริษทัฯ ไดแ้ยกต�าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการูจ้ดัการ 
ออกจากกัน ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และเมื่อมีการประชมุ 
จะใหก้รรมการอิสระร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการประชมุ ท�าให้
มีการถ่วงดลุอ�านาจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการก�ากับ 
ดแูลกจิการท่ีดี

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจ�านวน 
ไมน่อ้ยกว่า 5 คน แตไ่มเ่กนิ 12 คน เลอืกตัง้โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
โดยมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ ในประเทศไทย ซ่ึง
คณะกรรมการจะท�าการสรรหา คัดเลือกผูท่ี้มาท�าหนา้ท่ีเป็น
กรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ�าเป็นและยังขาดอยู่ในคณะ
กรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้น และเพศ เพ่ือใหเ้กิดความหลากหลายของโครงสรา้ง
คณะกรรมการ และควรมีคณะกรรมการท่ีเป็นเพศหญิงอย่าง
นอ้ย 1 คน เพ่ือใหก้ารปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
มปีระสิทธิภาพย่ิงขึน้

ส�ำหรับบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย ทัง้ 

3 คณะ สำมำรถดูไดท่ี้ แบบ 56-1 One Reoprt ประจ�ำปี 2563 “กำรปฏิบัติหนำ้ท่ี

ของคณะกรรมกำร”หนำ้ 81-85

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการบริษัทยังมิไดด้�าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชดุย่อย 

ทั้ง 2 ชดุดังกล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหนา้ท่ี 

ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดี ตลอดจนก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Policy) และระบบควบคมุภายใน (Internal Control System) เพ่ือการสอบ

ทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจในทุกปัจจัย 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

เพ่ือใหม้ปีระสิทธิภาพสงูสดุ และการป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชัน่ โดยพิจารณา

แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือท�าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน

นโยบาย แนวทาง และความคืบหนา้ของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน

ระบบการปฏิบัติงานตา่งๆ และมีการประเมินเพ่ือลด หรือควบคมุความเสี่ยง  

ใหผ้ลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และป้องกัน 

การเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

มีความเป็นอิสระ สามารถท�าหนา้ท่ีตรวจสอบ และถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มท่ี  

คณะกรรมการบริษทั จึงก�าหนดใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในท�าการตรวจ

สอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

เป็นรายไตรมาส 

คณะกรรมการของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2563

กรรมการบรษิทัฯ จ�านวน 8 คน
เพศชำย 7 คน
เพศหญิง 1 คน

กรรมการท่ีเป็นผ ูบ้รหิารจ�านวน 3 คน
โดย

ประธำนกรรมกำรไม่เป็นคนเดียวกันกับ
กรรมกำรผูจั้ดกำร / CEO

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผ ูบ้รหิารจ�านวน 5 คน
โดย

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารจ�านวน 5 คน
กรรมการอิสระ 3 คน

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง
ระยะเวลำ 1 มกรำคม 2563 - 31 ธันวำคม 2563

เฉลีย่ 12.52 ปี

การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการเฉล่ีย
คณะกรรมการบริษทั 
(8 คร้ัง) คิดเป็น 96.88%

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(7 คร้ัง) คิดเป็น 100%

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
คา่ตอบแทน (3 คร้ัง) คิดเป็น 100%

คณะกรรมการบริหาร
(9 คร้ัง) คิดเป็น 100%

อ
งค

ก์
รแห่

งธ
รรม

าภิ
บ

าล
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คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบ ริษัท  เ ป็ นผู้ เ สนอการแต่ งตั้ ง  

คณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ  

ผูบ้ริหารจ�านวนหนึง่ตามท่ีเห็นสมควร และใหค้ณะกรรมการบริษทั

แตง่ตัง้กรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่ าตอบแทน  

เป็นกรรมการอิสระกึง่หนึง่ และตอ้งเป็นกรรมการบริษทัซ่ึงไดร้บั 

การแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษทั มคีณุสมบตัติามท่ีกฎหมาย 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ 

ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก�าหนด โดยก�าหนด 

ใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนควรมกีารประชมุ 

อยา่งสม�า่เสมออยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการ

อิสระและตอ้งเป็นกรรมการบริษัท ซ่ึงไดร้ับการแต่งตั้งจาก 

คณะกรรมการบริษทั มคีณุสมบตัติามท่ีกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบียบ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงบริษทัฯ ไดก้�าหนด

ไว ้โดยมวีาระการด�ารงต�าแหนง่ตอ่เนือ่งไมเ่กนิ 9 ปี หรือ 3 วาระ 

ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นใหด้�ารงต�าแหน่งต่อไป  

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งมีมต ิ

เป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ว่ากรรมการอิสระดังกล่าวไดก้ระท�า 

คณุประโยชน์อย่างย่ิงต่อบริษัทฯ และการด�ารงต�าแหน่งเกิน 

วาระท่ีก�าหนดมไิดท้�าใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป รวมทัง้จะตอ้ง

ไดร้ับการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั และน�าเสนอ

เหตผุลตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป

คณะกรรมการชดุยอ่ยประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร และ
เป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพ่ือท�าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบทานระบบการบริหารจดัการ
ดา้นการเงนิ และการควบคมุภายใน รวมถึงการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน
กรรมการ และผูบ้ริหารระดับสงู โดยท่ีคณะกรรมการชดุย่อยจะน�าเสนอ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ คณะกรรมการ
บริษทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจ�านวน 3 คณะ ดงันี้

 คณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

มีอ�านาจหนา้ท่ีในการสนับสนนุและผลักดันเพ่ือใหเ้กิด

การบริหารจดัการดา้นความยัง่ยืนทัง้ในเร่ืองของ “การประกาศ

นโยบายการบริหารจัดการความยัง่ยืน” “การก�าหนดกลยทุธ์

การบริหารจัดการความยัง่ยืน” รวมถึง “กรอบการบริหาร

จดัการความยัง่ยืน” เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งความสมดลุ

ระหว่างการด�าเนนิธรุกจิกบัการตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของ

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนการด�าเนินธรุกิจตามแนวทางของหลกั

การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี (Good Governance : CG) ท่ีไดค้�านงึ

ถึงการสรา้งประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มการปฏิบัต ิ

อยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรมตามจรรยาบรรณธรุกจิ (Code of 

Business Conduct) ซ่ึงครอบคลมุดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือท�าหนา้ท่ีก�าหนดนโยบาย กลยทุธ ์และแผนงานท่ีสอดคลอ้ง

กบัเป้าหมายของบริษัทฯ และเป็นมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

มุง่เนน้ใหอ้งคก์รมกีารด�าเนนิงานท่ีกอ่ใหเ้กดิการริเร่ิมการพฒันา 

อยา่งยัง่ยืนทัง้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มคีวามมุง่มัน่และยึดมัน่

ท่ีจะด�าเนินธรุกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของหน่วย

งานท่ีเกี่ยวขอ้งอยู่เสมอภายใตก้ารก�ากบัดแูลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยอาศัยอ�านาจตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือใหธ้รุกิจด�าเนินไปอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใส 

เป็นธรรม สามารถเขา้ถึงและตรวจสอบได ้ สง่ผลใหผู้ม้สีว่น 

ไดเ้สยีทกุกลุม่เชือ่มัน่ในการบริหารจัดการ น�าไปสู่ความส�าเร็จ

ในการด�าเนนิธรุกิจท่ียัง่ยืนอย่างแทจ้ริงและมปีระสิทธิภาพตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย

คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยืนตอ้งรายงานความกา้วหนา้

ในการด�าเนินงานของการพัฒนาที่ย ั่งยืนรายงานตรงต่อกรรมการ 

ผูจ้ดัการพิจารณาและรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรบัทราบ 

ตลอดจนน�าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ (ตามโอกาส) อยา่งนอ้ย 

ปีละ 2 ครัง้

Board Skill Matrix

บริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนท�าหน้า ท่ี ในการสรรหาและพิจารณา 
คัดเลือก คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ  
ใหม้ีความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ  
ทั้งคุณสมบัติดา้นความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และอตุสาหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นอย่างด ี 
มีวิชาชีพเฉพาะดา้น มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อการด�าเนินธรุกิจ อาย ุ เพศ และประวัติการศึกษา  
รวมถึงทกัษะท่ีมคีวามจ�าเป็นตอ่การบรรลวุัตถปุระสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร และทักษะท่ียังขาดอยู ่
(Board Skill Matrix) 

วิศวกรรม/อตุสาหกรรม/ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

การบรหิารธรุกิจ/ การบรหิารทัว่ไป / การวางแผนกลยทุธ ์

การบญัชีและการเงิน/ ระบบการควบคมุภายใน

เศรษฐศาสตร ์/ เศรษฐกิจ

การเมืองและการปกครอง

การก�ากบัดแูลกิจการ

การบรหิารจดัการความเส่ียง

การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล

กฎหมาย
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การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและตั้งมัน่ในฐานะผูน้ �า
องคก์รท่ีตอ้งการสง่เสริมและสรา้งคณุคา่ใหก้จิการเกดิความยัง่ยืน
กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทัง้การด�าเนนิธรุกจิ การบริหารจดัการ 
รวมถึงการก�ากบัดแูล โดยใหค้วามส�าคญัในการบริหารงานดว้ย
ความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้และมคีวามรบัผดิ
ชอบ บนพ้ืนฐานของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมและ
คณุธรรมท่ีด ีโดยมุง่มัน่ในการสรา้งประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธิภาพ
สงูสดุใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ในห่วงโซ่คณุคา่ เพ่ือมุง่หวงัในการ
สรา้งมาตรฐานของกจิการท่ีดขีึน้ อนัจะท�าใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่
เกดิความเชือ่มัน่ เสริมสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดใีหแ้กบ่ริษทัฯ และน�าไป
สูก่ารพฒันาธรุกจิท่ียัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง

คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใหก้รรมการ  
ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัยึดมัน่และปฏิบตัติาม ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษทัจะยึดถือนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ครอบคลมุ 
การสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสงูความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ การพฒันากรรมการ และ
การประเมนิผลการปฏิบตัหินา้ท่ี รวมถึงการก�ากบัดแูลบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมตลอดจนอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง

2. คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดวิสัยทัศน ์ โครงสรา้ง 
ในการบริหาร และกลยทุธท่ี์ชดัเจน ตลอดจนดแูลความปลอดภยั 
ของบคุลากร ทรัพยส์ิน และสิ่งแวดลอ้ม ทั้งในองคก์รและชมุชน
บริเวณใกลเ้คียง รวมถึงก�าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบตัิ
งานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ตดิตาม และวดัผลการ
ด�าเนินธรุกิจไดอ้ย่างเป็นระบบ รวมถึงบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ มคีวามเป็นอิสระเพียงพอ และรบัผดิชอบตอ่ผลของ
การปฏิบตัหินา้ท่ีของตนตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีปฏิบตัิ
หนา้ท่ีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ในขอ้ก�าหนดท่ีเกีย่วขอ้งในทกุประเทศท่ีเขา้ไปลงทนุ

3. คณะกรรมการบริษทัสง่เสริมใหพ้นกังานทกุระดบัปฏิบตั ิ
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ท่ีเกี่ยวกบัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ครอบคลมุการดแูล 
ผูถื้อหุน้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การส่งเสริมการใชส้ิทธิ 
ของผูถื้อหุน้ การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน การป้องกนัความขดั
แยง้ทางผลประโยชน ์ความรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม  
การชดเชยกรณีท่ีเกิดการละเมดิสิทธิ ตลอดจนการตอ่ตา้นทจุริต
คอร์รัปชัน และมาตรการเพ่ือด�าเนินการกับผูท่ี้ไม่กระท�าตาม
นโยบายและแนวปฏิบตัดิงักลา่ว

4. คณะกรรมการบริษทัสง่เสริมใหพ้นกังานทกุระดบัปฏิบตัิ
ตามระเบียบปฏิบตั ิขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงขอ้ก�าหนด ประกาศ 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบัตลาด
ทนุ และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกับการด�าเนินธรุกิจอย่างเคร่งครัด 
และตดิตามการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ

โครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกิจการ
บรษิทัจดทะเบียน (CGR) 

ตัง้แตปี่ 2562 คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดด้�าเนนิการ
พิจารณา ทบทวน และติดตามการด�าเนินการ รวมถึงไดน้�าหลกั
การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้ 8 หลกั (CG Code) มาประยกุตแ์ละ
ปรับใช ้ เพ่ือใหก้ิจการมีผลประกอบการท่ีดี มีความนา่เชื่อถือต่อ 
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม และเป็นประโยชนต์่อสังคมโดยรวม และ 
สรา้งคณุคา่ใหก้จิการอยา่งยัง่ยืน

บริษัทฯ ไดร้ับการประเมินการก�ากับดแูลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนประจ�าปี 2563 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษทัไทยในระดบั “ดีเลิศ” เป็นเวลา 5 ปี ตดิตอ่กนั ดว้ยคะแนน 

93% ซ่ึงเทา่กบัปี 2562

โครงการประเมินคณุภาพการจดัการประชมุ
ผ ูถื้อห ุน้

บริษัทฯ ยึดหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ 
“AGM Checklist” ท่ีก�าหนดโดยสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย บริษทัฯ 
ไดร้ับการประเมินคณุภาพในการจัดการประชมุสามัญผูถื้อหุน้
ประจ�าปี 2563 ดว้ยคะแนน 100 คะแนน (ปี 2562 ไดร้บัคะแนน 
100 คะแนน)
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บริษัทฯ ได้เขา้ร่วมการประเมินความยั ่งยืนเพ่ือรับ
การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั ่งยืน หรือ  
Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีแรก โดยไดร้ับ
ผลคะแนนการประเมินความยัง่ยืนประจ�าปี 2563 ดว้ยคะแนน 
47% ซ่ึงบริษัทฯ จะน�าขอ้เสนอแนะท่ีไดร้ับจากการประเมิน 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการด�าเนินงานดา้นความยัง่ยืน 
ใหด้มีากย่ิงขึน้ 

จากผลการประเมนิท่ีไดร้บั บริษทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยได้อย่างดีเ ย่ียม โดยได้รับการประเมิน 
ในหมวดสขุภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการท�างาน 
ดว้ยคะแนน 100 คะแนนเต็ม

การสรา้งคณุค่าใหแ้กกิ่จการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผูน้ �าองคก์รท่ีสรา้งคณุค่า 
ใหก้จิการอยา่งยัง่ยืน ไดใ้หค้วามส�าคญัในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
และมปีระสทิธิภาพ จึงไดอ้นมุตักิารจดัท�านโยบายจริยธรรมองคก์ร  
หลักจรรยาบรรณธรุกิจ และหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี 
ทั้งดา้นโครงสรา้งองคก์ร และดา้นกลยทุธก์ารจัดการ ซ่ึงมีการ
ก�าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้อาทิเชน่ การก�าหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธท่ี์
ชดัเจน มคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกจิ ดแูลความปลอดภยัของ
บคุลากร ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในองคก์รและชมุชนบริเวณ
ใกลเ้คียง และการปฏิบตัติามระเบียบปฏิบตั ิขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
รวมถึงขอ้ก�าหนด ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธรุกิจ 
เป็นตน้ ซ่ึงคณะกรรมการไดต้ดิตามการปฏิบตัติามกฎระเบียบ และ
ขอ้ก�าหนดตา่งๆ ของผูบ้ริหาร และพนกังานโดยตลอด เพ่ือมุง่หวงั
ในการสรา้งมาตรฐานของกจิการท่ีดขีึน้ อนัจะท�าใหผู้ม้สีว่นไดเ้สีย
ทกุกลุ่มเกิดความเชื่อมัน่ เสริมสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้ก่บริษทัฯ 
และน�าไปสูก่ารพฒันาธรุกจิท่ียัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง

ค ู่มือหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการฯ ไดจ้ัดท�านโยบายการก�ากับดแูลกิจการ 
ของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทกุคนยึดมัน่และปฏิบตัติาม โดยมกีารพิจารณา ทบทวน 
ความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�า 
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง โดยในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 2/2564 เมือ่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการ 
บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และอนุมัติหลักการก�ากับ 
ดแูลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรงุ) ท่ีไดจ้ัดท�าขึ้นเมื่อปี 2562 และ 
ยงัคงใชอ้ยา่งตอ่เนือ่งมาถึงปัจจบุนั

รายละเอียดหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบริษทัฯ www.tndt.co.th หนา้ “พฒันา
ส ูค่วามยัง่ยนื” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี”

จรรยาบรรณธรุกิจ

คณะกรรมการบริษัทไดก้�าหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยา
บรรณธรุกิจของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
เพ่ือส่งเสริมและมุ่งหวังใหก้รรมการและพนักงานทกุระดับรับ
ทราบ และยึดเป็นคตปิระจ�าใจในการปฏิบตัติาม พรอ้มทัง้มรีะบบ
ติดตามการปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ โดยก�าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผู้
บริหารทกุระดบัในการเป็นแบบอยา่งท่ีด ีรวมถึงสง่เสริมและสรา้ง
ความตระหนกัใหแ้กพ่นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชา เพ่ือรบัทราบ 
เขา้ใจ และปฏิบตัติามจรรยาบรรณธรุกจิอยา่งเคร่งครดั ดว้ยความ
ซ่ือสตัยส์จุริต เท่ียงธรรม และรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ผูถื้อหุน้ 
และทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงขอ้พึงปฏิบัติเกี่ยวกบัจรรยาบรรณนัน้  
จะรวมถึงการก�าหนดโทษทางวินยัดว้ย เพ่ือป้องกนัมใิหเ้กดิการกระ
ท�าท่ีอาจเกดิการทจุริตคอรร์ปัชัน่ น�าไปสูภ่าพลกัษณท่ี์ดขีององคก์ร  
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่เกดิความเชือ่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิ และ 

การพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป
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รายละเอียดจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัทฯ สามารถ 
ดไูดจ้ากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาส ู ่
ความยัง่ยนื” หวัขอ้ “จรรยาบรรณธรุกิจ”

ค ู่มือจรรยาบรรณธรุกิจ

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2564  
เมื่อวันท่ี 27 กมุภาพันธ ์2564 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นมุตั ิ
จรรยาบรรณธรุกจิ (ฉบบัปรบัปรงุ) ท่ีไดจ้ดัท�าขึน้เมือ่ปี 2562 และ
ยงัคงใชอ้ย่างตอ่เนือ่งมาถึงปัจจบุนั และมอบใหแ้กก่รรมการ และ 
ผูบ้ริหาร เผยแพร่แก่พนกังานของบริษัทฯ ทกุคน โดยผ่านช่อง
ทางระบบสารสนเทศภายในของบริษทัฯ รวมถึงระบบอินเตอรเ์น็ต 
และเผยแพร่แกส่าธารณชน เพ่ือสง่เสริมขอ้พึงปฏิบตัท่ีิด ีท่ีบริษทัฯ  
มุง่หวงัใหก้รรมการและพนกังานทกุคนทราบ และยึดเป็นคตปิระจ�า
ใจในการปฏิบัติตาม พรอ้มทั้งติดตามการปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ  
โดยก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารทุกระดับในการดูแล 
ใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจ และกอ่ใหเ้กดิการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ ท่ีเป็นรปูธรรม ซ่ึงบริษทัฯ  
จัดให้มีการอบรมหลักสตูรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่
พนกังานใหม่ทกุคนอย่างสม�า่เสมอ มีการทวนสอบเพ่ือทบทวน
ความเขา้ใจในการประพฤต/ิปฏิบตัติามกรอบท่ีก�าหนด 

“จำกกำรสอบทำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และกำรปฏิบัติตำมขอ้ก�ำหนดหลักเกณฑ ์
และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ ยวขอ้งกับกำรด�ำเนินธุรกิจ” คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่ บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (CG)  
รวมถึงจรรยำบรรณธุรกิจ ซึ่ งไดน้�ำ CG ทัง้หลักกำรเดิมและหลักกำรใหม่มำประยุกต์ใช้ร่วมกัน มีควำมมุ่งม่ัน และยึดม่ันท่ีจะด�ำเนินธุรกิจ 
บนพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เป็นส�ำคัญ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของหน่วยงำนท่ีเกี่ ยวขอ้ง 
อยู่เสมอ รวมถึงบริษัทฯ ไดม้ีกำรปฏิบัติตำมขอ้ก�ำหนด กฎหมำยของ ก.ล.ต. ตลท. และมำตรฐำนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ ยวขอ้งกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
แลว้พบวำ่ บริษัทฯ ไดม้ีกำรปฏิบัติตำมเป็นอย่ำงดี ครบถว้น โดยไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส�ำคัญ

ผลการด�าเนินการ

อบรม ใหค้วามรูแ้กพ่นกังาน ผูบ้ริหาร 
ส�านกังานใหญก่รงุเทพ และส�านกังานสาขาระยอง

อบรมพนกังานเขา้ใหม่ 100% และมีการสุ่มทวนสอบ
การปฏิบัติตามฯ ของพนักงานเก่าปีละ 20%

ปีท่ีผ่านมา  บริษัทฯไดม้ีการอบรมพนักงานเขา้ใหม ่
100% และทวนสอบการปฏิบัติตามฯ ของพนกังานเก่ารวม 
20% ของพนกังานท่ีมอียู ่  นอกจากนัน้ จากการตรวจสอบ/
ตดิตาม ไมม่ขีอ้รอ้งเรียนถึงการกระท�าผดิดา้นการทจุริต หรือ
กระท�าผดิจริยธรรม หรือจรรยาบรรณขอ
งบริษทัฯ แตอ่ยา่งใด
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มาตรการป้องกนัและต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่

บริษทัฯ ไดม้ีมาตรการป้องกนัและตอ่ตา้นการคอรร์ัปชัน่  
เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
และไดด้�าเนินนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ ควบคู่ไปกับ 
การด�าเนนิงานทกุๆ กจิกรรมของบริษทัฯ ตลอดจนมกีารประเมนิ
ความเสี่ยงดา้นการทจุริตคอรร์ัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ไดค้รอบคลมุ 
ในทกุกระบวนการอย่างสม�า่เสมอ กรณีท่ีพบการกระท�าท่ีส่อถึง 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ พนักงานทุกระดับรวมถึง 
ผูม้สีว่นไดเ้สียทกุกลุม่สามารถแจง้ผา่นชอ่งทางท่ีบริษทัฯ ก�าหนด  
เพ่ือด�าเนนิการพิจารณาตรวจสอบขอ้มลู แกไ้ขและป้องกนั รวมถึง 
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั เพ่ือป้องกนัและตดิตามความเสีย่ง 
จากการทจุริตและคอรร์ัปชัน่ ทั้งนี้ ผูแ้จง้เบาะแส / ผูร้อ้งเรียน
สามารถพิจารณาช่องทางในการแจง้ไดต้ามความเหมาะสม 
นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงัมมีาตรการในการตรวจสอบและก�าหนดบท
ลงโทษทางวินยัของบริษทัฯ และ/หรือ กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง กรณีท่ี
สามารถตดิตอ่ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนได ้บริษทัฯ จะแจง้ผล
การด�าเนนิการใหร้บัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงัมคีณะผูต้รวจสอบภายใน ท�าหนา้ท่ี 
ในการตรวจสอบตามแผนการตรวจทกุไตรมาส รายงานให ้
คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ พิจารณาทบทวนและ 
น�าเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ และก�าหนดวิธีการแกไ้ข 
ท่ีเหมาะสมร่วมกนั   

การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่
 

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่และใหค้วามส�าคัญในการ
ด�าเนนิธรุกิจดว้ยความซ่ือสัตย์สจุริต เป็นธรรม รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบตัติามหลกั
การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี หลกัจริยธรรม จรรยาบรรณธรุกจิ  
และข ้อพึงปฏิบัติ ในการท�างานของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติ
ต ามกฎระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเคร่งครัด  
โดยก�ากบัดแูลใหบ้ริษทัฯ มกีารจดัท�านโยบายและแนวปฏิบตัดิา้น
การตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงกระบวนการในการ
อบรม สง่เสริม และปลกูฝังใหพ้นกังานมคีวามรูเ้กีย่วกบันโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 
พร้อมทั้งปลูกฝังเร่ืองการห้ามจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทาง
ธรุกจิ ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีต ้องกระท�า
ด้วยความซ่ือสัตยส์จุริตและติดตามผลการด�าเนินการสม�า่เสมอ  
เพ่ือป้องกนัมใิหเ้กดิความเสี่ยงจากการทจุริตและคอรร์ปัชัน่ 

นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่

“หา้มมใิห ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้งของบริษทัฯ 
ใชอ้�านาจหนา้ท่ีไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือแสวงหาประโยชน์
แกต่นเองหรือผูอ่ื้น รวมถึงหา้มการเสนอผลประโยชนจ์งูใจแกบ่คุคล
อ่ืนใดอนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชนท์างธรุกจิ 
ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จดัใหม้กีารตดิตาม สอบทานการปฏิบตั ิ 
รวมถึงการประเมนิความเสีย่งจากการทจุริตคอรร์ปัชัน่เป็นประจ�า
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตั ิ และขอ้ก�าหนด
ในการด�าเนนิการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก�าหนดตามกฎหมาย”    

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดม้ีการสื่อสารและใหค้วามรูแ้ก่ทกุคน 
ในบริษัทฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดประกาศ และ 
การฝึกอบรม เพ่ือสร้างความเขา้ใจในขอ้ก�าหนด แนวทาง
การปฏิบัติ ความรับผิดชอบ เพ่ือใหท้กุคนในองค์กร รวมถึง 
ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งไดร้ับทราบและปฏิบัติตามภายใตน้โยบายเดียวกัน

มาตรการค ุม้ครองผ ูแ้จง้เบาะแส/ผ ูร้อ้งเรยีน

บริษทัฯ มนีโยบายในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รอ้งเรียน  
แสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ โดยผูร้ ้องเรียนเลือก 
ท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้ อาจท�าใหเ้กิด 
ความไมป่ลอดภยัหรือเกดิความเสยีหาย กรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเปิดเผย 
ตนเอง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข ้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว ้
เป็นความลับและด�าเนินการแกไ้ข โดยใหม้ีการตรวจสอบขอ้มลู 
ตลอดจนมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองท่ีม ี
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ เพ่ือพิจารณา ใหข้อ้เสนอแนะ และ 
ด�าเนินการแกไ้ขเยียวยา หรือด�าเนินการทางกฎหมายส�าหรับ 

การกระท�าความผดิดงักลา่วตอ่ไป

รายละเอียดการตอ่ตา้นการทจุริตของบริษทัฯ สามารถ 
ดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบริษทัฯ www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาส ู ่
ความยัง่ยนื” หวัขอ้ “การต่อตา้นการทจุรติ”

อบรมพนกังานเขา้ใหม่ 100% และมีการสุ่มทวนสอบ
การปฏิบัติตามฯ ของพนักงานเก่าปีละ 20%

ไม่มีการรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทจุริตคอร์รัปชัน่แต่อย่างใด
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คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำน “นโยบำยและมำตรกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน” ตลอดจนมกีำรประเมนิควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปช่ันจำกกำรด�ำเนินธุรกจิท่ีอำจเกดิขึ้นไดใ้นทุกกระบวนกำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ ก�ำหนดมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเหมำะสม รวมถึงกำรสอบทำน
กระบวนกำรโดยคณะผูต้รวจสอบภำยในเพื่อเฝ้ำติดตำมและประเมนิผลกำรปฏิบัติ พรอ้มสง่เสริมและปลูกฝังใหทุ้กคนในบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีท่ีตอ้งกระท�ำ
ดว้ยควำมซื่อสัตย์สจุริตอย่ำงโปร่งใสแลว้เห็นวำ่ บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปช่ันควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินงำนในทุก  ๆกจิกรรมของบริษัทฯ ตลอดจนได้
ท�ำกำรประเมนิตำมแนวทำงของแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปช่ัน ตำมขอ้ก�ำหนดของสมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย รวมถึงมรีะบบ
กำรป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันจำกกำรด�ำเนินธุรกจิอย่ำงเพยีงพอ มชีอ่งทำงท่ีหลำกหลำยในกำรแจง้เบำะแส ขอ้รอ้งเรียน และจัดใหม้ชีอ่งทำงท่ีหลำกหลำยใน
กำรส่ือสำรเพื่อแจง้เบำะแสและรับเร่ืองรอ้งเรียนอันควรสงสัยเกี่ยวกับกำรกระท�ำทุจริตไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) ซึ่ งไดเ้ปิดเผยชอ่งทำงไวใ้น www.
tndt.co.th โดยมมีำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส / ผูร้อ้งเรียน เพื่อป้องกันและจัดกำรกับควำมเส่ียงมใิหเ้กดิเหตุท่ีอำจกอ่ใหเ้กดิกำรทุจริตคอร์รัปช่ันในกำรด�ำเนินกำรใด  ๆต่อ
บริษัทฯ โดยในปี 2563 ไมพ่บกำรรำยงำน หรือกำรกระท�ำผิดเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ

ถึงแมว้ำ่บริษัทฯ จะยังไมไ่ดเ้ขำ้ร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต” แต่บริษัทฯ มแีนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อตำ้นกำร
คอร์รัปช่ันเพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีชัดเจนในกำรด�ำเนินธุรกจิ และพัฒนำสู่องค์กรแห่งควำมย่ังยืน

โดยเลขานกุารบริษทั / เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / หนว่ยรับเร่ืองรอ้งเรียน จะเป็นผูร้วบรวม  
และน�าเสนอตอ่ผูบ้ริหารท่ีเกีย่วขอ้ง / คณะกรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาตามล�าดบั

ช่องทางการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน แสดงความคิดเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่การมสีว่นร่วมของพนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ จึงก�าหนดใหม้ชีอ่งทางในการ
แจง้เบาะแส รอ้งเรียนกรณีท่ีถกูละเมิดสิทธิหรือกรณีพบการไมป่ฏิบัติตามจรรยาบรรณธรุกิจ แสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ 
อันเป็นประโยชนต์่อการพัฒนาธรุกิจของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยช่องทางติดต่อไวบ้น www.tndt.co.th และแบบรายงานแสดงขอ้มลู / 
รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนคู่มือหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณธรุกิจของบริษทัฯ  
โดยมชีอ่งทางในการตดิตอ่ ดงันี้

คณะกรรมการอิสระ 
independent@tndt.co.th

ส�านกัเลขานกุารบริษทั 
secretary@tndt.co.th

หนว่ยรบัเร่ืองรอ้งเรียน 
whistleblow@tndt.co.th

โทรศพัท ์   
02-735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สาย) / 080-0702553

โทรสาร   
02-735-1941  

คณะกรรมการอิสระ/ส�านกัเลขานกุารบริษทั 
 / หนว่ยรบัเร่ืองรอ้งเรียน

บริษทั ไทย เอ็น ด ีที จ�ากดั (มหาชน) 
19 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 8 
(สวนสน 8) ถนนรามค�าแหง 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรงุเทพมหานคร 10240

ผลการด�าเนินการ
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TNDT ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบติั
เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชัน่

รบัเร่ือง
ผา่นชอ่งทาง 

E-mail / ไปรษณีย ์/ 
โทรศพัท ์/ โทรสาร

รวบรวม
เลขานกุารบริษทั/เลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ผูไ้ดร้บั
มอบหมาย รวบรวมและ

ตรวจสอบขอ้มลู

รายงาน
น�าเสนอตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
พิจารณาเบ้ืองตน้ รายงาน

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
และใหข้อ้เสนอแนะ

ด�าเนนิการ
แกไ้ข เยียวยา 

หรือด�าเนนิการทางกฎหมาย 
ส�าหรบัการกระท�าความผดิ

ตอ่ไป

บริษทัฯ มนีโยบายในการคุม้ครองพนกังาน/ผูแ้จง้เบาะแส รอ้งเรียน แสดงความคิดเห็น หรือ
ขอ้เสนอแนะ โดยผูร้อ้งเรียนเลอืกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้ หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้จะท�าใหเ้กดิความไม่
ปลอดภยั หรือความเสยีหาย กรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเอง บริษทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูของบคุคลดงั
กลา่วไวเ้ป็นความลบั และด�าเนนิการแกไ้ข โดยจะด�าเนนิการตรวจสอบขอ้มลู ตลอดจนมกีารรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองท่ีมผีลกระทบอยา่งมนียัส�าคญัเพ่ือพิจารณา ใหข้อ้เสนอแนะ และด�าเนนิการ
แกไ้ขเยียวยา หรือด�าเนนิการทางกฎหมายส�าหรบัการกระท�าความผดิดงักลา่วตอ่ไป

นโยบายและแนวปฏิบตัิ
การใช ้และการดแูลรกัษาขอ้มลู

และระบบสารสนเทศ
ทรพัยส์ินทางปัญญา

นโยบายและแนวปฏิบตัิ
ของขวญั ของก�านลั 

การเลีย้งรบัรอง หรือ
ประโยชนอ่ื์นใด

นโยบายและแนวปฏิบตัิ
ในการตอ่ตา้น

ทจุริตคอรร์ปัชัน่

นโยบายและแนวปฏิบตัิ
การแจง้เบาะแส รอ้งเรียน 

ขอ้เสนอแนะ และ
มาตรการคุม้ครอง

นโยบายและแนวปฏิบตัิ
ความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์

นโยบายและแนวปฏิบตัิ
การตดิตามดแูล
ใหม้กีารปฏิบตัิ
และการลงโทษ
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การบรหิารจดัการความเส่ียง
 

การก�ากบัดแูลและการบรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายและพิจารณา
กรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองคก์ร รวมถึงมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของ
กิจการ (Risk Management Policy) ครอบคลมุทั้งองค์กร มุ่ง
เนน้ใหม้ีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยัง่ยืน เพ่ือป้องกนัเหตท่ีุอาจจะ 
ท�าใหเ้กดิการทจุริตคอรร์ปัชัน่หรืออ่ืนๆ

นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสาร การใชร้ะบบสารสนเทศ 
และเทคโนโลยี เพ่ือใชใ้นการประเมนิความเสี่ยงและการตดิตามผล  
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ท่ีชดัเจน ตลอดจนมีระบบการก�ากับดแูล เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดลุ 
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและเพ่ือให้เกิดการ 
รับร ู้อย่างทั ่วถึง จึงได้มีการอบรมพนักงานเพ่ือให้ความรู ้
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ พรอ้มปลกูฝังเร่ืองการหา้มจ่ายสินบน 
เพ่ือประโยชนท์างธรุกจิของบริษทัฯ 

การระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะ เกิดขึ้นและส่งผลกระ
ทบต่อองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการให้อยู่ ภายใน
ระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได ้ (Risk Appetite) ท�าให้
เกิดความเชื่ อมั ่น ว่า  การด�า เนินงานจะบรรลุผลส�า เ ร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ซ่ึงไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหนา้ท่ี 
ในการตรวจประเมินความถกูตอ้ง และความโปร่งใสของขอ้มลู
ตามแผนการปฏิบัติงานประจ�าปีท่ีไดผ้่านการอนมุัติเรียบรอ้ย
แลว้ โดยจะรายงานผลการสอบทานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
รับทราบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ 
ทกุไตรมาสในกรณีท่ีมขีอ้เสนอแนะ หรือพบขอ้บกพร่องท่ีมสีาระ
ส�าคัญ คณะผูต้รวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั เพ่ือขอค�าปรึกษา
และท�าการปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ไป

Risk ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ

กลยทุธใ์นการด�าเนินธรุกิจ

ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั
-ผลกระทบ-
1. ในภาวะอตุสาหกรรมท่ีมอีตัราการเตบิโตสงูจะเกดิการขาดแคลน

บุคลากรโดยเฉพาะนักเทคนิค NDT ภาวะการแข่งขันจะรนุแรง
ในดา้นการแย่งชิงบุคลากร แต่จะไดค้่าบริการท่ีดี

2. กรณีภาวะอตุสาหกรรมหดตวัอยา่งรนุแรงดงัในสถานการณท่ี์เกดิขึน้
ตอ่เนือ่งมานบัตัง้แต ่พ.ศ. 2557 การแขง่ขนัรนุแรงในดา้นราคาท่ีต�า่และ
เกดิปัญหาบคุลากรลน้งาน

3. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ท�าให้
ภาวะอตุสาหกรรมหยดุชะงักเนื่องจากไม่สามารถให้บริการดว้ย 
พรก.ฉุกเฉิน ถึงแมว่้าหลงัจากสถานการณค์ลี่คลายแลว้ก็ตาม ภาวะ
อตุสาหกรรมตรวจสอบก็จะยงัฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ และการแขง่ขนัจะยงั
เพ่ิมความรนุแรงในการไดง้านสงูดว้ยราคาท่ีต�า่ลง

-การบริหารความเสี่ยง-
1. สรา้งนกัเทคนคิ NDT อยา่งสม�า่เสมอใหเ้หมาะสมกบัภาวะการ

เตบิโตของอตุสาหกรรม

2.ควบคุมตน้ทนุการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร 
อยา่งรดักมุ ในขณะเดยีวกนัมกีารปรบัปรงุ พฒันาและสง่เสริมองคก์รให้
มคีวามพรอ้มทัง้ประสทิธิภาพและศกัยภาพเพ่ือรบัโอกาสหลงัวิกฤตผา่นพน้

3.เตรียมแผนรองรบัการเพ่ิมสายธรุกจิไปยงักลุม่อตุสาหกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีมโีอกาสการเตบิโตไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต อาทิเชน่ กลุม่การเกษตร 
กลุม่ทางการแพทยแ์ละกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร เป็นตน้   

4. หาพนัธมติรทางธรุกจิเพ่ือเสริมความแขง่แกร่งใหอ้งคก์ร

นโยบายการบรหิารธรุกิจ

-ผลกระทบ-
1. ในปัจจบุนัธรุกจิบริการตรวจสอบซ่ึงเป็นธรุกจิหลกัท่ีไดด้�าเนนิการ

มากว่า 40 ปี มคีูแ่ขง่ทางธรุกจิมากขึน้ การแขง่ขนัรนุแรงขึน้ตามล�าดบั 

2.ภาวะอตุสาหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งอยู่ในชว่งขาลงมโีอกาสถกูกระทบ
ตอ่ผลประกอบการในระดบัท่ีไมเ่อ้ือในเชงิพาณิชย ์

3.การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วทัง้ดา้นเทคโนโลยี นวตักรรม สง่ผลตอ่
พฤตกิรรมของการบริโภค 

4. มโีอกาสใหม่ๆ  เกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

-การบริหารความเสี่ยง-
1. ขยายการบริการไปยงัอตุสาหกรรมกลุม่อ่ืน เชน่ การแพทย ์

สาธารณสขุ การเกษตร ฯลฯ

2. เพ่ิมสายธรุกจิไปยงักลุม่ธรุกจิท่ีคุน้เคย และมคีวามช�านาญท่ีไดจ้าก
ประสบการณก์ารใหบ้ริการตรวจสอบฯ เชน่ ธรุกจิพลงังาน 

3. ในธรุกจิตรวจสอบฯ ท่ียงัเป็นธรุกจิหลกัอยูก็่ไดม้กีารพฒันาทาง
ดา้นเทคนิคและกระบวนการท่ีใชบ้ริการใหท้ันตามยคุสมัยในปัจจบุัน
และอนาคตโดยเนน้การลดการพ่ึงพิงแรงงานดอ้ยคณุภาพดว้ยการใช ้
เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  เขา้มาแทนท่ี
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สภาพคลอ่ง

การช�าระค่าบรกิารของลกูคา้
-ผลกระทบ-
ผลกระทบจากเศรษฐกจิท่ียงัไมฟ้ื่นตวัประกอบกบัโรคระบาด เชน่ 

โควิด-19 ในปีท่ีผา่นมา ท�าใหล้กูคา้บางรายทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย
มกีารช�าระหนีเ้กนิก�าหนดเวลาและปฏิเสธการช�าระหนีจ้ากการเลกิ
กจิการ

-การบริหารความเสี่ยง-
1. ตดิตามทวงถาม และเร่งรดัการช�าระหนีย่ิ้งขึน้

2. ใชน้โยบายการผอ่นปรนในเงือ่นไขเวลา โดยปรบัระยะเวลาหรือวงเงนิ
เครดติตามความเหมาะสม

3. ใชน้โยบายเขม้งวดในการคดัเลอืกลกูคา้ท่ีมฐีานะการเงนิและหลกัประกนั
ท่ีมัน่คงเป็นประการแรก

4. ระงบัการท�างานชัว่คราวกรณีลกูคา้คา้งช�าระเป็นเวลานาน

5. เจรจาเพ่ือแกปั้ญหาร่วมกบัลกูคา้

6. แปลงทรพัยส์นิมาช�าระหนี้

7. ฟ้องรอ้งทางกฎหมาย (เป็นทางเลอืกสดุทา้ย เพ่ือรกัษาฐานลกูคา้
เมือ่เศรษฐกจิเขา้สูภ่าวะปกต)ิ 

ภาระหน้ีจากการลงทนุ

-ผลกระทบ-
เนื่องจากผลประกอบการของบริษทัฯยังไม่ดีขึน้อย่างมีนยัส�าคัญ

ในขณะท่ีมหีลายโครงการจากแผนรองรบัการขยายธรุกจิท่ีด�าเนนิการ
คา้งอยูท่ัง้ในและตา่งประเทศ สง่ผลกระทบถึงสภาพคลอ่งดา้นการเงนิ 
ท�าใหม้คีวามจ�าเป็นตอ้งพ่ึงพิงสินเชือ่ทัง้จากสถาบนัการเงนิและเงนิทนุ

สว่นบคุคล

-การบริหารความเสี่ยง-
1. ควบคมุการช�าระทัง้เงนิก ูแ้ละดอกเบ้ียไมใ่หเ้กนิก�าหนดเวลา 

2. มกีารปรบัเปลีย่นแผนใชเ้งนิในการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัสภาพคลอ่ง

3. เร่งรดัใหเ้กดิรายไดจ้ากการลงทนุโดยเร็ว

4. ตดิตามนโยบายชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการจากรฐับาลและสถาบนัการเงนิ
ในสถานการณแ์พร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิค-19

5. ใชเ้คร่ืองมอืทางการเงนิ เชน่ การออกหุน้ก ู ้การเพ่ิมทนุ ฯลฯ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

-ผลกระทบ-
1. เคร่ืองมอื อปุกรณ ์และวสัด ุท่ีใชใ้นการประกอบธรุกจิสว่นใหญ่

เป็นสินคา้น�าเขา้จากตา่งประเทศ

2. กรณีท่ีเป็นลกูคา้ตา่งประเทศ ไมว่่าชิน้งานจะน�าเขา้มาจากตา่ง

ประเทศและการออกไปใหบ้ริการยงัตา่งประเทศ

-การบริหารความเสี่ยง-
1.มนีโยบายการซ้ือ-ขายดว้ยเงนิบาท เพ่ือลดความเสี่ยงดา้นอตัรา

แลกเปลีย่น

2.ท�าสัญญาการช�าระค่าบริการดว้ยเงินบาทหรือซ้ือเงินตราต่าง
ประเทศไวล้ว่งหนา้เพ่ือควบคมุตน้ทนุใหค้งท่ี

3. พยายามลดการพ่ึงพิงเคร่ืองมือและอปุกรณ์จากต่างประเทศ 
โดยการพฒันาเคร่ืองมอื/อปุกรณข์ึน้มาใชเ้อง

ตน้ทนุการบรกิาร

ความผนัผวนของราคาวสัดแุละปัจจยัภายนอก
ท่ีควบคมุไมไ่ด ้เช่น หน่วยงานภาครฐั
-ผลกระทบ-
1. ตน้ทนุการใหบ้ริการไม่คงท่ี และการขาดแคลนวัสดเุป็นเหตุ

ใหไ้ม่สามารถบริการไดอ้ย่างต่อเนื่อง

2. วัสดบุางตัวท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับระเบียบราชการ เชน่ สาร
กมัมนัตภาพรงัส ีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐอาจท�าใหก้าร
ด�าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายติดขดั ท�าใหเ้กิดปัญหาการ
ขาดแคลนวัสดไุด ้

-การบริหารความเสี่ยง-
1. สรา้งนกัเทคนคิ NDT อยา่งสม�า่เสมอใหเ้หมาะสมกบัภาวะการ

เตบิโตของอตุสาหกรรม

2.ควบคุมตน้ทุนการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร 
อยา่งรดักมุ ในขณะเดยีวกนัมกีารปรบัปรงุ พฒันาและสง่เสริมองคก์รใหม้ี
ความพรอ้มทัง้ประสทิธิภาพและศกัยภาพเพ่ือรบัโอกาสหลงัวิกฤตผา่นพน้

3.เตรียมแผนรองรบัการเพ่ิมสายธรุกจิไปยงักลุม่อตุสาหกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีมโีอกาสการเติบโตไดอ้ย่างตอ่เนื่องในอนาคต อาทิเชน่ กลุ่มการเกษตร 
กลุม่ทางการแพทยแ์ละกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร เป็นตน้   

4. หาพนัธมติรทางธรุกจิเพ่ือเสริมความแขง่แกร่งใหอ้งคก์ร

ก
ารบ

รหิ
ารจ

ดั
ก

ารค
วาม

เสี่
ย

ง



รายงานแห่งความยัง่ยนื ๒๕๖๓ 33

นโยบายการจดัจา้งของลกูคา้

การจดัจา้งของลกูคา้
-ผลกระทบ-
1.กลุ่มลกูคา้ท่ีใชบ้ริการตรวจสอบเกือบทั้งหมดเป็นหน่วยงาน

ของภาคเอกชนและการจา้งงานอยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ับเหมา 
ท่ีเป็นเอกชนโดยความเห็นชอบจากฝ่ายเจา้ของโครงการ ดงันัน้ โอกาส
การไดง้านจึงขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่าย สว่นเงื่อนไขของการท�างานและ 
คา่บริการขึ้นกับการพิจารณาของผูร้ับเหมา การรับงานในลักษณะ
นีเ้ป็นความเสี่ยงท่ีตอ้งพ่ึงพิงผูร้บัเหมา ซ่ึงมโีอกาสสงูท่ีจะไดค้า่บริการ 
ท่ีไมเ่ป็นธรรมรวมถึงปัญหาหนีก้ารคา้

2. จากภาวะเศรษฐกจิ ภาวะอตุสาหกรรม และวิกฤตน�า้มนัและ
กา๊ซท่ีผ่านมายังคงถดถอยส่งผลใหม้ีการแขง่ขนัสงูในดา้นค่าบริการ 
ท่ีต�า่เป็นเหตนุ�าไปสู่พฤติกรรมการท�าธรุกิจท่ีไม่เป็นธรรมของคู่คา้ 
ท�าใหม้ีตน้ทนุการไดง้านสงูขึ้นในขณะท่ีค่าบริการต�า่มีความเสี่ยงต่อ 
การขาดทนุและหลกัธรรมาภบิาลมากขึน้

-การบริหารความเสี่ยง-
1. เพ่ิมความระมดัระวงัในการพิจารณาเลอืกรบังานจากผูร้บัเหมา 

ท่ีมฐีานะการเงนิมัน่คงและใหค้วามส�าคญัในดา้นคณุภาพของการบริการ

2. เพ่ิมขอบขา่ยการใหบ้ริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) ดว้ยการเป็น 
ท่ีปรึกษาและควบคมุโครงการก่อสรา้งและการประกอบโครงสรา้ง 
ดา้นความปลอดภยัครบวงจร (QA & QC Management) ซ่ึงเป็นโครงการ
ท่ีจะชว่ยลดภาระและเป็นประโยชนใ์หเ้จา้ของโครงการ ซ่ึงยงัมกีารแขง่ขนั
ต�า่และเพ่ิมโอกาสทางธรุกจิของบริษทัฯ

3. ขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุม่อตุสาหกรรมใหม่

การข้ึนค่าแรง

ค่าแรง

-ผลกระทบ-
นโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต�่าของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา ถึงแมม้ผีลกระทบตอ่คา่แรงพนกังาน
ของบริษัทฯ โดยตรง ดว้ยตอ้งปรับขึ้นไปตามสัดส่วน แตจ่ะไมม่ ี
ผลกระทบมากนกัส�าหรบัพนกังานท่ีมคีณุภาพ

-การบริหารความเสี่ยง-
เร่งพฒันาดา้นบคุลากรใหม้คีณุภาพย่ิงขึน้ตลอดเวลา เป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ ซ่ึงสง่ผลชว่ยเพ่ิมไดท้ัง้ดา้นปริมาณงาน 
รายได ้ และความพึงพอใจของลกูคา้ นอกจากนี ้ ยงัมเีหตผุลเพียงพอ 
ท่ีจะขอเพ่ิมคา่บริการท่ีเหมาะสมจากลกูคา้ ดงันัน้ ท�าใหก้ารขึน้คา่แรง
ส�าหรบับคุลากรท่ีมคีณุภาพ จึงมใิชเ่ป็นปัจจยัหลกัของความเสี่ยง

Risk ความเส่ียงดา้นสงัคม

ความเส่ียงดา้นการบรหิารจดัการภายใน
องคก์ร

ดา้นบคุลากร
-ผลกระทบ-
1. ในภาวะอตุสาหกรรมมีการขยายตวั เกิดปัญหาการขาดแคลน

และการโยกยา้ยนักเทคนิคท่ีมีคณุภาพซ่ึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของ
ธรุกิจตรวจสอบฯ

2. ในภาวะอตุสาหกรรมหดตวัดงัท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้ ผลท่ีกระทบ
เกิดจากปัญหาคนลน้งาน

-การบริหารความเสี่ยง-
1. หาพนัธมติรในวงการตรวจสอบฯเพ่ือร่วมกนัแกปั้ญหาดา้นการ

ขาดแคลนและปัญหาคนลน้งานใหเ้หมาะสม

2. พัฒนาศนูยฝึ์กอบรมภายใน (Training Center) ใหแ้ข็งแกร่ง 
เพ่ือส่งเสริมบคุลากรภายในองคก์ร ใหม้คีณุภาพและประสิทธิภาพตรง
ตามยคุสมยั มคีวามพรอ้มท่ีจะรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
และสงัคม ดว้ยการใหไ้ดร้ับการอบรมจากผูเ้ชี่ยวชาญจากทัง้ภายใน 
และนอกองค์กร  เ พ่ื อพัฒนาทักษ ะ  ความรู้  ความช�านาญ 
อยา่งเต็มท่ี พรอ้มทัง้สอดแทรกดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชพี จริยธรรม 
คณุธรรม และตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ ในทกุหลกัสตูรเพ่ือปลกูจิตส�านกึการ
เป็นสมาชกิท่ีดขีององคก์ร รวมถึงสรา้งแรงจงูใจ รกัในองคก์ร เพ่ือลด
ปัญหาการขาดแคลนผูช้�านาญจากการโยกยา้ย และการลน้งานของ
บคุลากรท่ีดอ้ยคณุภาพ

3. สรรหาบคุลากรจากภายนอกทัง้ในและตา่งประเทศท่ีมคีณุภาพตาม
ลกัษณะงานโดยตรงเพ่ือลดตน้ทนุและเวลา และลดความเสียหายจาก
การโยกยา้ย และภาระผกูพนัทางกฎหมายแรงงาน รวมถึงเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ

4. เร่งพฒันา แล ะสร้า งนวั ตกรรม ท่ีทนัสมยัเพ่ือเพ่ิมขดีความ
สามารถในการแขง่ขนั และลดแรงงานท่ีไมจ่�าเป็น
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ระบบการบรหิารจดัการดา้นการส่ือสาร
-ผลกระทบ-
1. ความเส่ียงจากความผิดพลาดและล่าชา้จากการสื่อสาร ท�าให้

กระทบถึงความนา่เชื่อถือตอ่การใหบ้ริการ

2. การเก็บเงนิจากลกูคา้เกินก�าหนด รวมถึงไม่ครบถว้น

-การบริหารความเสี่ยง-
1. พฒันาระบบฐานขอ้มลู (Database) ภายในองคก์รใหม้ปีระสทิธิภาพ 

เพ่ือใหบ้คุลากรภายในองคก์รเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว แมน่ย�า 

2. เก็บขอ้มลูจากภายนอก เพ่ือพัฒนาระบบการสื่อสารและสามารถ  
มสีว่นร่วม (engagement) กบัองคก์รภายนอกไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพมากขึน้

ความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยั
จากการปฏิบติังาน

อาชีวอนามยัจากการปฏิบติังาน

-ผลกระทบ-
อันตรายต่อพนักงานและผูเ้กี่ยวขอ้งเนื่องจากธุรกิจบริการ 

การทดสอบ และตรวจสอบ เป็นงานท่ีมีโอกาสตอ้งปฏิบัติงานใน
สถานท่ีท่ีมีอันตราย อาทิเช่น งานท่ีสงู งานท่ีอับอากาศ หรือสถานท่ี 
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัสารรงัสี ฯลฯ

-การบริหารความเสี่ยง-
1. ก�าหนดปฏิญญา นโยบาย และมาตรการดา้นความปลอดภยัทัง้

ท่ีเป็นมาตรฐานสากลและกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งมาบังคับใชเ้ป็นแนวทางให้
ปฏิบตัอิยา่งเคร่งครดั

2. จดัหาอปุกรณ์ป้องกันส่วนบคุคลใหแ้ก่พนักงานอย่างเต็มท่ีตาม
มาตรฐานทกุประการ 

3. อบรมวิธีการปฏิบัติงานท่ีถกูตอ้งและปลอดภยั รวมถึงวิธีแกไ้ข
เมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินแก่ผูป้ฏิบัติงานทัง้ท่ีเป็นพนกังานและลกูคา้และท�าการ
ทบทวนอยู่อย่างสม�่าเสมอตามวาระ เพ่ือความปลอดภัย และเชื่อมัน่
ในการปฏิบตังิานและการบริการของบริษทัฯ

4. จดัเตรียมอปุกรณ์ป้องกันในพ้ืนท่ีท่ีไม่ปลอดภัย และสัญญาณ
เตอืนภยักรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานท่ีท่ีเขา้ไปปฏิบตังิานอยา่งเคร่งครดั 

5. มกีารตรวจปริมาณการรบัรงัสีเป็นประจ�าทกุเดอืน เพ่ิมจากการ
ตรวจสขุภาพประจ�าปีของบริษัทฯ รวมถึงการปรับเปลี่ยนหมนุเวียน
การท�าหนา้ท่ีปฏิบัติงานดา้นรังสีเพ่ือควบคมุไม่ใหค้่ารังสีเกินกว่าค่า
มาตรฐานท่ีก�าหนด

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม ่(Emerging Risk)

ความเส่ียจากโรคระบาด 
-ผลกระทบ-
ความปลอดภยัของพนกังานและบคุคลภายนอกท่ีใกลช้ิดจากการ

แพร่ระบาด

-การบริหารความเสี่ยง-
1. ตดิตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ

ปฏิบตัติามระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมาย และประกาศจากหนว่ยงาน
ภาครฐัอยา่งเคร่งครดั

2. ปรบัเปลีย่นเวลาในการปฏิบตังิานทัง้ในสว่นของส�านกังาน และ
การใหบ้ริการ โดยพนกังานสามารถปฏิบตังิานจากท่ีบา้นได้

3. จดัหาและจัดส่งน�้ายาฆ่าเชื้อ ผ ้าปิดปาก ให้แก่หน่วยงาน
ตา่งๆ รวมถึงท�าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส และฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้
อยา่งสม�า่เสมอตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยพนกังานของบริษทัฯ

ภยัคกุคามทางไซเบอร ์(Cyber Threat)

-ผลกระทบ-
กระทบตอ่ระบบฮารด์แวร ์ระบบซอฟตแ์วร ์และระบบขอ้มลู โดยสามารถ

เขา้มาในหลายรปูแบบ เชน่ ภยัท่ีมตีอ่ระบบการจา่ยไฟฟ้า การเปลีย่นแปลง
แกไ้ขซอฟตแ์วร ์ มลัแวร ์ ไวรสั การเขา้ถึงระบบปฏิบตักิารจากบคุคล
ท่ีไมไ่ดร้บัอนญุาต เป็นตน้ ซ่ึงสรา้งความเสียหายใหก้บัระบบ Network 
ขององคก์ร หรือ ขโมยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัทางธรุกจิหรือใชข้อ้มลูของ 
บริษทัฯ ไปในทางท่ีผดิ ซ่ึงสามารถสรา้งความเสยีหายใหก้บัธรุกจิของบริษทัฯ 
ไดเ้ป็นอยา่งมาก

-การบริหารความเสี่ยง-
1. ตดิตามสถานการณแ์ละระวงัภยัคกุคามใหม่ๆ  รวมถึงซอ้มแผนรบัมอื 

ภยัคกุคามการโจมตดีา้นไซเบอรแ์ละแผนการกูคื้นระบบสารสนเทศกรณีเกดิเหตุ
ภยัพิบตัเิป็นประจ�าเพ่ือสามารถรบัมอืกบัเหตกุารณไ์ดอ้ยา่งทนัทว่งที ลดทอน
ความเสยีหายของระบบสารสนเทศ

2. จดัท�านโยบายและแนวทางปฏิบตัเิพ่ือความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและสือ่สารไปยงัพนกังานทกุระดบัเพ่ือสรา้งความตระหนกัในการใช ้
งานและปกป้องทรพัยส์นิของบริษทัฯรวมถึงขอ้มลูสว่นบคุคล

3. มรีะบบการเขา้ถึงขอ้มลูท่ีส�าคัญตามล�าดบัขัน้และตามความจ�าเป็น 
เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากผูไ้มป่ระสงคใ์หเ้ขา้ใชง้าน
หรือเขา้ใชง้านโดยผูท่ี้ไมไ่ดร้บัสทิธิหรือไมไ่ดร้บัอนญุาต

4. เพ่ิมมาตรการป้องกนัเว็บไซตด์ว้ยระบบการป้องกนัการโจมต ี เชน่ Web 
Application Firewall หรือ DDoS

5. ระมดัระวงัในการใชอิ้นเตอรเ์น็ตและหลกีเลีย่งการเขา้เว็บไซตท่ี์ไมเ่หมาะสม
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การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละสงัคม
-ผลกระทบ-
1. กระแสความต้องการในการด�ารงชี วิตของคนในสังคม

เปลีย่นแปลงไป การใหบ้ริการของบริษทัฯ ท่ีมุง่เนน้เร่ืองความปลอดภยั
จากอบุตัภิยัจึงไมเ่พียงพอ

2. การพฒันาระบบไฟฟ้ามาแทนท่ีการใชน้�า้มนั อาจท�าใหค้วามตอ้งการ
และการผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงลดลง กระทบต่ออตุสาหกรรมห่วงโซ่ 
โดยรวมชะลอตวัในทิศทางเดยีวกนั สง่ผลตอ่รายไดแ้ละการด�าเนนิการ
ของบริษทัฯ 

3. การปรบัตวัของพนกังาน

-การบริหารความเสี่ยง-
1. ขยายธรุกจิการใหบ้ริการไปยงัภาคอตุสาหกรรมอ่ืนใหค้รบวงจร

และเพ่ิมวัตถปุระสงค์ของการใหบ้ริการไปสู่การสรา้งมลูค่าเพ่ิมและ 
การปลอดเชือ้ในกลุม่ผลติภณัฑ ์ทัง้ทางการแพทย ์เกษตร สินคา้อปุโภค
บริโภค รวมถึงการบ�าบดัน�า้เสีย ฯลฯ ซ่ึงเป็นกลุม่อตุสาหกรรมท่ีก�าลงั
เตบิโตและมโีอกาสขยายตวัไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

2. ปรบัผงัองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการด�าเนนิธรุกจิตามยคุสมยั

3. ปรบัระเบียบการท�างานในองคก์รใหม้คีวามยืดหยุน่และเป็นระเบียบ 
มากขึน้ เพ่ือลดคา่ใชจ้า่ยท่ีไมจ่�าเป็น โดยน�า application ตา่ง  ๆมาใชเ้พ่ือลดตน้ทนุ
และเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างานมากขึน้

4. เสริมสร้างความรู้ความเข ้าใจของพนักงานให้สอดรับต่อ 
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีใหมร่วมถึงการปรับเปลี่ยนดา้นเทคโนโลยี
ดจิิทลั

5.ร่วมมือกับพันธมิตรและสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 
นวตักรรม และบคุลากรร่วมกนั

ขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA Risk)

ขอ้มลูสว่นบคุคล

-ผลกระทบ-
การไม่ปฏิบัติตามขอ้บังคับอาจน�ามาสู่ความเสียหายต่อชื่อเสียง

การถกูปรบัและการด�าเนนิคดทีางอาญา

-การบริหารความเสี่ยง-
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามขอ้บังคับเร่ืองการคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคลภายใตพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 
(PDPA) ซ่ึงจะมผีลบงัคบัใชอ้ยา่งเต็มรปูแบบในปี พ.ศ. 2564 ท�าใหท้กุฝ่าย 
ท่ีเกี่ยวขอ้งตอ้งเร่งด�าเนนิการใหค้รบถว้นโดยมีการประชมุเพ่ือวางแผน
และจัดท�านโยบายรวมถึงแนวทางปฏิบัติเพ่ือควบคมุและจัดการขอ้มลู 
ของบริษทัฯ

Risk ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ส่ิงแวดลอ้ม

-ผลกระทบ-
1.ความเสี่ยงจากการรัว่ไหลของสารรังสีและอันตรายจากการ

ก�าจัดเศษวัสดท่ีุเหลือจากการใหบ้ริการโดยไม่ถกูวิธี

2.การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใชร้ถยนต์ไปให้
บริการยังสถานท่ีของลกูคา้

-การบริหารความเสี่ยง-
1. การปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีก�าหนดท่ีเป็นทัง้สากล ภาครฐั และ

ภาคเอกชน เช่น กฎระเบียบการใชร้ังสีของส�านักงานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ขอ้ก�าหนดของกรมธรุกจิพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน มาตรฐาน ASNT ฯลฯ 

2. ก�าจดัขยะจากเศษวสัดท่ีุเหลอืใชจ้ากการใหบ้ริการตามมาตรฐาน 

3. พนกังานผูป้ฏิบตังิาน ผูร้บัเหมา และผูว่้าจา้ง จะไดร้บัการอบรม
ร่วมกันก่อนเร่ิมปฏิบัติงานทกุครั้ง เพ่ือสรา้งความเขา้ใจในหนา้ท่ีและ
ความรบัผดิชอบ วิธีการปฏิบตัใินกรณีฉกุเฉิน 

4. มกีารขนยา้ยอยา่งถกูหลกัการดว้ยพาหนะท่ีออกแบบเฉพาะ เพ่ือป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิผลกระทบตอ่ชวิีต ทรพัยส์นิ ชมุชน และสิง่แวดลอ้มโดยรอบสถาน
ท่ีดงักลา่ว ซ่ึงตลอดระยะเวลากว่า 39 ปีท่ีด�าเนนิธรุกจิ บริษทัฯ ไมเ่คยประสบ
ปัญหาขอ้พิพาททางดา้นสิง่แวดลอ้ม หรือเคยถกูรอ้งเรียนแตอ่ยา่งใด

5. ตดิตัง้ระบบการตดิตามรถยนตเ์พ่ือป้องกนัการใชร้ถยนตอ์อกนอก
เสน้ทางลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดโ์ดยไมก่อ่ใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิ
พาณิชยแ์กอ่งคก์ร
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คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตำมท่ีฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดร้ำยงำน ตลอดจน
ได้พิจำรณำก�ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมกระบวนกำรทำงธุรกิจและ
กระบวนกำรท�ำงำนท่ีมีสำระส�ำคัญอย่ำงครบถว้น มุ่งเนน้ใหเ้กิดกำรพัฒนำต่อเน่ืองอย่ำง
ย่ังยืน รวมถึงใหค้วำมเห็นชอบ สอบทำน และปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรตรวจสอบ
ภำยในครอบคลมุระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง เนน้กำรประเมนิควำมเส่ียงในระดับกจิกรรม
ครอบคลมุหน่วยงำนท่ีมคีวำมส�ำคัญ และมรีะดับควำมเส่ียงสูงอย่ำงครบถว้น สง่เสริม
กำรด�ำเนินงำนใหเ้กดิประสิทธิภำพสูงสดุและยังไดท้�ำหนำ้ท่ีในกำรพจิำรณำรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ และติดตำมผลกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะ ควำมเหมำะสมของงบประมำณ จ�ำนวน
บคุลำกร ควำมรู ้ทักษะ และประสบกำรณ์ รวมทัง้กำรประเมนิผลงำนประจ�ำปีของงำนตรวจ
สอบภำยในแลว้เห็นวำ่ มคีวำมเพยีงพอ เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกจิของบริษัทฯ ครอบคลมุ
ปัจจัยเส่ียง สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้จำก
ภำยในและภำยนอก มปีระสิทธิผลในกำรด�ำเนินงำน เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ ครบถว้น ดูแล
ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่ำงเหมำะสมโดยไมพ่บจุดอ่อน หรือขอ้บกพร่องใดๆ ท่ีเป็นสำระส�ำคัญ
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Risk ความเส่ียงจากปัจจยัอ่ืนๆ

ประเด็นทางดา้นการเมือง
-ผลกระทบ-
ด้วยการเมือง เ ป็นตัวก�าหนดทิศทางการพัฒนาประ เทศ 

ทัง้ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ หากการเมืองไม่มัน่คง หรือไม่สามารถ
สรา้งความมัน่ใจทั้งดา้นเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลใหเ้ป็นแรงจงูใจ 
ในการลงทนุใหก้บันกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศได ้ก็จะสง่ผลตอ่ภาวะ
อตุสาหกรรมโดยรวม ซ่ึงมผีลกระทบถึงภาวะอตุสาหกรรมตรวจสอบดว้ย

-การบริหารความเสี่ยง-
เลี่ยงท่ีจะเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมการท�าธรุกิจท่ีไม่เป็นธรรม 

และเร่งพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพและประสิทธิภาพอยู่อย่างสม�า่เสมอ
เพ่ือความพร้อมในการขยายฐานธุรกิจอย่างมัน่คงทั้งภายในและ 
กลุม่ประเทศท่ีมีการเติบโตทางธรุกิจสงู ซ่ึงก็ไดเ้ร่ิมมีการด�าเนินการ 
อยูแ่ลว้ เชน่ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรฐั 
แห่งสหภาพเมยีนมา และสาธารณรฐัอินโดนเีซีย เป็นตน้

ปัจจยัดา้นขอ้กฎหมาย
-ผลกระทบ-
ลกัษณะธรุกิจของบริษทัฯ ไดม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยั 

ในชีวิต ทรัพย์สิน และส่ิงแวดลอ้ม ท�าใหม้ีหลากหลายหนว่ยงาน 
ทางภาครัฐ และองค์กรอิสระเขา้มาควบคุมดแูล ดว้ยการออก
ขอ้ก�าหนด และขอ้บงัคบัใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตั ิทัง้ในสว่นผูป้ระกอบการ 
และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงขอ้ก�าหนด และกฎหมายเหล่านี้ ไดม้ี
การเปลีย่นแปลงและปรบัปรงุในเนือ้หา เพ่ือใหท้นัยคุสมยัอยา่งตอ่เนือ่ง 
ถึงแมว่้าการปฏิบตัติามขอ้กฎหมายและขอ้ก�าหนดต่าง  ๆเหลา่นี้ จะเป็น 
การเพ่ิมทนุการบริการก็ตาม แตก็่ท�าใหส้ังคมมีระเบียบมากขึน้

-การบริหารความเสี่ยง-
ตดิตามและด�าเนนิการตามนโยบายของรฐั และในดา้นขอ้กฎหมาย 

ท่ีเกีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิ เพ่ือใหก้ารด�าเนนิธรุกจิเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน

การควบคมุความเส่ียงของท่ีประชมุผ ูถื้อห ุน้
จากกล ุม่ผ ูถื้อห ุน้รายใหญ่

-ผลกระทบ-
กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญข่องบริษทัฯ ไดแ้ก ่ กลุม่ครอบครวั น.ส. ชมเดอืน 

ศตวฒิุ ประกอบดว้ย น.ส. ชมเดอืน ศตวฒิุ/นายเกริกเกยีรต ิ ศตวฒิุ/
นางจไุรศรี ศตวฒิุ/นายอนสุรณ ์ ศตวฒิุ/ น.ส.รัสสิยา ศตวฒิุ/ 
นายสวุัฒน ์ แดงพิบลูยส์กลุ และนายธนรรจ ์ ศตวฒิุ ซ่ึงเรียกว่า 
“กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ”่ ถือหุน้รวมกนัคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 53.30 ของ
จ�านวนหุน้ท่ีจ�าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบริษทัฯ โดยเป็นกลุม่ acting in concert 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุท่ีทจ. 7/2552 เร่ือง ก�าหนด
ลกัษณะความสมัพนัธห์รือพฤตกิรรมท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการกระท�าร่วมกบั
บคุคลอ่ืน เพ่ือการใชส้ทิธิออกเสยีงของตนไปในทางเดยีวกนั และยงัเป็น
กรรมการผูม้อี�านาจลงนามและเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงท�าใหก้ลุม่
ผูถื้อหุน้เป็นผูม้อี�านาจในการบริหารจดัการ และควบคมุคะแนนเสยีงในการ
ลงมตท่ีิส�าคญัไดเ้กอืบทัง้หมด ยกเวน้ในเร่ืองทางกฎหมาย หรือขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ท่ีก�าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีงในการประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง
ไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนหุน้ท่ีเขา้ประชมุ และมสีทิธิออกเสยีง หรือ
ในกรณีก�าหนดใหส้ิทธิออกเสียงคัดคา้นได ้ ดังนั้น ผูถื้อหุน้รายอ่ืน
ท่ีเขา้ร่วมประชมุและมสีทิธิออกเสียงอาจจะไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีง 
เพ่ือคดัคา้นหรือถ่วงดลุการบริหารของกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญไ่ด้

-การบริหารความเสี่ยง-
คณะกรรมการบริษัทไดก้�าหนดนโยบายและวิธีการท�ารายการ 

ท่ีเกีย่วโยงกนั โดยกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ หรือผูม้อี�านาจควบคมุใน
กจิการ รวมทัง้บคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะตอ้งรายงาน
และผา่นการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในทกุ
กรณีกอ่นน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัติอ่ไปและแจง้
ต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวันท�าการถัดไปทันทีเพ่ือป้องกัน
การน�าขอ้มลูภายใน ขอ้มลูส�าคญัอนัมผีลตอ่การลงทนุไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่น
ตน และป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจจะเกดิขึน้ ทัง้นี ้การอนมุตัิ
ความเห็นชอบ ตอ้งค�านงึถึงประโยชน ์ ความยตุธิรรม ความสมเหตสุมผล
ของรายการ รวมทัง้เป็นไปตามเงือ่นไข และราคาตลาด ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะท�าหน้า ท่ีติดตามรายการท่ี เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส 
โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในท�าหนา้ท่ีตรวจสอบและกรรมการท่ีมสีว่นได้
เสยีและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบคุคลท่ีเกีย่วโยงกนัจะไมเ่ขา้ร่วมการประชมุ
และไมม่สีทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั             

ผลการด�าเนินการ
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1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Control Environment)  
แนวทาง 
บริษทัฯ ไดมุ้่งมัน่ ส่งเสริมบคุลากรใหยึ้ดมัน่และตระหนกัถึงคณุค่าของความซ่ือสัตย ์การมีคณุธรรมและจริยธรรมท่ีดีในการด�าเนินงานทกุขัน้ตอน 

โดยก�าหนดนโยบายและคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการก�ากับดแูล และติดตาม ตลอดจนการจัดโครงสรา้งของบคุลากร  
การก�าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และการใหค้วามรูด้า้นตา่งๆ เพ่ือใหส้ามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดอ้ย่างถกูตอ้ง เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุตอ่องคก์ร 
โดยมีการประเมินผลงานและความสามารถ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบคุลากรใหม้ีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานอยู่เสมอ 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
แนวทาง 
องคก์รก�าหนดวัตถปุระสงคไ์วอ้ย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือใหส้ามารถระบ ุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทกุประเภท 

ท่ีอาจกระทบต่อการบรรลวุัตถปุระสงคไ์วอ้ย่างครอบคลมุทัว่ทั้งองคก์ร  รวมถึงการพิจารณาถึงโอกาสท่ีอาจเกิดการทจุริตท่ีอาจ
ส่งผลกระทบ ตอ่การบรรลวุัตถปุระสงคข์ององคก์ร และระบบการควบคมุภายใน

3. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)
แนวทาง 
การพิจารณาแนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเพียง

พอและความเสี่ยงตามโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสี่ยง 
ท่ีอาจเกิดขึน้ใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้

4. การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 
แนวทาง 
บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะไม่บรรลวุัตถปุระสงค์ขององค์กรใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรับได ้ 

และจัดใหม้ีกิจกรรมการควบคมุผ่านนโยบาย ซ่ึงไดก้�าหนดสิ่งท่ีคาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัติเพ่ือใหน้โยบายท่ีก�าหนดไวส้ามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได ้
รวมถึงการเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลยี เพ่ือชว่ยสนบัสนนุการบรรลวุัตถปุระสงค์

5. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
แนวทาง 
องคก์รมกีารสื่อสารขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งใหท้กุคนไดร้ับทราบถึงวัตถปุระสงคข์ององคก์ร ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ และผลของการบริหาร

จัดการความเส่ียง และความรับผิดชอบตอ่การควบคมุภายในท่ีจ�าเป็น เพ่ือสนบัสนนุใหก้ารควบคมุภายในด�าเนินไปไดต้ามท่ีก�าหนด 

ผลกระทบต่อการด�าเนินงานหรืออ่ืนๆ ควบคู่กับการดแูลและ
ติดตามผลการด�าเนินงานการอบทานระบบการควบคมุภายใน
อยู่เสมอ ผา่นการหารือ/ ซักถามขอ้มลู จากกรรมการผูจ้ัดการ 
ผูส้อบบัญชี รวมถึงผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาระบบการควบคมุ
ภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework ของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  
Commission (COSO) ประกอบดว้ย

การควบคมุภายใน
 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายและพิจารณา
กรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยใหค้วามส�าคัญต่อระบบควบคมุภายใน 
ทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตักิาร ครอบคลมุทัง้ดา้นการเงนิ  
การบริหารการด�าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล มุ่งเนน้ให้มีการพัฒนา 
ต่อเนื่องอย่างยัง่ยืน ทั้งดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน การประเมิน
ความเสี่ยงกิจการและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy) ครอบคลมุทั้งองคก์ร เพ่ือป้องกันเหตท่ีุอาจจะก่อใหเ้กิด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนนโยบำยแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง และแผนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง ตำมหลักกำรและแนวทำงของ 
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ในรูปแบบของกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับองค์กร (Enterprise Risk Man-
agement) หรือ COSO 5 องค์ประกอบ โดยครอบคลมุนโยบำยกำรบริหำรงำน กำรด�ำเนินงำน และกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่ อลดหรือควบคมุควำมเส่ียง 
ทัง้ควำมเส่ียงอันเกดิจำกปัจจัยภำยในองค์กรและควำมเส่ียงจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร รวมถึงจำกกำรด�ำเนินธุรกจิในต่ำงประเทศ ตลอดจนสอบทำน
ระบบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุควำมเส่ียง เพื่ อใหทุ้กคนในบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงควำมเส่ียงและรับ
ผิดชอบร่วมกันระหวำ่งผูบ้ริหำรและพนักงำนแลว้ เห็นวำ่ บริษัทฯ มีระบบกำรประเมินควำมเส่ียงและบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรด�ำเนินธุรกจิในทุกปัจจัยทัง้
ภำยในและภำยนอกอย่ำงเพยีงพอ เพื่ อจัดกำรกับควำมเส่ียงและลดผลกระทบท่ีอำจเกดิขึ้นใหอ้ยู่ภำยในระดับควำมเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได ้(Risk Appetite)  

ผลการด�าเนินการ
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งบการเงินเฉพาะบรษิทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ฐานะทางการเงิน / ผลการด�าเนินการ (ลา้นบาท) 2561 2562 2563

รายไดร้วม 316.25 342.67 332.91

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 392.23 307.46 308.22

ก�าไรขัน้ตน้ 71.49 109.20  94.22

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (81.25) 27.42 23.38

สินทรพัยร์วม 916.89 940.18 1,042.61

หนีส้ินรวม 447.77 445.30   525.30

สว่นของผูถื้อหุน้ 469.11 494.88   517.30

ก�าไรสะสม (ท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร) 307.94 333.70   356.13

อตัราสว่นทางการเงิน 2561 2562 2563

อตัราก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่รายไดร้วม (%) (25.69) 8.00 7.02

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (%) (15.94) 5.69 4.62

อตัราผลตอบแทนตอ่ทรพัยส์ิน (%) (8.51) 2.95 2.36

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.95 0.90 1.02

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ (บาท) (0.81) 0.27 0.23

มลูคา่หุน้ตามบญัชขีองหุน้ (บาท) 4.69 4.95 5.17

โครงสรา้งรายไดก้ารใหบ้รกิาร

(ลา้นบาท)

2561 2562 2563

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

1. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - NDT 247.40 78.23 280.19 81.77 249.76   75.02

2. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  - Inspection 61.87 19.56 58.33 17.02  47.57   14.29

3. รายได ้Solar PV RoofTop  0.00 0.00            0.00 0.00  21.20     6.37

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 309.27 97.79 338.52 98.79 318.53   95.68

4. รายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืน 6.98 2.21 4.15 1.21   14.38    4.32

รวมรายได้ 316.25 100.00 342.67 100.00 332.91 100.00

ผลลพัธท์างเศรษฐกิจ  

คณะกรรมการใหค้วามส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิภายใตก้ารก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละเกดิประโยชน์

สงูสดุแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มภายใตค้วามรับผิดชอบต่อชมุชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ซ่ึงจะตอ้งมี 

ความสมดลุเพ่ือขบัเคลื่อนองคก์รไปไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน ทัง้นี ้การด�าเนนิงานเป็นไปตามนโยบายและ

พนัธกจิท่ีก�าหนด โดยในปีท่ีผา่นมามผีลลพัทท์างเศรษฐกจิ การขยายฐานการลงทนุ และการแบง่ปันคณุคา่

สูผ่ ูม้เีสว่นไดเ้สีย ดงันี้
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(ล้านบาท)
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การลงทนุและขยายฐานการใหบ้รกิารไปยงัอตุสาหกรรมอ่ืน 

จากการเปล่ียนแปลงทางสงัคม รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ตลอดจนการระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 รวมถึง 
แผนพฒันาประเทศ ทัง้เศรษฐกจิและสงัคมของรฐับาล และโครงสรา้งพ้ืนฐานระดบั Mega project เชน่ จากนโยบายการสง่เสริมโครงการ
ใน EEC เชน่ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงู สนามบินอจัฉริยะท่ีอ ูต่ะเภา ฯลฯ บริษทัฯ จึงไดน้�ามาใชว้างแผนในการผนัธรุกจิสว่นหนึง่ไป
ยงัธรุกจิของสงัคมยคุใหมเ่พ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจบุนัและอนาคต โดยไดว้างแผนลว่งหนา้มากว่า 5 ปี และ
จะด�าเนนิการไดอ้ยา่งเต็มท่ีหลงัวิกฤตโควิด-19 ไดผ้อ่นคลายลง ดงันี้

ธรุกิจสานต่อ 

กา้วส ู่

ธรุกิจใหม ่

ใหบ้ริการทดสอบตรวจสอบและรับรองผลความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมดว้ยบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และการใช ้
ระบบ Digitalization ในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับโอกาสทางธรุกจิทัง้ใน
และตา่งประเทศโดยร่วมมอืกบัพนัธมติรท่ีมโีอกาสทางธรุกจิ เชน่ อินโดนเีซีย 
ซ่ึงไดเ้ร่ิมด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แต่ดว้ยขอ้จ�ากัดทางกฎหมาย 
ท�าใหบ้ริษัทฯ เพ่ิงด�าเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทขา้มชาตอิยา่งถกูตอ้ง
ตามกฎหมายไดใ้นปี พ.ศ. 2563 ท่ีผา่นมา

ธรุกิจต่อยอด 

แยกสายธรุกิจ  

ใหบ้ริการในกลุ่มธรุกิจชีวอนามัยดา้นการปลอดเชื้อและการสรา้งมลูค่าเพ่ิมให้
ผลติภณัฑ ์ซ่ึงมทีัง้กลุม่สขุอนามยั การแพทย ์การเกษตร อปุโภคบริโภค รวมถึงการบ�าบดั
น�า้เสยีดว้ยนวัตกรรมจากล�าแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam) โดยร่วมมือกับพันธมติร
ท่ีมศีกัยภาพทางโอกาส ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงโครงการ 
ไดป้ระกอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองเร่งอนภุาคฯ คาดว่าจะรบัร ูร้ายไดใ้นไตรมาส 3/2564

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งพลังงานถ่านหินและ
พลงังานแสงอาทิตย์ ตามความเหมาะสมทางภมูศิาสตร์
และสงัคม

• เร่ิมโครงการผลิตและขายไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน 
ท่ีเมยีนมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2557 โครงการสมบรูณแ์ลว้ ประมาณ 
40% และจะเขา้ด�าเนินการต่อหลังสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-19 คลีค่ลาย

• ผลิตและขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์
เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2561 ไดด้�าเนนิการไปแลว้ 5 โครงการ 
ประมาณ 2 MW สามารถรบัร ูร้ายไดแ้ลว้ 1 โครงการ 
ส�าหรับโครงการท่ีเหลือคาดว่าจะสามารถรับร ูร้ายได ้
ภายในปี 2564
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งบการเงินเฉพาะบรษิทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

กล ุม่ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 2561 2562 2563

ค ู่คา้ธรุกิจ

  - ผูข้าย - ในประเทศ  55,114,823.65  58,275,157.84  65,342,725.39 

  -  ผูใ้หบ้ริการ - ในประเทศ  17,173,509.94  20,893,493.76  19,839,641.37 

  -  ผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ - ตา่งประเทศ  17,380,484.96  18,013,973.80  4,443,544.78 

ค่าตอบแทน

  -  กรรมการ* 670,000.00 650,000.00  770,000.00 

  -  ผูบ้ริหาร**  10,846,678.51  10,870,398.42  10,733,770.92 

  -  พนกังาน**  124,276,245.89  125,128,352.07  119,382,643.78 

ผ ูถื้อห ุน้

  -  เงนิปันผล  -    -    -   

สง่เสริมอาชพีผูพิ้การ  328,500.00  337,260.00  337,260.00 

การกศุลสาธารณะ  3,500.00  10,500.00  5,000.00 

ชมุชน สงัคม  72,252.00  76,849.00  51,053.00 

ส่ิงแวดลอ้ม  253,268.00  176,410.00  291,743.00 

ภาครฐั

   -  ภาษ*ี** 20,233,881.37 22,684,645.00 19,203,523.43

* เบ้ียประชุมกรรมกำรทุกชุด  (ส�ำหรับค่ำตอบแทน กรรมกำรมีเจตนำรมณ์ไมข่อรับ เพื่ อใหบ้ริษัทฯ ส�ำรองไวใ้ชป้ระโยชน์

เพื่ อขยำยโอกำสทำงธุรกจิต่อไป)

** รำยได ้ค่ำวชิำชพี โบนัส (ถำ้มี) กองทุนส�ำรองเล้ียงชพี และสวัสดกิำร

*** ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล ภำษีมูลค่ำเพิ่ ม ภำษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสรำ้ง และภำษีอ่ืนๆ

การแบ่งปันคณุค่าแกผ่ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

จากการไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) บริษทัฯ ไดป้ฏิบตัเิงือ่นไขและขอ้ก�าหนดของบตัรสง่เสริมฯ จึงไดร้บัความชว่ยเหลอื
ทางการเงนิจากภาครฐัโดยลดการจา่ยภาษเีงนิไดล้ง 20% จากก�าไรในแตล่ะปี ดงันี้

(ลา้นบาท) 2561 2562 2563

ก�าไรท่ีไดร้บัจาก BOI (ตามงบการเงนิ) 1,528 10,620 12,930

สว่นลดภาษจีากการค�านวณทางบญัชี 0.304 2,258 2,934
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การปรบัตวัเพ่ือยกระดบัการบรกิารรว่มกนั

Customer Centric 

ดว้ยธรุกจิหลกัของ TNDT เป็นการใหบ้ริการเพ่ือสรา้ง
ความปลอดภยัตอ่ชวิีต ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ดว้ยเทคโนโลยี
และนวตักรรมท่ีทนัสมยั เนน้การใหบ้ริการทดสอบ การตรวจสอบ 
และรบัรองผลจากกระบวนการทางเทคนคิไมท่�าลาย (NDT) ดงันัน้ 
เพ่ือใหก้ารบริการเป็นท่ียอมรบั เกดิการบอกตอ่ และใชบ้ริการจน
เกดิความผกูพนักบัองคก์รแบบเตบิโตไปดว้ยกนั จึงควรพดูคยุ
เพ่ือท�าความรูจ้กั สรา้งความเขา้ใจระหว่างกนั เขา้ถึงความรูส้กึ
และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลกูคา้เป็นสิง่ท่ีส�าคญัอยา่งย่ิง 

TNDT สนบัสนนุและสง่เสริมการยกระดบัการบริการดว้ย
คณุภาพในระดบัท่ีสงูขึน้ ทัง้คณุภาพการใหบ้ริการ และคณุภาพ
ของพนกังาน และสรา้งแรงจงูใจท่ีตรงตามเป้าหมาย เพ่ือสรา้ง
ประสบการณ์ท่ีดีใหก้ับลกูคา้สู่ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยัง่ยืน 
และน�าไปสูเ่ป้าหมายแห่งความส�าเร็จร่วมกนั โดย

ผลการด�าเนินการ

การบรหิารจดัการลกูคา้สมัพนัธ์

1. ด�าเนนิธรุกจิใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก�าหนดมาตรฐานสากล 
เชน่ ASTM, ASME ฯลฯ รวมถึงขอ้ก�าหนด และกฎหมายของหนว่ยงาน
ภาครฐัท่ีเกีย่วขอ้ง เชน่ กรมธรุกจิพลงังาน ส�านกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ
(ปส.) สถาบนัเทคโนโลยีนวิเคลยีรแ์ห่งชาต ิฯลฯ ใหค้รบถว้นอยา่ง
เคร่งครดั บนพ้ืนฐานของหลกัจรรยาบรรณวิชาชพี จริยธรรม และ
คณุธรรมท่ีดดีว้ยความถกูตอ้ง แมน่ย�า โดยไมเ่อนเอียง หรือแกไ้ขผล
การทดสอบในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีลกูคา้รอ้งขอ

2. พฒันาและยกระดบัศกัยภาพของบคุลากรท่ีมทีกัษะ 
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และความช�านาญในการปฏิบตังิานให้
ครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เชน่ ASNT, API, ZSWIP 
รวมถึงอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้งอยูเ่สมอ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองได้
ตรงความตอ้งการกบัลกูคา้อยา่งทนัที เมือ่ขอรบับริการ 

3. พฒันา คน้หา ตอ่ยอด เทคโนโลยีของเคร่ืองมอืและ
อปุกรณใ์หม้คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ ตรงตามมาตรฐานสากล 
และพฒันาใหด้ขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง รวมถึงการทวนสอบ และสอบ
เทียบเคร่ืองมอืเมือ่ครบวาระท่ีก�าหนดโดยผูผ้ลติ และองคก์รท่ีได ้
รบัการรบัรองมาตรฐาน เพ่ือใหก้ารบริการทดสอบและตรวจสอบ
มคีวามนา่เชือ่ถือตลอดจนกระบวนการปฏิบตังิาน 

ส�ารวจความพึงพอใจ / ขอ้รอ้งเรยีนจากการปฏิบติังาน และด�าเนินการปรบัปรงุ

ในปีท่ี 2563 ท่ีผา่นมา ผลการปฏิบตังิานของบริษทัฯ จากการส�ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ รวมถึงขอ้รอ้งเรียนจาก
การปฏิบตังิาน เพ่ือน�ามาพฒันาปรบัปรงุนัน้ ยงัคงรกัษาคณุภาพอยูใ่นระดบั “ดีมาก” ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 89.67% จากเป้าหมาย 
ท่ีบริษทัฯ ตัง้ไว ้คือ 71.43% และเมือ่พิจารณาในแตล่ะดา้น พบว่าลกูคา้มคีวามพึงพอใจมากท่ีสดุ 5 ดา้น ดงันี้

ขอ้มลูจากแบบส�ารวจความพึงพอใจลกูคา้จ�านวน 367 ชดุ

การกลบัมาใชบ้ริการกบั TNDT 

ความกระตอืรือรน้ในการใหบ้ริการ 

ความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน 

ความพรอ้มของเคร่ืองมอื 

การตอบสนองในการแกปั้ญหา 
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กรณีท่ีลกูคา้มีการรอ้งเรียนหรือการประเมินไม่ผ่าน
ตามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก�าหนด บริษทัฯ จะเร่งด�าเนนิการร่วมกบั
หน่วยงานท่ีถกูรอ้งเรียนท�าการวิเคราะหห์าสาเหตพุรอ้มทั้งหา
แนวทางแกไ้ขและป้องกนั เพ่ือไมใ่หเ้กดิเหตกุารณด์งักลา่วซ�า้อีก 
โดยจะตดิตามผลการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ เพ่ือแจง้ผลด�าเนนิการและ
แนวทางแกไ้ขแกล่กูคา้โดยเร็ว 

ปี 2563 มกีารรอ้งเรียนจากลกูคา้เกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
ท�างานของพนกังาน 1 เร่ือง ไดเ้ร่งด�าเนนิการแกไ้ข โดยการเปลีย่น
บคุลากรท่ีไปท�างาน และสอบสวน คาดโทษพนกังานผูก้ระท�าผดิ 
และใหโ้อกาสปรบัปรงุการปฏิบตัหินา้ท่ีและตดิตามความประพฤต ิ
ตอ่ไป ส�าหรบัการสบัเปลีย่นบคุลากรคนใหมเ่ขา้ไปท�างานสามารถ
ตอบสนองงานของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี

สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้

บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญักบัการรกัษาฐานลกูคา้เดมิท่ีมี
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนั ซ่ึงจะเป็นสว่นหนึง่ในการขยาย
ฐานลกูคา้ใหมไ่ดจ้ากการบอกตอ่ จึงจดัใหม้กีารประชมุร่วมกนั
ระหว่างผูบ้ริหารและลกูคา้เพ่ือใหค้�าปรึกษาในดา้นเทคนิคตา่งๆ 
ตลอดจนตดิตามผลการใหบ้ริการ รวมถึงขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอ
แนะ หรืออ่ืนๆ จากลกูคา้ เพ่ือน�ามาปรบัปรงุกระบวนการท�างาน
เป็นรายไตรมาส  รายเดอืน หรือตามลกัษณะของลกูคา้แตล่ะราย 
ทัง้ในรปูแบบการเดนิทางไปยงัสถานท่ีปฏิบตังิาน ส�านกังานของ
ลกูคา้ และผา่นระบบออนไลน์

Onsite / Client Visits to CPP’s OPENE&DP’s ASME Project

ปี 2559
2 เรือ่ง

ปี 2560
7 เรือ่ง

จ�านวนขอ้รอ้งเรยีน

ปี 2562
1 เรือ่ง 

ปี 2561
5 เรือ่ง

ปี 2563
1 เรือ่ง 
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พฒันาศกัยภาพพนกังานและปรบัปรงุกระบวนการท�างาน

การพฒันาบคุลากรใหม้ศีกัยภาพ ความรู ้ ความสามารถ มคีณุสมบตัติรงตามขอ้ก�าหนดของลกูคา้ และทกัษะการท�างาน 
ท่ีหลากหลาย (Multi Skills) นัน้จะชว่ยเพ่ิมโอกาสในการรบังานของบริษทัฯ ใหม้ากย่ิงขึน้ บริษทัฯ จึงสนบัสนนุใหพ้นกังานเขา้อบรม 
ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ดา้นเกีย่วกบัเทคนคิ NDT ตา่งๆ เพ่ือใชป้ฏิบตังิาน และดา้น Soft Skill เพ่ือปรบัปรงุกระบวนการท�างาน  
รวมถึงศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ  และน�าความรูท่ี้ไดม้าถ่ายทอดใหแ้กบ่คุลากรภายในบริษทัฯ (จากรุ่นพ่ีสูร่ ุ่นนอ้ง) เพ่ือพฒันาตอ่ยอด 
และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตตอ่ไป

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
“การพฒันาบคุลากร” ดเูพ่ิมเตมิท่ีหวัขอ้  SMART  PEOPLE > Human Rights
“การพฒันากระบวนการท�างาน” ดเูพ่ิมเตมิท่ีหวัขอ้  SMART VISIONARY  > 
Digital Transformation
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นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในเร่ืองสิทธิของลกูคา้ 
และผูร่้วมงานโดยรอบพ้ืนท่ีปฏิบตังิานมกีารจดัฝึกอบรม โดยร่วม
มือกับลกูคา้ในหลักสตูรท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน 
เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ และความมัน่ใจในการปฏิบตังิานร่วมกนัและ
สรา้งความเชือ่มัน่ในการรบับริการจากบริษทัฯ

ใหบ้รกิารดว้ยราคายติุธรรม (Fair price)

บริษทัฯ มุง่มัน่ในการใหบ้ริการบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชพี ขอ้ก�าหนดมาตรฐานสากลและกฎหมาย ตัง้แตข่ัน้ตอนแรก 
จนถึงการสง่มอบผลการตรวจสอบ ท่ีแมน่ย�า เชือ่ถือได ้ ไปสูภ่าคอตุสาหกรรมหรือลกูคา้ท่ีรบับริการ ในการยืนยนัคณุภาพ และมี
ความปลอดภยัตอ่การใชบ้ริการ กระบวนการ หรือชิน้งานท่ีไดร้บัการตรวจสอบ รวมถึง การเสนอราคาตามกรอบกตกิาการแขง่ขนั
ตามขัน้ตอนการเสนอราคา ดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสม ใหค้�าปรึกษา แนะน�าบริการและเคร่ืองมอืในการทดสอบและตรวจสอบฯ ท่ี
เหมาะสมกบัธรุกจิของลกูคา้ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด ระบรุายละเอียดในสญัญาอยา่งครบถว้น ถกูตอ้งตามขอ้ตกลง และรกัษา
ขอ้มลูความลบัของลกูคา้ โดยท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไมเ่คยถกูรอ้งเรียนจากลกูคา้ในเร่ืองการเสนอราคาท่ีไมเ่ป็นไปตามกระบวนการจดัซ้ือ
จดัจา้ง หรือเอ้ือประโยชนแ์กบ่คุคลหนึง่บคุคลใด หรือมกีารแขง่ขนัในดา้นราคาท่ีไมเ่ป็นธรรม แตอ่ยา่งใด (0%)
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การเปล่ียนแปลงส ูก่ารสรา้งสรรคด์ว้ยเทคโนโลยี

อตัราการใชง้าน 365 Microsoft

Digital Transformation 

จากสถานการณท่ี์เกดิขึน้ทัว่โลก ตัง้แตก่ารเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยี พฤตกิรรมของผูบ้ริโภค การแทนท่ีของรปูแบบ
ธรุกจิ (Disruption) จนมาถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ขณะนี ้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบ
ตอ่การด�าเนินธรุกิจอย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ 
ยังคงพยายามท่ีจะปรับตวัเพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
อยา่งมปีระสทิธิภาพและทนัทว่งที ดว้ยการน�า Digital Technology มา
ปรบัใชภ้ายในองคก์ร เพ่ือใหเ้กดิความคลอ่งตวัและการยืดหยุน่
ในการท�างานมากท่ีสดุ รวมถึงรองรบัแผนบริหารความตอ่เนือ่ง 
(Business Continuity Plan : BCP) ของบริษทัฯ

ปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมน�าโปรแกรม Microsoft 365 มา
ใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน การสื่อสาร ป้องกนัการรัว่
ไหลของขอ้มลูไปยังบุคคลภายนอกและเอ้ือต่อการท�างานท่ีบา้น
รวมถึงการท�างานในสถานท่ีตา่งๆ (Work from Home/Work from 
Anywhere) เหมาะกบัสถานการณข์องการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โควิค-19 ในปัจจบุนั ซ่ึงไดร้บัการตอบรบัจากพนกังานเป็นอยา่งด ี
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไมต่อ้งจดัหาอปุกรณใ์นการ
เก็บขอ้มลูแบบพกพา (Flash drive) ตลอดจนสามารถหาขอ้มลูหรือ 
สง่ตอ่ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งทนัที รวมถึงสามารถจดัเก็บไฟลไ์ดโ้ดยไมจ่�ากดั
ระยะเวลา ซ่ึงมจี�านวนพนกังานเขา้มาใชอ้ยา่งเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
และลดความผดิพลาดไดเ้ป็นอยา่งดี

ผลการด�าเนินการ
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ลดการใชท้รพัยากร

จากการท่ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาชว่ยพฒันา
กระบวนการในการท�างาน ซ่ึงเกดิความสะดวก รวดเร็ว สามารถท�างาน
ไดจ้ากทกุท่ี ตลอดจนชว่ยลดอตัราการใชท้รพัยากร ลดขัน้ตอนในการ
ท�างานและสามารถส่งตอ่ใหแ้กผู่ท่ี้เกี่ยวขอ้งไดโ้ดยทนัที ผา่นระบบ
อิเล็กทรอนกิสน์ัน้ สามารถวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท�างาน ไดจ้าก OKR (Objectives and key results) โดยเร่ิมใชง้าน 
ตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2563 เป็นตน้มา

สะดวกในการใชง้าน จดัเก็บขอ้มลูโดยไมจ่�ากดัเวลา

หน่วยงานท่ีน�าระบบมาใชง้าน 100%

หนว่ยงานจดัซ้ือ
ฝ่ายคณุภาพ
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E-Learning

ปี 2563 บริษทัฯ จดัการอบรมในรปูแบบ E-Learning 
โดยผ่านโปรแกรม Microsoft Team จ�านวน 10 หลักสตูร  
(ISO 45001 : 2015 และ Orientation หลักสตูรละ 2 ร ุ่น) 

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมทั้งสิ้น 342 คน 

เพศชาย จ�านวน 276 คน

เพศหญิง จ�านวน 66 คน

ไดร้ับการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน “ระดบัดี”

เทคโนโลยใีนการใหบ้รกิาร

บริษทัฯ น�าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใหบ้ริการทดสอบและตรวจสอบในกระบวนการใหบ้ริการลกูคา้ ซ่ึงเป็นวิธีการตรวจสอบดว้ย
การภาพถ่ายรงัสีโดยใชเ้คร่ืองมอืท่ีสามารถแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยแ์บบอะนาล็อคเป็นภาพดจิิตอล หรือ Computerized Radiography 
(CR) โดยใชอ้ปุกรณร์บัภาพท่ีเรียกวา่ Image plate แทนการใชฟิ้ลม์แบบดัง้เดมิ ซ่ึงจะสามารถแสดงภาพผลการถ่ายทางรงัสผีา่นทางหนา้จอ
คอมพิวเตอรไ์ดท้นัที มขีอ้ด ีดงันี้

ลดเวลาในการปฏิบตังิานลงไดถึ้ง 50%

ลดคา่ใชจ้า่ยในการสัง่ซ้ือฟิลม์ และน�า้ยาลา้งฟิลม์

ลดอนัตรายจากการรบัรงัสขีองผูป้ฏิบตังิานลงถึง 25%



บรษิทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน)48

SMART PROTECTION

การสรา้งความตระหนกัและยกระดบัการใหบ้ริการในทกุสถานท่ี 

ท่ีใหบ้ริการโดยการบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาเคร่ืองมือ อปุกรณ ์ 

รวมถึงวิธีในการใหบ้ริการท่ีจะชว่ยลดการสรา้งผลกระทบตอ่สงัคม ชมุชน และ

สิ่งแวดลอ้ม

“

“
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เนื่องจากบริษัทฯ ใหบ้ริการกับกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีม ี
ความเสี่ยงสงูต่อการเกิดอบุัติภยัรา้ยแรง รวมถึงอาจส่งผลกระ
ทบตอ่ชวิีต ทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้มท่ีรนุแรง ดงันัน้ นอกจากให ้
ความส�าคัญทางสมรรถนะดา้นเทคนิคแลว้ บริษทัฯ จึงใหค้วาม
ส�าคัญทางดา้นความปลอดภัยควบคู่กันไป โดยมีการก�าหนด
แนวทางปฏิบตัใิหเ้ป็นมาตรฐานสากลอยา่งเคร่งครดั และสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายและกลยทุธข์ององคก์ร 

บริษทัฯ มุง่มัน่และตระหนกัดว่ีาการปฏิบตัหินา้ท่ีท่ีดตีอ้งมี
ความปลอดภยัตอ่ตนเอง ชมุชน และสงัคมโดยรอบเป็นล�าดบัแรก
ดงันัน้ การใหบ้ริการทดสอบและตรวจสอบ จึงตอ้งด�าเนินธรุกิจ
ดว้ยความรับผิดชอบสงูสดุ ซ่ึงนอกเหนือจากหลักวิชาการแลว้ 
ยังตอ้งยึดมัน่ในหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรม
และคณุธรรมท่ีดี หลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี ปฏิบัติตามกฎ 
กระเบียบของทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกกิจกรรมท่ีมีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการด�าเนนิธรุกิจ เพ่ือสรา้งความนา่เชือ่ถือในวงการ
อตุสาหกรรมและผูร้บับริการว่าชิน้งานท่ีไดร้บับริการจากบริษทัฯ 
มีความปลอดภัย และจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อชีวิต ทรัพยส์ิน 
สังคมและสิ่งแวดลอ้ม ทั้งก่อน ขณะ หรือภายหลังรับบริการ 
จากบริษทัฯ 

และเพ่ือใหก้ารดแูลรักษาสิ่งแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีทกุคนควร
ตระหนกัและมคีวามรบัผดิชอบในการดแูลรกัษาร่วมกนั จึงไดจ้ดัท�า

“นโยบายความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม
ขององคก์ร” ขึน้ 

เพ่ือสง่เสริมและมุง่เนน้ใหเ้กดิการปฏิบตัจิริงและชว่ยยกระดบัความ
เป็นอยูท่ี่ดใีหแ้กค่นในชมุชน ผูท่ี้ปฏิบตังิาน ตลอดจนผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสีย จึงมุ่งมัน่และส่งเสริมใหเ้กิดการรักษาสภาพสิ่งแวดลอ้มโดย
รอบ ตลอดจนชว่ยลดการสรา้งผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รและบรเิวณใกลเ้คียง

บริษทัฯ อบรมใหค้วามรู ้และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดลอ้ม
ใหพ้นกังานไดร้ับทราบและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเนน้การปฏิบัติตาม
มาตรฐานและขอ้กฎหมายทางดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเคร่งครดั เพ่ือ
ป้องกนั ลด และไมส่รา้งผลกระทบใดๆ ตอ่สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
อันเกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบและ
ควบคมุการจดัการของเสยีและเศษวสัดท่ีุเหลอืใชจ้ากการใหบ้ริการ 
เพ่ือใหผู้ร้ับผิดชอบน�าไปก�าจัดตามวิธีการท่ีถกูตอ้ง เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก�าหนด ตลอดจนร่วมรณรงคแ์ละส่งเสริมใหพ้นกังาน
ใชท้รพัยากรท่ีมอียู่อย่างคุม้ค่าและมปีระสิทธิภาพ ดดัแปลง ซ่อม
สรา้งวสัด ุอปุกรณเ์หลอืใช ้ใหเ้ป็นอปุกรณท่ี์สมบรูณพ์รอ้มน�ากลบั
ไปใชใ้หมแ่ละเกดิประโยชนส์งูสดุ ซ่ึงเป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ยลดตน้ทนุใน
การด�าเนนิการและลดปริมาณขยะไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมถึงรณรงคใ์ห้
มกีารคดัแยกประเภทขยะ เพ่ือลดความเสีย่งจากขยะอนัตรายท่ีอาจ
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยรวม อีกทัง้ ยงัจดั
กจิกรรมอนรุกัษพ์ลงังานตามความเหมาะสม เพ่ือสรา้งคา่นยิมและ
จิตใตส้�านกึการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั คุม้คา่ และปฏิบตัจินเป็น
ความเคยชนิในทกุกจิกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดก้�าหนดนโยบาย วิสัย
ทศัน ์และพนัธกิจ เพ่ือสรา้งความนา่เชื่อถือในการบริหารจดัการ  
รวมถึงส่งเสริม สนบัสนนุ และติดตามใหบ้ริษทัฯ ด�าเนนิงานและ 
จัดกิจกรรม เพ่ือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 
กับการพัฒนาชมุชนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อชมุชน 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อกฎระเบียบท่ีก�าหนดให ้
เป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในทกุกิจกรรม 
ท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการด�าเนินธรุกิจ เช่น กฎระเบียบการใช ้
รังสีของส�านกังานปรมาณเูพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีขอ้ก�าหนดของกรมธรุกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานสากล นอกจากนี ้ 
ยังรวมถึงการก�าจัดขยะจากเศษวัสดท่ีุเหลือจากการใหบ้ริการ 
เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระและภยัอันตรายตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้ม อาทิ
เช่น กากกัมมันตภาพรังสี สเปรยก์ระป๋อง ผงแม่เหล็ก เป็นตน้ 
บริษทัฯ ไดด้�าเนนิการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายตา่งๆ 
ท่ีเกี่ยวขอ้งโดยการส่งคืนใหก้ับตน้สังกัด หรือตัวแทนจ�าหน่าย 
ท่ีทางบริษทัฯ สัง่ซ้ือสินคา้ เพ่ือส่งใหแ้ก่บริษทัท่ีไดร้ับอนญุาตใน
การจดัการของเสยีมพิีษท่ีขึน้ทะเบียนจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
รับไปด�าเนินการก�าจัดตามวิธีท่ีถกูตอ้ง อีกทั้ง มีการรณรงค ์
และส่งเสริมใหพ้นักงานใชท้รัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุม้ค่า 
และมีประสิทธิภาพ การลดใช ้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก ทั้งนี้ เพ่ือการมีสังคมและสิ่งแวดลอ้มท่ีพัฒนา 
อยา่งยัง่ยืนสืบตอ่ไป   

ในปี 2563 ท่ีผา่นมาบริษทัฯ มกีจิกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบัการดแูลสิ่ง
แวดลอ้มใกลเ้คียง ซ่ึงไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “การขบัเคลือ่นธรุกจิเพ่ือความยัง่ยืน” 
หนา้ 46 และบนเว็บไซต ์www.tndt.co.th ของบริษทัฯ หนา้ “พฒันาสูค่วามยัง่ยืน” 
หวัขอ้ “อีเอสจี” หวัขอ้ยอ่ย “กจิกรรม” 
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ผลการด�าเนินการ

การด�าเนินงานภายใตข้อ้ก�าหนด

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั
 

บริษทัฯ ใหค้วามส�าคัญและตระหนกัถึงการด�าเนินธรุกิจ
ท่ีสอดคลอ้งกับ กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ เช่น 
กฎระเบียบการใชร้ังสีของส�านกังานปรมาณเูพ่ือสันติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอ้ก�าหนดของกรมธรุกิจพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบตัขิองมาตรฐานสากล 
เพ่ือประโยชนต์่อสังคม และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนมีการติดตาม 
และสอบทานในทกุกจิกรรมท่ีมสีว่นเกีย่วขอ้ง เพ่ือป้องกนัผลกระทบ
ท่ีอาจเกดิขึน้ตอ่การด�าเนนิธรุกจิ เชน่ การเสียภาพลกัษณอ์งคก์ร 
การเสียค่าปรับ หรือการถกูสัง่ระงบักิจการจากการด�าเนินงาน 
ท่ีไมส่อดคลอ้งกบักฎหมาย เป็นตน้ 

จึงไดม้ีการก�ากับดแูลการปฏิบัติงานดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ (Corporate Compliance  
Policy) ควบคูก่บัการสอบทานระบบการก�ากบัดแูลการปฏิบตังิาน  
(Compliance review) เพ่ือลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงมาตรฐานในระดบัสากลท่ีเกีย่วขอ้ง
กับการด�าเนินธรุกิจ สรา้งความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ 
บริษัทฯ ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและ 
จัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคม และสิ่งแวดลอ้มภายนอก  
โดยสนบัสนนุใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ไดป้ฏิบัติตาม
อยา่งเคร่งครดั

กระบวนการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง

การด�าเนินการติดตามและประเมินกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน
เป็นประจ�าทกุเดือน และพิจารณาเนื้อหาในกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัร่วมกบั คปอ.

ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บังคับ ขอ้ก�าหนด ขัน้ตอน หรือ
มาตรฐานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ รวมถึง
หลกัเกณฑอ่ื์นๆ ตามสัญญา ในกรณีท่ีกฎหมายก�าหนดขัน้ตอน 
และวิธีการ ในการปฏิบตังิาน

การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเกีย่วขอ้งกบัการปฏิบตัิ
งานภายในบริษทัฯ อาจมคีวามผดิทางวินยั ตามระเบียบขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัการท�างาน ซ่ึงอาจรนุแรงถึงขัน้ไลอ่อกจากงาน

กระทรวง
แรงงาน

กระทรวง
อตุสาหกรรม

กระทรวง
พลงังาน

กระทรวง
สาธารณสขุ

กระทรวง
คมนาคม

กระทรวง
อดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
วิจยัและนวตักรรม

กระทรวง
มหาดไทย

กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

การตดิตามและประเมนิกฎหมาย 
ท่ีเกีย่วขอ้งดา้นความปลอดภยัอาชวี

อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 

 ปี 2561 100%

 ปี 2562 100%

 ปี 2563 100%

เป้าหมายการด�าเนินงานปี 2564

- คงไวซ้ึ่ ง 100 % - 

ส่ง เสริมด้วยกำรร่วมแก้ไข ปัญหำ 
ดำ้นกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎ ระเบียบกำรก�ำกับดูแลบริษัทฯ (Enhance 
Governance with solution provider)

กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเกีย่วขอ้ง
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ผลการด�าเนินการ

การใหบ้รกิารท่ีเป็นมิตร (GRI 103, 307, 

413-1, 413-2)

การใหค้วามร ูพ้ื้นฐานแกช่มุชน (GRI 103)

ลักษณะธรุกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการใหบ้ริการ 
ณ สถานท่ีปฏิบัติงานของลกูคา้ มีความหลากหลายของลกัษณะ
อตุสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม ทัง้ดา้นภมูศิาสตร ์วฒันธรรม ฯลฯ 
เชน่ การทดสอบทอ่สง่กา๊ซ/น�า้มนั ระหว่างภมูภิาค ซ่ึงมรีะยะทาง
หลายรอ้ยกโิลเมตร ผา่นหลายจงัหวดั หลายชมุชน หรือ เป็นทอ้ง
ทุง่นา ป่าหญา้ขา้งทาง หมูบ่า้น รวมถึงเสน้ทางการจราจร เป็นตน้ 
ซ่ึงใชร้ะยะเวลาตอ่เนือ่งตัง้แตเ่ร่ิมจนสิ้นสดุโครงการมากกว่า 1 ปี 
อาจสง่ผลกระทบตอ่การด�าเนนิชวิีตตามปกตขิองคนในชมุชน หรือ
กดีขวางเสน้ทางคมนาคม อีกทัง้ ในขณะท่ีท�าการทดสอบและตรวจ
สอบท่ีจ�าเป็นตอ้งใชร้งัสเีป็นสว่นประกอบ อาจเกดิการกระจายของ
สารรังสีในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน บริษทัฯ จึงตระหนกัและใหค้วาม
ส�าคัญอย่างย่ิงในดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอ้มในการท�างาน ดว้ยการบอกกลา่ว การใหค้วามรูพ้ื้นฐาน
แกช่มุชนกอ่นเร่ิมปฏิบตังิาน รวมถึงในขณะท่ีปฏิบตังิานไดจ้ดัใหม้ี
ระบบป้องกนัอันตรายในการท�างานใหก้บัพนกังาน ชมุชนและสิ่ง
แวดลอ้มโดยรอบ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานสากลดา้นความปลอดภยั  

นอกจากนี ้บริษทัฯ ไดใ้หค้วามร่วมมอืกบัหนว่ยงานภาครฐั
ท่ีควบคมุใบอนญุาตฯ ในการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ี
จดัเก็บสารรงัสี รวมถึงจดัสง่เคร่ืองมอืและอปุกรณท่ี์เกีย่วขอ้งกบั
การปฏิบัติงานไปท�าการตรวจสอบหรือสอบเทียบตามมาตรฐาน 
เพ่ือควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัอยู่เสมอ โดยเป็นไปตามท่ี
มาตรฐานสากลและหนว่ยงานภาครฐัก�าหนด ซ่ึงสามารสรา้งความ
มัน่ใจใหก้บัสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้มโดยรอบ ไดว่้าการปฏิบตัิ
งานของบริษทัฯ ไดค้�านงึถึงหลกัจรรยาบรรณในวิชาชพี และการ
มจีริยธรรมและคณุธรรมในการท�างานเป็นส�าคญั

ในปี 2563 การปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีโล่งแจง้ 
เป็นหลัก เช่น ทุ่งนา ป่าขา้งทาง ท่ีตัง้อยู่ห่างไกลจากแหล่งชมุชน 
แตย่ังคงรักษาและตระหนกัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท�างาน โดยการตดิตัง้ระบบป้องกนัอนัตราย
ต่อทั้งพนักงานผูป้ฏิบัติงาน ผูร่้วมงาน และสิ่งแวดลอ้มโดยรอบ 
รวมถึงการมเีจา้หนา้ท่ีทางดา้นรงัส ี(RSO) ท�าหนา้ท่ีดแูลตลอดการ
ปฏิบตังิานเสมอ
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น
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การดแูลชมุชน สงัคม และรกัษาส่ิงแวดลอ้ม

 ชมุชน 
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือ

กจิกรรมเพ่ือสงัคม และสิ่งแวดลอ้มภายนอก ร่วมกบัชมุชน ลกูคา้ 
และสถานท่ีปฏิบตังิาน โดยความร่วมมอืร่วมใจจากผูบ้ริหาร และ
พนักงานจากทกุหน่วยงาน อีกทั้ง เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย 
เขา้ร่วมโครงการหรือกจิกรรมตา่งๆ ของบริษทัฯ ตามโอกาส และ
ความเหมาะสม 

ทรพัยากร
บริษัทฯ ส่งเสริมใหพ้นักงานใชท้รัพยากรและพลังงาน 

ท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ และ/หรือ ปรับเปลี่ยน 
เพ่ือน�ากลับมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสงูสดุ น�าไปสู่การลด
ตน้ทนุในการด�าเนนิาร และใหค้วามรูแ้กพ่นกังานในเร่ืองท่ีเกีย่วขอ้ง 
กบัสิ่งแวดลอ้มอยูเ่สมอ

รณรงค์
รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันดแูลรักษาสิ่งแวดลอ้มใน 

สถานท่ีปฏิบัติงาน เช่น การคัดแยกขยะส�านักงานเบ้ืองตน้  
ก่อนรวบรวมไปท้ิงในถังใหญ่ เพ่ือความสะดวกในการก�าจัด  
โดยสามารถน�าไปจ�าหนา่ย และน�ามาเป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมตา่งๆ 

นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ รวมถึงการอบรม และเผย
แพร่นโยบายสิ่งแวดลอ้มใหพ้นักงานไดร้ับทราบ และถือปฏิบัต ิ 
โดยมุ่ง เน ้นการปฏิบัติตามมาตรฐานและข ้อกฎหมายทาง 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครดั

รว่มพฒันาชมุชน/สงัคม 

การอยูร่่วมกนั
บริษัทฯ มุ่งมั ่น ท่ีจะเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณี 

ท้องถ่ินทุกศาสนาในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือการอยู่ ร่วมกัน 
อย่างสันติ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาเพ่ือสรา้งคณุภาพชีวิต 
ท่ีดี โดยสรา้งงาน สนับสนนุกิจกรรม และใหค้วามช่วยเหลือ 
ตามโอกาสอย่างเหมาะสมใหแ้ก่คนในชมุชนและสังคม เช่น การ
บริจาคโลหิต ร่วม/จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ การบริจาค
ปฏิทินเก่า เพ่ือน�าไปจัดท�าสื่อการเรียนการสอนใหก้ับผูพิ้การ 
ทางสายตา การบริจาคไสล้กูแม็กซ ์- ห่วงอลมูเินยีม เพ่ือคนพิการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย การบริจาคตุ๊กตาและของเล่นใหแ้ก่เด็ก 
ดอ้ยโอกาส การสง่เสริมอาชพีใหแ้กผู่พิ้การ การจา้งเหมาชว่งงาน
แกผู่พิ้การ รวมถึงเขา้ร่วมกจิกรรมเพ่ือสงัคมร่วมกบัสมาคมบริษทั
จดทะเบียนฯ หรือองคก์รตา่ง ๆ  ตามโอกาส

ลดผลกระทบ
ไ ม่ สร้า งผลกร ะทบต่อช ุมชนบ ริ เ วณ โดยรอบ
สถาน ท่ีป ฏิบั ติ ง าน  รวม ถึ งตลอดร ะย ะ เ วล า 
การเดินทาง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 
สิ่งแวดลอ้มของชมุชนท่ีตัง้อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง

การปฏิบตัติามมาตรฐานและขอ้กฎหมายอยา่งเคร่งครดั



รายงานแห่งความยัง่ยนื ๒๕๖๓ 53

ก
ารให

บ้
รกิ

ารที่
เป็

น
มิ

ต
ร

การพฒันานวตักรรมการใหบ้รกิาร
เพ่ือลดผลกระทบ

บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาการให้บริการท่ีเป็นมิตรต่อชมุชน 
และสังคม โดยค�านึงถึงความปลอดภัยต่อชมุชน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ีปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ จึงได้ใช ้
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากภาคสนาม 
มาพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม เพ่ือสรา้ง“ระบบขบัเคล่ือน
เคร่ืองเอ็กซเรย์ก่ึงอัตโนมัติ ส�าหรับกระบวนการตรวจ
สอบแนวรอยเช่ือมท่อล�าเลียงน�้ามันและก๊าซ โดยเทคนิค 
ไม่ท�าลาย” ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีมปีระสิทธิภาพดา้นความเร็วท่ีสงู
กว่าเทคนคิเดิมถึง 16 เท่ากว่าการใชเ้คร่ืองมือปกติ ซ่ึงสามารถ
ลดผลกระทบในการใชส้ารรังสีเป็นอย่างมาก และดว้ยลักษณะ 
การขบัเคลือ่นของนวตักรรมชิน้นี ้มทีัง้ความคงท่ี (Steadily) สม�า่เสมอ 
และตอ่เนือ่ง (Continuous) ตลอดการใชง้าน สง่ผลตอ่ความแมน่ย�า
ของผลทดสอบ และความปลอดภยัจากการปฏิบตังิานภาคสนาม 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะน�าไปใชใ้นงานตรวจสอบทั้งในและ 
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประเทศอินโดนเีซีย เป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั และลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยี
จากตา่งประเทศ รวมทัง้การสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ  ในวงการ
ทดสอบอีกดว้ย

ผลการด�าเนินการ

T

N D T

T

N D T

การใชพ้ลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาทดแทนการใช ้
รังสีบางส่วน ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยจากผลกระทบดา้นรังสี 
ทัง้ผูป้ฏิบตังิานผูเ้กีย่วขอ้ง และสภาพแวดลอ้มโดยรอบอีกดว้ย
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การตรวจสอบดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
 

การตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

การตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดลอ้มในการท�างาน มุ่งเนน้เพ่ือสืบคน้สาเหตขุองอันตราย
ดา้นตา่งๆ ท่ีอาจมแีนวโนม้กอ่ใหเ้กิดผลกระทบ หรือมคีวามเสี่ยง 
ต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผูป้ฏิบัติงาน หรืออาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นไดจ้าก 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ รวมถึงสภาพสิ่งแวดลอ้มในการท�างานได ้
ทกุขัน้ตอน ณ สถานท่ีปฏิบตังิาน การตรวจสอบฯ จึงเป็นสว่นหนึง่
ท่ีชว่ยใหส้ามารถหาความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ หรือ การกระท�าใดๆ  
ท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดอันตราย จากความไม่สอดคลอ้ง หรือไม่เป็น
ไปตามวิธีการปฎิบัติงานท่ีก�าหนด เพ่ือใหส้ามารถแกไ้ข หรือ 
หามาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม 

ประเภทการตรวจสอบ

บริษทัฯ จึงส่งเสริม ปลกูฝังพนกังานใหม้ีความตระหนกั
และต้องยึดมั ่นความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึง 
เตรียมพรอ้มในการแกไ้ขหากเกิดกรณีฉกุเฉินอยู่เสมอ โดยค�านงึ
ถึงความปลอดภยัต่อพนกังานชมุชน สิ่งแวดลอ้ม และทรัพยสิ์น 
ของบริษทัฯ เป็นส�าคญั 

ฝ่ายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม (HSE) 
ไดก้�าหนดแผนการตรวจสอบ (HSE Internal Audit) เพ่ือประเมิณ 
และตรวจสอบ โดยการบันทึกขอ้มลู การแกไ้ข และติดตามผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจากทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือตรวจ
สอบความสอดคลอ้ง และความถกูตอ้งตามวิธีการปฎิบัติงาน 
ท่ีก�าหนด

1. การตรวจท่ีมีก�าหนดเวลาท่ีแน่น
นอนโดยช่วงระยะเวลาของการตรวจ คือ  
การตรวจโดยใชร้ะยะสั้นๆ เช่น การตรวจ
โดยหัวหนา้งานหรือผูป้ฏิบัติงานท่ีรับผิด
ชอบในส่วนงานนัน้ๆ ตรวจความปลอดภยั
ทกุวนัหรือ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ด�าเนนิ
การตรวจความปลอดภยัตามปกตท่ีิท�าเป็น
ประจ�า

2 .  ก า ร ต ร ว จ ท่ี ก� า ห น ด ต า ร า ง 
การตรวจ หรือระยะเวลาในการตรวจไว้
แนน่อน โดยมีระยะเวลานานกว่าการตรวจ
ประเภท 1. เชน่ ทกุสปัดาห ์/ ทกุ 3 เดอืน / 
ทกุ 6 เดอืน / ทกุปี

3. การตรวจท่ีไมไ่ดเ้ป็นการประกาศหรือ
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรือไมไ่ดก้�าหนดชว่ง
เวลาท่ีจะตรวจไวช้ดัเจน

4. การตรวจในโอกาสพิเศษตา่งๆ ไดแ้ก ่
ชว่งรณรงค ์เชน่ สปัดาหค์วามปลอดภยั
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แผนการตรวจสอบ

ปีละ 12 ครัง้ คิดเป็น 100%ชลบรุี

ปีละ 3 ครัง้ คิดเป็น 100%ก�าแพงเพชร

ปีละ 1 ครัง้ คิดเป็น 100%สงขลา

ปีละ 12 ครัง้ คิดเป็น 100%ระยอง

ผลการด�าเนินการ

ล�าดบั หน่วยงาน ตวัช้ีวดั (ครัง้/ปี) ครัง้ท่ี วนัท่ีด�าเนินการ ผลการด�าเนินการ

1 ชลบรีุ 12 1
2
3
4
5
6
7
8

27 มกราคม 2563
20 กมุภาพนัธ ์2563
09 กรกฎาคม 2563
13 สิงหาคม 2563
24 กนัยายน 2563
19 ตลุาคม 2563
20 พฤศจิกายน 2563
 24 ธนัวาคม 2563

66.70%

2 ก�าแพงเพชร 3 1
2
3

6 มนีาคม 2563
21-22 มถินุายน 2563
 28-30 ตลุาคม 2563

100.00%

3 สงขลา 1 1 5-7 ตลุาคม 2563 100.00%

4 ระยอง 12 1
2
3

16 ตลุาคม 2563
12 พฤศจิกายน 2563
 18 ธนัวาคม 2563

25.00%

หมายเหต ุ
การตรวจสอบ HSE Internal Audit ในปี 2563 ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายจ�านวน 2 หนว่ยงาน คือ ชลบรีุ และ ระยอง เนือ่งจากสถานการณ ์

COVID-19 จึงไดป้รบัเปลีย่นวิธีการและชว่งเวลาในการตรวจสอบตามสถานการณ์
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เปรยีบเทียบการตรวจสอบความปลอดภยั ปี 2561 - ปี 2563

ล�าดบั หน่วยงาน ตวัช้ีวดั (ครัง้/ปี)
ปี เป้าหมาย**

2561 2562 2563 2564

1 ชลบรีุ 12 100.00%

เป็นไป
ตามเป้าหมาย

100.00%

เป็นไป
ตามเป้าหมาย

66.70%* 100.00%

2 ก�าแพงเพชร 3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3 สงขลา 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

4 ระยอง 12 เร่ิมตรวจปี 
2563 *

100.00%

หมายเหต ุ
*การตรวจสอบ HSE Internal Audit ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายเนือ่งจากสถานการณ ์COVID-19
** ปี 2564 มุง่เนน้เกดิการตรวจสอบงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ใหบ้รรลตุามเป้าหมาย 100.00% ทกุหนว่ยงาน  

รวมไปถึงหนว่ยงานในอนาคตท่ีก�าลงัจะเกดิขึน้

ภาพการตรวจสอบงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ประจ�าปี 2563 (HSE Internal Audit)

หนว่ยงานชลบรีุ
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หนว่ยงานก�าแพงเพชร

หนว่ยงานสงขลา
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การบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนน

การใหบ้ริหารของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการใหบ้ริการ 
ณ สถานท่ีปฏิบัติงานของลกูคา้ในจังหวัดต่างๆ จึงไดป้ลกูจิต
ส�านักใหก้ับพนักงานใหม้ีความตระหนักในเร่ืองของการขับขี ่
อยา่งปลอดภยัตอ่ทัง้ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และชมุชนตลอดเสน้ทาง
บนพ้ืนฐานการมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม และเคารพกฎ ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั ตลอดจนก�าหนดท่ีเกีย่วขอ้งอยูเ่สมอ

บริษัทฯ โดยฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ 
สิ่งแวดลอ้ม ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ไดก้�าหนด
แนวทางในการด�าเนินการบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน โดยไดจ้ัดท�าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 
เพ่ือใหพ้นกังานไดยึ้ดถือและปฏิบตั ิภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้ก�าหนดของลกูคา้ และประกาศใหพ้นักงานทกุคนรับทราบ 
อยา่งทัว่ถึง

แนวทางในการด�าเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยั
ทางถนน

> การอบรมหลักสตูรความปลอดภัยในการขบัรถยนต ์
ของบริษทัฯ (DDC)

> การด�าเนนิการกรณีเกดิอบุตักิารณ/์อบุตัเิหตทุางรถยนต์
> ขอ้ก�าหนดในการใชค้วามเร็วบนทอ้งถนน 
> การตรวจสอบความเร็วในการขบัรถยนตด์ว้ยโปรแกรม 

Smart Fleet Analyst
> การสุม่วดัระดบัแอลกอฮอล์
> บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบ

ผลการด�าเนินการ

ลกัษณะทัว่ไปของการชน
1. รถชนกนั เชน่ มอเตอรไ์ซตเ์ฉ่ียวชนกบัรถยนต์
2. การชนลกัษณะอ่ืน เชน่ เสาไฟ ตอมอ่ เป็นตน้

สาเหตขุองอบุติัเหตท่ีุเกิดจากบคุคล
ไดแ้ก ่เบรกกะทนัหนั หลบัใน ชนทา้ย ยอ้นศร 
การตดัหนา้ ถอยหลงั ฝ่าสญัญาณไฟจราจร อ่ืนๆ

สาเหตขุองอบุติัเหตท่ีุเกิดจากไฟจราจรและป้ายบอกทาง

ขอ้มลูจากรายงานการสอบสวนอบุติัการณอ์บุติัเหตขุองบรษิทัฯ



รายงานแห่งความยัง่ยนื ๒๕๖๓ 59

ก
ารต

รวจ
ส

อ
บ

ด
า้น

ค
วาม

ป
ล

อ
ด

ภ
ยั

 อ
าชี

วอ
น

าม
ยั

 แล
ะสิ่

งแวด
ล

อ้
ม

สาเหตขุองอบุติัเหตท่ีุเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม

สาเหตขุองอบุติัเหตจุากรถยนต ์
1. พฤติกรรมการขบัข่ี
2. ส่ิงแวดลอ้ม

อบุติัเหตท่ีุเกิดข้ึนบนทอ้งถนนตามลกัษณะพ้ืนผิวถนน 
ไดแ้ก ่ทางตรง ทางส่ีแยก จดุกลบัรถ ทางเล้ียว ทางแยก  

ทางเขา้ด่านเก็บเงิน ทางรว่ม อ่ืนๆ

การตรวจจบัความเรว็ดว้ย Smart Fleet Analyst
1.ใชค้วามเรว็เกินอตัราท่ีกฏหมายก�าหนด (Excessive Speed)
2.ใชค้วามเรว็ท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาวะบนทอ้งถนน (Inappropriate Speed)

ในกรณีท่ีใชค้วำมเร็วเกนิกวำ่อัตรำท่ีกฎหมำยก�ำหนด จะมีกำรใชบ้ทลงโทษต่อผูฝ่้ำฝืน 
ตำมระเบียบก�ำหนด

แนวทางการพฒันา 
ในปี 2564 บริษทัฯ มโีครงการเกีย่วกบัการใชร้ถใชถ้นน เพ่ือรณรงคป์ลกูจิตส�านกึท่ีด ีการสรา้งวินยัจราจร แบ่งปันน�า้ใจในการ

ใชร้ถใชถ้นน ร่วมสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยับนทอ้งถนนใหแ้กพ่นกังาน ยึดหลกั 3 ให ้ คือ ใหอ้ภยั ใหไ้ปกอ่น และใหโ้อกาส โดย
หวงัว่าการจดักจิกรรมในครัง้นี ้ เป็นการสง่เสริมและชว่ยลดการเกดิอบุตัเิหตบุนทอ้งถนนท่ีมปัีจจยัจากคน รถ และสภาพแวดลอ้ม 
มุง่เนน้การเสริมสรา้งจิตส�านกึ และการถ่ายทอดเนือ้หาสาระความรู ้ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายท่ีภาครฐัไดก้�าหนดไว ้ ไดแ้ก ่ การสนบัสนนุ 
การสญัจรอยา่งปลอดภยั ยานพาหนะปลอดภยั และผูใ้ชร้ถใชถ้นนอยา่งปลอดภยั โดยสง่เสริมใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นน มสีว่นร่วมรบัผดิชอบ
ตอ่ความปลอดภยัทางถนนร่วมกนั  

สถิติ จ�านวน
(ครัง้)

2561 24

2562 21

2563 59
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บริษทัฯ สนบัสนนุและสง่เสริมใหพ้นกังานเกดิการรบัร ูแ้ละตระหนกัในเร่ืองของอาชวีอนามยัและความปลอดภยั เพ่ือใหเ้กดิความ
ตระหนกัและปลกูฝังใหเ้ห็นความส�าคญัของความปลอดภยัในการปฏิบตังิานทกุกระบวนการท่ีเกีย่วขอ้งอยูเ่สมอ โดยมุง่เนน้การปฏิบตัิ
ตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานสากล และขอ้กฎหมายทางดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด ส่งผลใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจ  
สามารถปฎิบตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ปลอดภยั และเกดิประสิทธิภาพสงูสดุ มุง่ส ูค่วามส�าเร็จอยา่งยัง่ยืนขององคก์ร

การอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

ผลการด�าเนินการ

การอบรม ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ล�าดบั หลกัสตูร
จ�านวนร ุน่

ท่ีจดัอบรม

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย (คน) รวม 

(คน)พนกังาน ลกูคา้ ผูร้บัเหมา นกัศึกษาฝึกงาน

1. การป้องกนัอนัตรายจากรงัสี 5 21 - 6 1 28

2. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัฯ 5 61 - 1 22 84

3. การขบัขีเ่ชงิป้องกนัอบุตัเิหตุ 4 76 - - - 76

4. ความปลอดภยัในการท�างานกบัสารเคมี - - - - - 0

5. การจดัการวสัดไุมใ่ชแ้ลว้ - - - - - 0

6. ฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ตน้ 2 42 - 8 1 51

7. ฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนไีฟ 3 121 - 12 4 137

8. การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 1 24 - 8 1 33

9. การท�างานบนท่ีสงู 1 2 - 2 - 4

ล�าดบั หวัขอ้การประเมิน
เกณฑก์ารประเมิน รวม 

(คน)ดีมาก ดี ปานกลาง นอ้ย ปรบัปรงุ

การประเมินการเขา้รว่มการอบรม

1. ความรูใ้นหลกัสตูร (กอ่น) 
เขา้รบัการอบรม

19.2% 23.1% 46.2% 11.5% 0 100%

2. ความรูใ้นหลกัสตูร (หลงั) 
เขารบัการอบรม

84.6% 15.4% 0 0 0 100%

3. สามารถน�าความรูจ้ากการอบรม
ประยกุตใ์ชใ้นงาน

73.1% 26.9% 0 0 0 100%

การประเมินวิทยากร

1. ความเชีย่วชาญในหลกัสตูรฝึกอบรบ 69.2% 30.8% 0 0 0 100%

2. การเรียบเรียงเนือ้หา การบรรยายเขา้ใจงา่ย 46.2% 53.8% 0 0 0 100%

3. เปิดโอกาสใหซ้กัถาม หรือการมสีว่นร่วม 84.6% 15.4% 0 0 0 100%

4. การตอบค�าถามท่ีตรงประเด็นชดัเจน 69.2% 30.8% 0 0 0 100%

5. เอกสารคูม่อื และส่ือประกอบการเรียน การสอน 73.1% 26.9% 0 0 0 100%

6. ความพึงพอใจโดยภาพรวมการฝึกอบรม 84.6% 11.5% 3.9% 0 0 100%

การประเมินความร ู ้ความเขา้ใจ และหลกัสตูร 



รายงานแห่งความยัง่ยนื ๒๕๖๓ 61

ก
ารจ

ดั
ก

ารข
อ

งเสี
ย

 แล
ะวสั

ด
เุห

ลื
อ

ใช
้

รายละเอียดการจดัการของเสียและเศษวสัดท่ีุเหลือจากการใหบ้รกิาร

ปี ล�าดบั รายการ กระบวนการเกิด การก�าจดั จ�านวน ผ ูร้บัก�าจดั
ราคา 
(บาท)

2561 1 เศษผา้ปนเป้ือน
น�า้มนัสารเคมี

เช็ดชิน้งานท่ีเกดิจาก
การฉีดสเปรย์

ท�าเชือ้เพลงิผสม 270.00 บริษทั โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี (1999) 

จ�ากดั (มหาชน)

12,896.00

2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ ลา้งฟิลม์ท่ีเกดิจาก
การถ่ายภาพดว้ยรงัสี

ฝังกลบ 760.00

3 กระป๋องสเปรย์ สเปรยท่ี์เกดิจาก 
การฉีดชิน้งาน

ปรบัเสถียรและฝังกลบ 1,040.00

น�้าหนกัรวมสทุธิ (กิโลกรมั) 2,070.00

4 ถ่ายไฟฉาย ถ่ายไฟฉาย
ท่ีใชภ้ายในบริษทัฯ

สง่ก�าจดัท่ีส�านกังานเขต
บางกะปิ

73.00 ส�านกังานเขตบางกะปิ

5 หลอดไฟเส่ือม
สภาพ

หลอดไฟเส่ือมสภาพ
ท่ีใชภ้ายในบริษทั

สง่ก�าจดัท่ีส�านกังานเขต
บางกะปิ

1.00

น�้าหนกัรวมสทุธิ (กิโลกรมั) 74.00

6 วสัดุ
กมัมนัตรงัสี 

Ir-192

การทดสอบ
โดยไมท่�าลาย

สง่คืนผูผ้ลติ 51.00 ผูผ้ลติในตา่งประเทศ 
100%

240,372.00

จ�านวนรวมสทุธิ (ช้ิน) 51.00

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ ยวกับการจัดการวัสด ุ
ท่ีไมใ่ชแ้ลว้ เพ่ือควบคมุ ก�ากบั ดแูล ตลอดจนการจดัการใหเ้ป็นไป 
อย่างถกูตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกับกฎหมายและขอ้ก�าหนด 
ท่ีเกี่ยวขอ้ง  ไม่ก่อใหเ้กิดอันตรายแก่ผูป้ฏิบัติงานและผลกระทบ
ตอ่ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม  โดยมุง่มัน่ใหก้ารด�าเนนิงานเกิดความ
ปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุ ซ่ึงบริษทัฯ  
มแีนวทางการปฏิบตัใินการควบคมุการปฏิบตังิานกบัวตัถอุนัตราย 
ตัง้แต่กระบวน เคลื่อนยา้ย การจัดเก็บ  การน�าไปใช ้  ตลอดจน 
การจัดการของเสียอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับ
กฎหมายและขอ้ก�าหนดท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยค�านึงถึงอนัตรายท่ีจะเกดิ
แกผู่ป้ฏิบตังิาน และผลกระทบตอ่ชมุชนและสิ่งแวดลอ้มเป็นส�าคญั

วัสด ุท่ี ไม่ ใช ้แล้วหรือของเสียทั้ งหมดท่ี เกิดขึ้นจาก
กระบวนการ/ขั้นตอนการท�างานของบริษัทฯ รวมถึงของเสีย
ท่ีเป็นผลิตภัณฑเ์สื่อมคณุภาพ และน�า้ท้ิงท่ีมีองคป์ระกอบ หรือ
มีคณุลักษณะท่ีเป็นอันตรายท่ีเกิดจากการท�างานของบริษัทฯ 
ไดแ้ก ่กระป๋องสเปรย ์น�า้ยาลา้งฟิลม์ และเศษผา้ ปนเป้ือนสารเคม ี
แบตเตอร่ี หลอดไฟเส่ือมสภาพ เป็นตน้

ผลการด�าเนินการ

ฝ่ายอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม เป็นผูร้บั
ผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการบริหาร
จดัการวสัดท่ีุไมใ่ชแ้ลว้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ควบคูไ่ปกบัการสรา้ง
ความตระหนกัใหก้ับสมาชิกครอบครัว TNDT ร่วมใจกันชว่ยลด
ปริมาณวสัดท่ีุไมใ่ชแ้ลว้ในสถานท่ีปฏิบตังิาน และลดผลกระทบจาก
วสัดท่ีุไมใ่ชแ้ลว้ท่ีมตีอ่สิง่แวดลอ้ม เป็นผลใหต้น้ทนุในการก�าจดัวสัด ุ
ท่ีไมใ่ชแ้ลว้ลดลงตามไปดว้ยเชน่กนั

ค�านิยาม

ประเภท ความหมาย

วสัดท่ีุไมใ่ชแ้ลว้
หรือสิ่งปฏิกลู

สิ่งของท่ีไมใ่ชแ้ลว้หรือของเสียทัง้หมดท่ีเกดิขึน้
จากทกุกจิกรรมของบริษทัฯ ตลอดจนของเสีย 
ท่ีเป็นผลติภณัฑเ์สื่อมคณุภาพและน�า้ท้ิง  
ท่ีมอีงคป์ระกอบหรือคณุลกัษณะท่ีเป็นอนัตราย

ขยะทัว่ไป ขยะท่ีบริษทัฯ ไมต่อ้งการน�ากลบัมาใช ้หรือไม่
ตอ้งการน�าไปจ�าหนา่ย และก�าหนดใหถ้กูน�าไป
ก�าจดัโดยหนว่ยงานทอ้งถ่ิน เชน่ เศษอาหาร  
ใบไม ้เศษไม ้กระป๋อง ถงุ หรือขวดบรรจอุาหาร 
เคร่ืองดืม่ เป็นตน้

ขยะอนัตราย สิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไมใ่ชแ้ลว้ ท่ีมอีงคป์ระกอบ
หรือปนเป้ือนสารอนัตราย ขยะท่ีก�าจดัไดย้าก  
ซ่ึงอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิ่งมชีวิีต หรือ 
ตอ่สิ่งแวดลอ้มอยา่งถาวร ไดแ้ก ่ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอร่ี หลอดไฟ กระป๋องสี กระป๋องสีสเปรย ์
วสัดท่ีุปนเป้ือนน�า้มนั หรือสารเคม ีกาก และ
ภาชนะบรรจสุารเคมี

การจดัการของเสียและวสัดเุหลือใช้



บรษิทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน)62 ก
ารจ

ดั
ก

ารข
อ

งเสี
ย

แล
ะวสั

ด
เุห

ลื
อ

ใช
้

ปี ล�าดบั รายการ กระบวนการเกิด การก�าจดั จ�านวน ผ ูร้บัก�าจดั
ราคา 
(บาท)

2562 1 เศษผา้ปนเป้ือน
น�า้มนัสารเคมี

เช็ดชิน้งานท่ีเกดิจาก
การฉีดสเปรย์

ท�าเชือ้เพลงิผสม 300.00 บริษทั โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี (1999) 

จ�ากดั (มหาชน)

15,312.00

2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ ลา้งฟิลม์ท่ีเกดิจากการ
ถ่ายภาพดว้ยรงัสี

ฝังกลบ 1,500.00

3 กระป๋องสเปรย์ สเปรยท่ี์เกดิจาก 
การฉีดชิน้งาน

ปรบัเสถียรและฝังกลบ 1,490.00

น�้าหนกัรวมสทุธิ (กิโลกรมั) 3,290.00

4 ถ่ายไฟฉาย ถ่ายไฟฉาย 
ท่ีใชภ้ายในบริษทัฯ

สง่ก�าจดัท่ีส�านกังานเขต
บางกะปิ

40.00 ส�านกังานเขตบางกะปิ -

5 หลอดไฟเส่ือม
สภาพ

หลอดไฟเส่ือมสภาพ
ท่ีใชภ้ายในบริษทั

สง่ก�าจดัท่ีส�านกังานเขต
บางกะปิ

1.00

น�้าหนกัรวมสทุธิ (กิโลกรมั) 41.00

6 วสัดกุมัมนัตรงัสี 
Ir-192

การทดสอบ 
โดยไมท่�าลาย

สง่คืนผูผ้ลติ 41.00 ผูผ้ลติในตา่งประเทศ 
100%

161,098.00

จ�านวนรวมสทุธิ (ช้ิน) 41.00

2563 1 เศษผา้ปนเป้ือน
น�า้มนัสารเคมี

เช็ดชิน้งานท่ีเกดิจาก
การฉีดสเปรย์

ท�าเชือ้เพลงิผสม 730.00 บริษทั โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี (1999) 

จ�ากดั (มหาชน)

13,888.00

2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ ลา้งฟิลม์ท่ีเกดิจากการ
ถ่ายภาพดว้ยรงัสี

ฝังกลบ 510.00

3 กระป๋องสเปรย์ สเปรยท่ี์เกดิจาก 
การฉีดชิน้งาน

ปรบัเสถียรและฝังกลบ 1,200.00

น�้าหนกัรวมสทุธิ (กิโลกรมั) 2,440.00

4 ถ่ายไฟฉาย ถ่ายไฟฉาย 
ท่ีใชภ้ายในบริษทัฯ

สง่ก�าจดัท่ีส�านกังานเขต
บางกะปิ

25.00 ส�านกังานเขตบางกะปิ -

5 หลอดไฟเส่ือม
สภาพ

หลอดไฟเส่ือมสภาพ
ท่ีใชภ้ายในบริษทั

สง่ก�าจดัท่ีส�านกังานเขต
บางกะปิ

1.00

น�้าหนกัรวมสทุธิ (กิโลกรมั) 41.00

6 วสัดกุมัมนัตรงัสี 
Ir-192

การทดสอบ 
โดยไมท่�าลาย

สง่คืนผูผ้ลติ 44.00 ผูผ้ลติในตา่งประเทศ 
100%

277,855.00

จ�านวนรวมสทุธิ (ช้ิน) 41.00

บริษทัฯ ไดน้�าแนวคิดการจดัการวัสดท่ีุไมใ่ชแ้ลว้อย่างมีความรับผิดชอบ 
โดยหลักการ 3R มาประยกุตใ์ช ้มาเป็นหลักในการจัดการวัสดท่ีุไม่ใชแ้ลว้  
โดยไดก้�าหนดค�านยิาม และความหมาย รวมถึงการแยกประเภทของวสัดท่ีุไมใ่ชแ้ลว้ 
ท่ีเกดิจากกระบวนการท�างานของบริษทัฯ ประกอบดว้ย

การน�ากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) 
การใชซ้�า้ (Reuse) 
การลดการใช ้(Reduce) 
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การก�าจดัวสัดท่ีุไมใ่ชแ้ลว้ ประจ�าปี 2563
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อตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการอตุสาหกรรมสีเขยีว (Green 
Industry) โดยไดเ้ขา้ร่วมโครงการในระดบัท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขยีว 
(Green Activity) ซ่ึงไดม้ีการก�าหนดนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้ม และ
มีการสื่อสารนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มใหบ้คุลากรในองคก์รทราบ
ครอบคลมุถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะด�าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
กิจกรรมดา้นสิ่งแวดลอ้มต่างๆ อย่างนอ้ยกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งท่ีเกี่ยวขอ้งกับการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นการลดผลกระทบ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือการป้องกนัมลพิษ (Prevention of Pollution) 
การใชท้รัพยากรอย่างยัง่ยืน (Sustainable Resource Use) หรือ  
การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate 
Change Mitigation and Adaptation) เป็นตน้

ม ุง่ส ู ่GREEN

เป้าหมายปี 2564 ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส�าคญัตอ่ความรบัผดิชอบส�าหรบัปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม จึงเล็งเห็นและมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัใิหส้อดคลอ้ง

กบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานสากลดา้นสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กดิการดแูลรกัษา และการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง เป็นไปตาม
เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนของสหประชาชาต ิ(UN SDGs) โดยมุง่มัน่ท่ีจะธ�ารงรกัษาหลกัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดงันี้

– สนบัสนนุแนวทางการระแวดระวงัในการด�าเนนิงานท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม
– อาสาจดัท�ากจิกรรมท่ีสง่เสริมการยกระดบัความรบัผดิชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม
– สง่เสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
-  เขา้ร่วมโครงการในระดบัท่ี 3

ผลการด�าเนินการ
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การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(Green Procurement) 

การจัดซ้ือจัดหาเป็นจดุเชื่อมโยงท่ีส�าคัญในห่วงโซ่อปุทาน 
สามารถมอิีทธิพลตอ่ความส�าเร็จโดยรวมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่ง
มาก สิ่งส�าคญัคือ จะตอ้งมอีปุทานของวตัถดุบิท่ีเพียงพอ ในราคา 
ท่ีเหมาะสม มคีณุภาพตามท่ีตอ้งการ มสีถานทีเหมาะสม และสง่มอบ
ตรงตอ่เวลาตามท่ีตกลง ซ่ึงการคน้หา Supplier ท่ีดก็ีเปรียบเสมอืน
หวัใจของความส�าเร็จของธรุกจิ อีกทัง้ หากมกีารเจรจาตอ่รองไดด้ ี
จะชว่ยลดตน้ทนุในการซ้ือสนิคา้รวมถึงไดร้บัสนิคา้ท่ีมปีระสทิธิภาพ
และน่าเชื่อถือ อันน�าไปสู่การเพ่ิมผลก�าไรของกิจการไดใ้นท่ีสดุ  
ดงันัน้ จึงใหค้วามส�าคญัใน 2 ประเด็นตอ่ไปนี้

1. การคดัเลือกผ ูข้าย 
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว่้าคู่คา้ท่ีมีชื่อปรากฏในทะเบียนผูข้าย 

ของบริษทัฯ เป็นผูข้ายท่ีมีคณุภาพ มีคณุสมบัติเหมาะสมตอ่การ
ด�าเนนิธรุกจิร่วมกนั สามารถสง่มอบสนิคา้ และบริการท่ีมคีณุภาพ 
ตรงกบัความตอ้งการของบริษทัฯ ได ้ซ่ึงเป็นแนวทางในการประเมนิ 
จดักลุม่ รวมถึงทบทวนรายชือ่ผูข้ายท่ีไดร้ับการบรรจใุนทะเบียน 
ผูข้ายของบริษทัฯ 

>>> ตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำ/คัดเลือก และขึ้นทะเบียน 
ผำ่นโปรแกรม กอ่นจงึจะสำมำรถท�ำกำรซื้อขำยได้

2. Green Procurement
บริษัทฯ ด�าเนินธรุกิจโดยค�านึงถึงผลจากการปฏิบัติ

งานท่ีอาจกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มเป็นส�าคัญ จึงมุ่งสรา้งจิตส�านึก
และความตระหนักใหแ้ก่พนักงานและร่วมมือกับผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือร่วมกนัพฒันาการท�างาน รวมถึงการดแูลรักษา
คณุภาพของสิ่งแวดลอ้มควบคู่กับการส่งมอบสินคา้ท่ีมีคณุภาพ 
ดังนั้น จึงเลือกใช ้กระบวนการการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดลอ้ม (Green Procurement) ซ่ึงไดค้�านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม
ตัง้แตข่ัน้ตอนการจดัหาทรพัยากร โดยก�าหนดให ้“ส่ิงแวดลอ้ม” 
เป็นสว่นส�าคญัหลกัอยา่งหนึง่ในการพิจารณาการจดัหาทรพัยากร
ควบคูไ่ปกบั “คณุภาพ ราคา ระยะเวลาในการสง่มอบ”

>>> แสวงหำสินคำ้หรือบริกำรท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น กำรจัดซื้อตลับหมึกส�ำหรับเคร่ืองพิมพ์ ท่ีไม่ใชส้ำรประกอบ
ปรอท ตะก่ัว หรือกำรจัดซื้อกระดำษ A4 จำกบริษัทท่ีมีนวัตกรรม
ท่ีชว่ยลดกำรใชท้รัพยำกร เป็นตน้ 

ผลการด�าเนินการ

Green Procurement

เย่ียมชมสถานท่ีผลติของผูข้าย จ�านวน 4 ครัง้

หมึกพิมพ์

จ�านวน 400 กลอ่ง คิดเป็น 100%

กระดาษ

จ�านวน 745 รีม คิดเป็น 39.31% 

แฟ้มจดัเก็บเอกสาร

จ�านวน 350 เลม่ คิดเป็น 62.72%

ระดบั D
0 ราย 

ระดบั C
12 ราย 

ระดบั A
51 ราย 

ระดบั B

87 ราย 

การประเมินผ ูข้าย 

ไดรั้บหนังสือชื่ นชม

ไดรั้บหนังสือเพื่ อปรับปรุง



บรษิทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน)66 ก
ารเป

ลี่
ย

น
แป

ล
งภ

มูิ
อ

าก
าศ

การบรหิารจดัการดา้นพลงังานและลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  

จากปัญหาเ ร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ท่ีทวีความรนุแรงเพ่ิมขึ้น ประเทศไทยไดใ้หค้วามส�าคัญต่อการ
แกใ้ขปัญหาดังกล่าว ทั้งในระดับความร่วมมือกับนานาชาติและ
การก�าหนดแนวทางส�าคญัในประเทศ ตลอดจนผลกัดนัใหอ้งคก์ร
ของรัฐและเอกชนเขา้ร่วมขบัเคลื่อนด�าเนินการ เช่น กรมสรรพ
สามิตท่ีมีนโยบายการจัดเก็บภาษีรถยนตต์ามอัตราการปล่อย
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดข์องรถคนันัน้ ซ่ึงไดผ้า่นการเห็นชอบจาก 
คณะรฐัมนตรีแลว้ และจะเร่ิมมผีลบงัคบัใชใ้นปี 2564  ทัง้นี ้เพ่ือลด
ผลกระทบในวงกวา้งและเกดิการแกปั้ญหาอยา่งยัง่ยืน

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ�ากัด(มหาชน) จึงขอร่วมเป็น 
ส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุัน 
ในประเด็นดา้นพลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
โดยไดก้�าหนดเป้าหมายและแนวทางด�าเนินงาน ดว้ยการลดการ
ใชไ้ฟฟ้า น�า้ประปา และน�า้มนัเชือ้เพลงิ ซ่ึงจะสง่ผลกระทบโดยตรง 
ตอ่ปริมาณการปลอ่ยกา๊ชคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)

เป้าหมาย 
ลดการใชไ้ฟฟ้า น�้าประปา และน�้ามันเช้ือเพลิง 
รอ้ยละ 1% ต่อปี (เม่ือเทียบกบัปีก่อน) 

โครงการ  Energy Saving  

TNDT ด�าเนนิโครงการ Energy Saving โดยเร่ิมตน้จากการสรา้งความตระหนกั สรา้งการรบัร ูแ้ละจิตส�านกึท่ีดใีนการอนรุกัษ์
พลงังาน ซ่ึงไดร้ับความร่วมมือจากพนกังานทกุระดบั ทกุส�านกังานและหนว่ยงานสาขาในการมีส่วนร่วมผา่น “โครงการ ปิด ปรบั 
ปลด ลด” ตลอดจนการตดิตามผลการด�าเนนิงาน เพ่ือประเมนิผลส�าเร็จของโครงการฯ อยา่งตอ่เนือ่ง

       ปิดไฟเม่ือเลิกใช ้          ปิดหนา้จอกอ่นลกุ          ปรบัแอร ์25 CO          ปลดปลัก๊หลงัเลิกใช ้     ใชน้�้าอยา่งร ูค้ณุค่า      ลดความเรว็ ดบัเครือ่ง

TNDT
ร่วมใจ

ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
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ผลการด�าเนินการ

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า  364,706.95 kWh

ลดลงจากปี 2562  13.39 %

ลดค่าใชจ่้าย   253,140.91 บาท

ปรมิาณการใชน้�้า  5,574 m3

ลดลงจากปี 2562  13.20 %

ลดค่าใชจ่้าย   25,639.22 บาท

ปรมิาณการใชน้�้ามนัเช้ือเพลิง 210,370.82 ลิตร

ลดลงจากปี 2562  3.18 %

ลดค่าใชจ่้าย   1,062,059.34 บาท

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 730,433.94 kgCO
2
 

ลดลงจากปี 2562  5.63 %
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ผลการด�าเนินงานดา้นพลงังานและการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั(มหาชน) ไดจ้ดัท�าระบบจดัเก็บขอ้มลูการใชพ้ลงังานขององคก์ร โดยในปี 2563 พบว่า ปริมาณ
การใชง้านไฟฟ้า น�า้ และน�า้มันเชื้อเพลิงโดยภาพ มีปริมาณการใชร้วมลดลง 1,340,839.47 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.19%  
เมือ่เทียบกบัปี 2562 สง่ผลใหก้ารปลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกในภาพรวมลดลงรอ้ยละ 5.63% เมือ่เทียบกบัปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจาก
โครงการ Energy Saving และ การชtลอตวัทางเศรษฐกิจจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรสัโควิด- 2019 ท�าใหม้กีารใชพ้ลงังานใน
สว่นท่ีเป็นตน้ทนุผนัแปรลดลง รวมถึงนโยบาย Work From Home / Work From Anywhere อนัสง่ผลตอ่การลดปริมาณการใชพ้ลงังาน
ภายในส�านกังานเพ่ิมมากขึน้ 

การใชพ้ลงังานในองคก์ร  (ลา้นบาท)

6.03

7.37

4.46

1.49

0.09

1.74

0.11

ผลการด�าเนนิงานการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก (kgCO2)

773,980

730,434

588,396
569,684

181,061 156,824

4,523 3,926

*ขอ้มลูการแปลงคา่พลงังานเป็นหน่วย kgCO2 อา้งอิงมาตรฐาน “ IPCC Guidelines for National   Greenhouse Gas Inventories ”

2562 2563

2562 2563

800,000

600,000

400,000

200,000

0
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มาตรการรบัมือสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19

เนือ่งจากปัจจบุนัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 
(COVID-19) ไดม้กีารระบาดเป็นวงกวา้ง รวมถึงมอีตัราผูต้ดิเชือ้
เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว และยกระดบัความรนุแรงมากขึน้ ประกอบ
กับรัฐบาลไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและขอความร่วมมือ 
ในการปฏิบตัตินตามแนวทางท่ีอย่างเคร่งครดั เพ่ือลดความเสี่ยง
ของการแพร่ระบาด โดยขอใหพ้นักงานทกุคนถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดดว้ยเช่นกัน ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคมและความยัง่ยืนขององคก์รท่ีค�านงึถึงความปลอดภยัของ
ผูม้สีว่นไดเ้สียทกุคนเป็นส�าคญั

บริษัทฯ โดยฝ่าย HSE คณะกรรมการ คปอ. ร่วมถึง 
ผูบ้ริหารทกุคนไดต้ระหนักความปลอดภัยของพนักงานและ 
ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเป็นส�าคัญ จึงไดแ้ต่งตั้งหน่วยงานในการบริหาร
จดัการเฝ้าระวงัและป้องกนัสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคตดิตอ่
เชือ้ไวรสัโควิด-19 (COVID-19)ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนในการสื่อสาร 
การจดักจิกรรม ไดแ้ก ่

* โครงการ TWO IN ONE 
* สวมหนา้กากอนามยัป้องกนั PM 2.5 และโควิด-19
* กจิกรรมเย็บผา้ปิดจมกู
 และเปิดเผยใหท้กุคนรบัทราบ เพ่ือใหเ้กดิความเขา้ใจบริบท

และกลยทุธ์การด�าเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็วและทัว่ถึง  
โดยบริษทัฯ มกีารด�าเนนิการในเร่ืองดงักลา่ว ดงันี้

ผลการด�าเนินการ

แตง่ตัง้หนว่ยงานในการบริหารจดัการเฝ้าระวงัและป้องกนัสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
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ผลการด�าเนินงาน

พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ TWO IN ONE 
สวมหนา้กากอนามยัป้องกนั PM 2.5 และไวรสัโควิด -19 
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ประชมุ

คณะท�างานงาน 

เพ่ือแจง้-สื่อสาร

ใหพ้นกังานทราบ

อยา่งทัว่ถึง

จดักจิกรรมกจิกรรม/

โครงการ TWO IN ONE 

สวมหนา้กากอนามยัป้องกนั 

PM 2.5 และโควิด-19

เย็บผา้ปิดจมกู

รายละเอียด จ�านวน (คน) %

เพศ

ชาย 32 57.14

หญิง 24 42.86

อายุ

นอ้ยกว่า 25 ปี 12 21.43

25 – 30 ปี 18 32.14

31 – 40 ปี 16 28.57

40 ปีขึน้ไป 10 17.86

อายกุารท�างาน

นอ้ยกว่า 1 ปี 11 19.64

1 – 2 ปี 15 26.79

3 – 4 ปี 7 12.50

5 – 6 ปี 7 12.50

7 – 8 ปี 3 5.36

8 ปีขึน้ไป 13 23.21

รวม 56

จ�านวน 56 คน 

ความพึงพอใจตอ่ภาพรวมท่ีเขา้ร่วมกจิกรรม/โครงการเฉลีย่อยูใ่นระดบัดมีาก

มอบรางวลัแกห่นว่ยงานท่ีเขา้ร่วมกจิกรรม
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ฉีดพ่นเพ่ือฆา่เช้ือไวรสัโควิด-19

บริษทัฯ ไดท้�าการฉีดพ่นเพ่ือฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนกังานของบริษทัฯ บริเวณส�านกังาน และหนว่ยงานตา่งๆ อย่างนอ้ย 
เดือนละ 1 ครั้ง ตามสถานการณ์ รวมถึงมีมาตรการในการคัดกรองพนักงานท่ีไป-กลับ ต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลต่างๆ และ 
ด�าเนนิมาตรการท่ีเกีย่วขอ้งตามท่ีหนว่ยงานภาครฐัขอความร่วมมอืจนกว่าสถานการณจ์ะคลีค่ลาย

มาตรการและแนวทางปฏิบติัตนส�าหรบัผ ูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงันัน้ การจัดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั 
(มหาชน) (บริษทัฯ) จึงไดแ้สดงความห่วงใยตอ่สถานการณด์งักลา่ว จึงไดเ้สนอแนวปฏิบตัสิ�าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ โดยระบไุวใ้นหนงัสือเชญิประชมุ และไดม้กีารปฏิบตัติามมาตรการอยา่งเคร่งครดั
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SMART PEOPLE

การสรา้งแรงบันดาลใจและสนับสนนุ  พนักงานทุกระดับ 

ตามความสามารถของแตล่ะบคุคลอยา่งเทา่เทียมกนั เพ่ือใหพ้นกังานพฒันาทกัษะ 

ความเชีย่วชาญ และความช�านาญตามท่ีตนเองถนดั รวมถึงร่วมกนัคิดคน้และ

พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  มาใชใ้หเ้กดิประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์ทัง้เคร่ืองมอื อปุกรณ ์

ตลอดจนวิธีในการใหบ้ริการ โดยค�านึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบ 

ท่ีจะเกิดขึ้นเป็นส�าคัญ ซ่ึงส่งผลใหพ้นักงานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึ้น รวมถึง 

การส่งต่อไปสู่ครอบครัวและสังคมโดยรอบ ตามเป้าหมายและความส�าเร็จ 

ท่ีตัง้ใจไว้

“

“
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การบรหิารจดัการดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั

กลยทุธด์า้นความปลอดภยั

 ทิศทางของกลยทุธด์า้นความปลอดภยัจะมุง่เนน้สง่เสริม 
สรา้งความตระหนกั และปลกูฝังจิตส�านึก เพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรม 
ท่ีเป็นวฒันธรรมแห่งความปลอดภยั โดยใชเ้ทคโนโลยีในการบริหาร
จดัการดา้นความปลอดภยัเพ่ือยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั 
และใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนกิจกรรม 
ดา้นความปลอดภัยเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือใหล้ ุ่มผูม้ี
สว่นไดเ้สียท่ีไดร่้วมงานกบับริษทัฯ มัน่ใจไดว่้าจะมคีวามปลอดภยั 
ตลอดการปฏิบัติหนา้ท่ี ไม่เกิดอบุัติเหตถึุงขัน้รา้ยแรง จนส่งผล 
กระทบตอ่ชมุชน และสิ่งแวดลอ้มโดยรอบ

บริษัทฯ ไดด้�าเนินการวางรากฐานระบบการจัดการ  
ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก�าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งโดยจัดใหม้ีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ท�างาน และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน เพ่ือร่วมกันก�าหนดนโยบาย 
วัตถปุระสงค ์มาตรการความปลอดภยัดา้นต่างๆ แผนงานและ
เป้าหมายดา้นอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งไดจ้ัด
ตัง้คณะท�างานดา้น อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขึน้ เพ่ือให้
องคก์รมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติในการด�าเนินกิจกรรมใหเ้กิด 
ความปลอดภยัสงูสดุทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
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ระดบัความเขม้ของแสงสว่าง

สภาพแวดลอ้มถือเป็นตัวแปรส�าคัญ ท่ีมีผลต่อความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการท�างานอย่างมากหากภายในบริเวณท่ีท�างานมีสภาพ
แวดลอ้มท่ีมเีสียงดงั มแีสงนอ้ย หรือมคีวามรอ้นสงู ก็จะท�าใหผู้ป้ฏิบตังิานเกดิ
ความเหนือ่ยลา้หรือความเครียด ซ่ึงจะเกดิผลโดยตรงตอ่การปฏิบตังิาน และสง่
ผลตอ่คณุภาพของงานอีกดว้ย 

บริษทั ไทย เอ็น ด ีที จ�ากดั (มหาชน) เล็งเห็นและตระหนกัถึงความส�าคญั
ของสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ซ่ึงอาจมผีลตอ่สขุภาพของพนกังาน บริษทัฯ 
โดยฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม จึงไดม้ีการตรวจวัด
วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการท�างานดา้นแสงสว่าง ทัง้ส�านกังานใหญ ่และหนว่ย
งานสาขา โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท�างาน ระดบัวิชาชพี เป็นผูด้�าเนนิ
การ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างานเกีย่ว
กบัความรอ้น แสงสว่าง และเสยีง พ.ศ. 2549 โดยด�าเนนิการตรวจวดัปีละ 1 ครัง้ 

จากการประเมนิผลระดบัความเขม้ของแสงสว่างในบริเวณท่ีพนกังานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจดุ หรือตอ้งใชส้าตาอยูก่บัท่ีในการ
ท�างานตามกฎกระทรวงฯ เกีย่วกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

การสภาพแวดลอ้มและสขุภาพในการท�างาน

ผลการด�าเนินการ

จ�านวนจดุท่ีตรวจวดั   183 จดุ 

เป็นไปตามเกณฑ ์        95 จดุ 

ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์     88  จดุ 

ส�านกังานใหญ่

จ�านวนจดุท่ีตรวจวดั   108 จดุ 

เป็นไปตามเกณฑ ์      68 จดุ 

ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์       40 จดุ 

ส�านกังานสาขาระยอง

ไมผ่า่น     ผา่น

48%       
 52%

ไมผ่า่น     ผา่น

37%       
   
 63%

กอ่นการแกไ้ข

หลงัการแกไ้ข

จากการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพ
แวดลอ้มในการท�างานดา้นแสงสว่าง พบ
ว่าแสงสว่างต�า่กว่าเกณฑม์าตรฐานความ
ปลอดภัยในการท�างานหลายจดุ โดยได้
ด�าเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง
ก�าหนด โดยมแีนวทางการปรบัปรงุแกไ้ข

- ให้ความรู้พนักงานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
สุขภาพท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงการให้ความรู ้
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท�างานท่ีเหมาะสม

- ซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟท่ีช�ารดุ 
เสียหายใหม้สีภาพการใชง้านไดป้กติ

- แนะน�าให้พนักงานลดระดับความสูง 
ของโคมไฟสอ่งสว่างลงมาอยู่ในระยะท่ีสามารถ 
ใหป้ริมาณแสงสว่างเพียงพอ

- ใชโ้คมไฟท่ีทาดว้ยสีเงินหรือสีขาว ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการสะทอ้นแสงไดด้ ีชว่ยเพ่ิมแสง
สว่างในบริเวณการท�างาน

- เปลี่ยนต�าแหน่งการท�างานไม่ใหอ้ยู่ใน
ต�าแหนง่ท่ีมเีงา หรือเกดิเงาจากตวัผูป้ฏิบตังิาน

- ใชแ้สงสว่างจากธรรมชาติช่วยในการ
เพ่ิมแสงสว่าง

- ท�าความสะอาดดวงไฟ ผนงั เพดาน และ
พ้ืนท่ี/บริเวณท่ีมผีลกระทบท�าใหแ้สงสว่างลดลง



รายงานแห่งความยัง่ยนื ๒๕๖๓ 75

ก
ารบ

รหิ
ารจ

ดั
ก

ารด
า้น

อ
าชี

วอ
น

าม
ยั

 แล
ะค

วาม
ป

ล
อ

ด
ภ

ยั

จ�านวนลกูจา้งท่ีตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ ประจ�าปี 2561-2563

แนวโนม้ผลตรวจสขุภาพของพนกังาน
ท่ีตอ้งสมัผสัเสียงดงัเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

สมัผสัเสียงดงั

เนื่องจากการปฏิบัติงานจะต้องเขา้ไป
ด�า เนินการในพ้ืน ท่ีของลูกค้าบริษัทฯ จึงมี
มาตรการป้องกันโดยใหพ้นกังานท่ีออกไปปฏิบัติ
งานนอกสถานท่ีทกุคนตอ้งสวมใสอ่ปุกรณป้์องกนั
อันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วน และไดม้ีการ
แนะน�าวิธีสวมใส่ท่ีอดุหลูดเสียงดว้ยวิธีท่ีถกูตอ้ง 
ให้แก่พนักงานทราบ เพ่ือการป้องกันและลด
อันตรายจากเสียงดังได ้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

การตรวจวดัและวิเคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้
ของสารเคมีอนัตรายฯ ในสถานประกอบการ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานท่ีตอ้ง
ปฏิบัติงานกับสารเคมี จึงไดด้�าเนินการตามท่ีกฎหมายก�าหนด
อยา่งเคร่งครดั ฝ่ายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม 
ไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัและวิเคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมี
อันตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท�างานและสถานท่ีเก็บรักษา 
สารเคมีอันตราย โดยมีวัตถปุระสงค ์ เพ่ือเป็นการควบคมุระดับ
ความเขม้ขน้ของสารเคมีอันตรายไม่ใหเ้กินขีดจ�ากัดท่ีพนักงาน
สามารถสัมผัส หรือไดร้ับเขา้สู่ร่างกายไดท้กุวันตลอดเวลา 
ท่ีท�างานโดยไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ

ตามท่ีประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง 
หลักเกณฑ ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัด
ระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2559 ไดก้�าหนด
ให้นายจา้งจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเขม้
ขน้ของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท�างานและ 
สถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
เพ่ือเฝ้าระวงัความปลอดภยัของพนกังานท่ีปฏิบตังิานกบัสารเคมี
อยา่งตอ่เนือ่ง 

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม  
ไดด้�าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเขม้ขน้ของสาร
เคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท�างานและสถานท่ีเก็บ
รักษาสารเคมีอันตราย โดยผูท่ี้ขึ้นทะเบียนหรือไดร้ับใบอนญุาต 
จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (บริษทั เอ็นไวรโ์ปร จ�ากดั) 
ใบอนญุาตเลขท่ี ว.-156

  สารเคมีท่ีตรวจ        จดุท่ีด�าเนินการตรวจ               สถานท่ีตรวจวดั

Acetic Acid (กรดอะซิติก) 

Acetone (อะซิโตน) 

Isopropyl Alcohol (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล)์ 

หอ้งลา้งฟิลม์ 
หอ้งเก็บสารเคมี 

ส�านกังานกรงุเทพฯ 
ส�านกังานระยอง 

ผลการตรวจวดั/ ผลการประเมิน 2561 2562 2563 2564

ส�านกังานกรงุเทพฯ
เป็นไปตามเกณฑ ์

100%
เป็นไปตามเกณฑ ์

100%
เป็นไปตามเกณฑ ์

100%
คงไวซ่ึ้ง 100% 

ส�านกังานระยอง เป็นไปตามเกณฑ ์
100%

เป็นไปตามเกณฑ ์
100%

เป็นไปตามเกณฑ ์
100%

คงไวซ่ึ้ง 100% 

ผลการด�าเนินการ

รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท�างานและสถานท่ีเก็บ
รกัษาสารเคมอีนัตราย
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การตรวจวดัแอลกอฮอลแ์ละสารเสพติด  

บริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีว่าแอลกอฮอลแ์ละ 
สารเสพติดทกุชนิด เป็นสิ่งท่ีท�าใหป้ระสิทธิภาพในการท�างาน 
ลดลง และอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของตนเอง  
เพ่ือนร่วมงาน และบคุคลผูอ่ื้น ก่อใหเ้กิดผลเสียทั้งต่อทรัพยส์ิน 
และชีวิตได ้ รวมถึงอาจเป็นการผิดขอ้ก�าหนดของลูกคา้และ 
ผิดกฎหมาย ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังลดอุบัติเหตแุละ 
ความสญูเสียตอ่พนกังานและบริษทัฯ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด ตลอดจนไดก้�าหนดมาตรการตรวจระดบั
แอลกอฮอลแ์ละสารเสพติดในร่างกาย กรณีท่ีผลตรวจยืนยันว่า
พบปริมาณแอลกอฮอลใ์นลมหายใจและพบสารเสพติดใหยึ้ดถือ 
บทลงโทษของบริษัทฯ ตามระ เ บียบการปฏิบัติบ ริษัทฯ  
โดยการสุ่มตรวจ (Random Testing)  และไดก้�าหนดไวใ้นขัน้ตอน 
การปฏิบตังิานอยา่งชดัเจน

การตรวจวดัแอลกอฮอล ์
(ลมหายใจ)

ปรมิาณแอลกอฮอล ์= 0 mg%

พนกังานเขา้ไปปฏิบตังิานตามปกติ

ตรวจสอบครัง้ท่ี 1
ปรมิาณแอลกอฮอล ์> 0 mg%
--> พกั 30 นาที 

เพ่ือตรวจวดัอีกครัง้

ตรวจสอบครัง้ท่ี 2
ปรมิาณแอลกอฮอล ์> 0 mg%
--> ไมอ่นญุาตใหพ้นกังาน

ปฏิบตังิานโดยเด็ดขาด

การด�าเนินการ

การตรวจวดัสารเสพติด 
(ปัสสาวะ) 

กรณีตรวจแลว้ไมพ่บสารเสพติด 

พนกังานเขา้ไปปฏิบตังิานตามปกติ

กรณีตรวจพบว่ามีสารเสพติด 

หา้มไมใ่หพ้นกังานปฏิบตังิาน และ
ตอ้งไปตรวจเพ่ือยืนยนัผล 
(Confirmation test) อีกครัง้  
โดยหนว่ยงานท่ีมอี�านาจตรวจ
ยืนยนัผลตามประกาศคณะ
กรรมการควบคมุยาเสพตดิใหโ้ทษ

ไมพ่บพนกังานท่ีมีปรมิาณแอลกอฮอลเ์กิน 0 mg% ทกุคนท่ีไดร้บัการตรวจวดั --> เป็นไปตามเกณฑ1์00%

การตรวจวดัแอลกอฮอล์

จ�านวนพนกังานท่ีส ุม่ตรวจ (คน)

ผลตรวจวดั (0 mg%)

ผลการด�าเนินการ

172

0 mg% 

80

0 mg% 

80

0 mg% 

80

คาดว่าไมพ่บแอลกอฮอล์
ส�าหรบัพนกังานทกุคน 

ท่ีตรวจวดั 100%

2561 2562 2563 2564
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การตรวจสขุภาพพนกังาน

ฝ่าย HSE ก�าหนดและจดัท�าบญัชรีายการตรวจสขุภาพความเสี่ยงของพนกังาน โดยประเมนิจากความแตกตา่งทางดา้นสภาพ
แวดลอ้ม เคร่ืองมอื และกจิกรรมการท�างาน เร่ิมจากรายการปัจจยัเสีย่งทางดา้นกฎหมาย เชน่ แสง เสยีง ความรอ้น สารเคม ีหรือขัน้ตอนอ่ืนใด 
ท่ีอาจจะเสี่ยงท�าใหพ้นกังานเกดิโรคจากการท�างาน เป็นตน้ ทัง้นี ้เพ่ือตดิตามและเฝ้าระวงัแนวโนม้สขุภาพพนกังาน เพ่ือรกัษาหรือด�าเนนิ
การป้องกนัไดท้นัทว่งที และภายหลงัจากการตรวจสขุภาพตามท่ีบริษทัฯก�าหนดแลว้ บริษทัฯ ไดน้�าผลตรวจสขุภาพมาวิเคราะห ์แนวโนว้
ของสขุภาพของพนกังานเพ่ิมเตมิ และไดน้�าขอ้มลูดงักลา่ว มาจดัท�าโครงการสนบัสนนุกจิกรรมดา้นสขุภาพ ในแผนงานประจ�าปีตอ่ไป

ไมพ่บพนกังานท่ีมีสารเสพติดทกุคนท่ีไดร้บัการตรวจวดั --> เป็นไปตามเกณฑ1์00%

การตรวจวดัสารเสพติด

จ�านวนพนกังานท่ีส ุม่ตรวจ (คน)

ผลตรวจวดั (ไมพ่บสารเสพติด)

172

ไมพ่บ

80

ไมพ่บ

80

ไมพ่บ

80

คาดว่าไมพ่บสารเสพติด
ส�าหรบัพนกังานทกุคน 

ท่ีตรวจวดั 100%

2561 2562 2563 2564

โครงการเสรมิสขุภาพ  MY BMI 
(ติดตาม บนัทึกสถานะ BMI ของตนเอง)

เพ่ือใหพ้นกังานในองคก์รไดม้ีความรู ้ เขา้ใจ 
ในเร่ืองการดแูลตนเองเกีย่วกบั โภชนาการ การออก
ก�าลังกาย การควบคมุน�า้หนักดว้ยตนเอง โดยใช ้
หลกั 3 อ. (อาหาร, ออกก�าลงักาย และ การจดัการ
อารมณ)์  เพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมสขุภาพท่ีเหมาะสม 
เป็นการป้องกนัและการมสีขุภาพท่ีดตีอ่ไป

ตวัช้ีวดั

1. พนกังานเขา้รว่มโครงการไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

2. พนกังานมีความร ูค้วามเขา้ใจโดยไดค้ะแนนแบบ
ทดสอบหลงัท�ากิจกรรม-มากกว่าหลงัท�ากิจกรรม

รอ้ยละ 52

รอ้ยละ 100

เป็นไปตามเกณฑ์

เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการด�าเนินงาน

3. พนกังานไดค้ะแนนหลงัท�ากิจกรรมไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 คะแนน

รอ้ยละ 80 เป็นไปตามเกณฑ์
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การซอ้มสถานการณฉ์กุเฉินเป็นไปตามแผนและขอ้ก�าหนด 100%

อคัคีภยั

สารเคมี

รงัสี

ส�านกังานกรงุเทพ ส�านกังานระยอง หน่วยงานสงขลา หน่วยงานก�าแพงเพชร

ส�านกังานระยอง หน่วยงานสงขลา หน่วยงานก�าแพงเพชร

ส�านกังานกรงุเทพ ส�านกังานระยอง หน่วยงานสงขลา หน่วยงานก�าแพงเพชร 
หน่วยงานชลบรุี

100%

100%

100%

อคัคีภยั

สถานการณฉ์กุเฉิน

สารเคมี

รงัสี

กฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด�าเนินการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานเก่ียวกบั
การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555

กฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด�าเนินการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างานเก่ียวกบั
สารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2556

กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานเก่ียวกบัรงัสีชนิด
กอ่ไอออน พ.ศ. 2547

ซอ้มปีละ 1 ครัง้  
--> 100 %

ซอ้มปีละ 1 ครัง้  
--> 100 %

ซอ้มปีละ 1 ครัง้
--> 100 %

ผลการด�าเนินการ

บริษทั ไทย เอ็น ด ีที จ�ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้กีารด�าเนนิ
การเพ่ือเตรียมความพรอ้มและการตอบสนองในกรณีฉกุเฉินอยู่
เสมอในหลาย ๆ ดา้น เพ่ือเป็นการลดโอกาสความเสียหายท่ีอาจ
เกดิขึน้จากเหตกุารณไ์มพึ่งประสงคร์วมทัง้จากสถานการณฉ์กุเฉิน
ตา่งๆ การจดัท�าแผนเตรียมความพรอ้มกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน จึง
เป็นการเตรียมการรับมือกับเหตกุารณ์ฉกุเฉินในรปูแบบต่างๆ 
เพ่ือใหพ้นกังานในบริษทัฯ สามารถปฏิบตังิานไดใ้นสภาวะวิกฤตไิด้
อยา่งมปีระสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหแ้กล่กูคา้ 
ชมุชนรอบขา้งไดว่้า บริษทัฯ มคีวามพรอ้มเสมอในการตอบสนอง
ในกรณีฉกุเฉิน

การตอบสนองในกรณีฉกุเฉิน 

บริษัทฯ ไดจ้ัดท�า น�าไปใช ้ และคงไวซ่ึ้งขั้นตอนปฏิบัต ิ
เพ่ือตอบโตภ้าวะฉกุเฉินท่ีเกดิขึน้และเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาผลเสยี
หายดา้นอาชวีอนามยัและคามปลอดภยัท่ีอาจจะเกดิขึน้ โดยในการ
วางแผนตอบโตภ้าวะฉกุเฉิน โดยพิจารณาถึงความจ�าเป็นกับผูม้ี
สว่นไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้ง เชน่ ดา้นความชว่ยเหลือฉกุเฉิน และชมุชน
อาศัยโดยรอบ ทั้งนี้ บริษทัฯ มีการทบทวนและปรับปรงุขัน้ตอน
ปฏิบัติส�าหรับการเตรียมความพรอ้มและการตอบโตภ้าวะฉกุเฉิน
ตามชว่งเวลาท่ีก�าหนดตามความเหมาะสม ดงันี้
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ภาพการซอ้มอพยพหนีไฟประจ�าปี 2563

ก�าแพงเพชร
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ภาพการซอ้มเหตฉุกุเฉินทางรงัสี ประจ�าปี 2563
ก�าแพงเพชร
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ก�าแพงเพชร

ภาพการซอ้มสารเคมีหกรัว่ไหล ประจ�าปี 2563

ระยอง
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บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการทดสอบและตรวจสอบ
ดา้นความปลอดภัยทางวิศวกรรมดว้ยเทคนิคไม่ท�าลาย (NDT) จึงจ�าเป็นอย่างย่ิง 
ท่ีจะตอ้งจดัใหม้แีนวทางในการปฏิบตัท่ีิเกี่ยวกบัการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้เกี่ยว
กบัการปฏิบตังิานดา้นรงัส ีเพ่ือใหเ้กดิความปลอดภยัแกผู่ป้ฏิบตังิาน และประชาชนทัว่ไป  
โดยไดม้กีารน�าขอ้ก�าหนด กฎเกณฑ ์มาตรฐานในเร่ืองเกีย่วกบัความปลอดภยัทางรงัสี 
ซ่ึงมหีลายองคก์รทัง้ระดบัระหว่างประเทศและระดบัประเทศ ไดแ้ก ่

• คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ ว่าดว้ยการป้องกันอันตรายจากรังสี  
(International Commission on Radiological Protection: ICRP)

• ทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศ (International Atomic Energy 
Agency: IAEA)

• องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)
• คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าดว้ยหน่วยทางรังสีและการตรวจวัด  

(International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU)
• คณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิของประเทศไทย (Atomic Energy For 

Peace Committee)
• กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดา้นความ

ปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานเกีย่วกบัรงัสชีนดิกอ่ไอออน พ.ศ. 
2547

โดยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในบริษทัฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาขอ้เสนอแนะตา่งๆ ประเทศ
ท่ีมกีารใชป้ระโยชนจ์ากรังสีไดน้�าไปใช ้โดยอาจใชโ้ดยตรง หรือมกีารปรับปรงุใหเ้หมาะ
กบัการใชใ้นบริษทัฯ โดยเนน้ใหเ้กิดความปลอดภยัอย่างสงูสดุทัง้ตอ่พนกังาน องคก์ร 
ชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม

การปฏิบติังานดา้นรงัสีอยา่งปลอดภยั 

การป้องกนัอันตรายจากรังสีจะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายได ้ขึน้อยู่กบั 
การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั (Safety organization) ใหม้ปีระสทิธิภาพสงู ประกอบ
กับผูป้ฏิบัติงานทางรังสีในหน่วยงานนัน้ และผูบ้ังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบ จะตอ้งร่วม
มือกันใหก้ารสนบัสนนุ และใหค้วามสนใจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการจัดการ 
ในทกุระดบัชัน้อยา่งระมดัระวงั โดยอาศยัมาตรการตา่งๆ ดงันี้

จดัท�าและปรบัปรงุเอกสารอยา่งตอ่
เนือ่งเกีย่วกบัวิธีปฏิบตังิานถ่ายภาพดว้ย
รงัสีอยา่งปลอดภยั โดยแจง้ใหพ้นกังานท่ี

เกีย่วขอ้งรบัทราบอยา่งทัว่ถึง

ตรวจสอบงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
(HSE Internal Audit) เกีย่วกบัการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพดว้ยรงัสี (RADIOGRAPHIC 

TESTING-RT) โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท�างานระดบัวิชาชพี (จป.วิชาชพี)  
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรงัสี (RSO) ของบริษทัฯ 
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   จดัใหม้อีปุกรณป้์องกนัอนัตรายจากรงัสีขณะปฏิบตังิาน ตลอดจนการ
ควบคมุและตดิตามคา่ปริมาณรงัสีสะสมท่ีผูป้ฏิบตังิานจะไดร้บัเคร่ืองมอืท่ีใชว้ดั

ปริมาณรงัสีสะสมประจ�าตวัผูป้ฏิบตังิานดา้น โดย โอ เอส แอล “Optical Stimulated 
Luminescent Dosimeter (OSL)”

  ควบคมุคา่ปริมาณรงัสีสะสมท่ีแตล่ะบคุคลไดร้บัใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรบั หรือ
อยูใ่นเกณฑท่ี์กฎหมายก�าหนด โดยออกเป็นกฎระเบียบอยา่งชดัเจนใหผู้ป้ฏิบตังิานดา้น
รงัสีปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครดั เพ่ือลดความเสี่ยง/อนัตรายท่ีจะเกดิขึน้ตอ่สขุภาพของ

ผูป้ฏิบตังิาน

   มกีารจดัอบรม และซอ้มแผนฉกุเฉินทางรงัสี
เตรียมพรอ้มตอบสนองตอ่ภาวะฉกุเฉินทางรงัสี ก

ารบ
รหิ

ารจ
ดั

ก
ารด

า้น
อ

าชี
วอ

น
าม

ยั
 แล

ะค
วาม

ป
ล

อ
ด

ภ
ยั

ตรวจตดิตามการไดร้บัปริมาณรงัสีเป็นประจ�าทกุเดอืน
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สรปุผลการด�าเนินงานดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัของบรษิทั ปี 2563 

การวดัผล สถิติปี 2562 

(ราย)

เป้าหมายปี 2563

(ราย)

ผลการด�าเนินงานปี 2563

(ราย)

จ�านวนอบุตัเิหตถึุงขัน้เสียชวิีต 0 0 0

จ�านวนการเจ็บป่วยและโรคจากการท�างาน 0 0 0

อตัราการเกดิอบุตัเิหตถึุงขัน้หยดุงาน 0 0
1

(0.26/200,000 ชัว่โมง-คน)

อตัราบนัทึกการบาดเจ็บ 
2

(0.32/200,000 ชัว่โมง-คน)

ไมเ่กนิ 1

(0.26/200,000 ชัว่โมง-คน)

2

(0.51/200,000 ชัว่โมง-คน)

อตัราการเกดิเหตจุากยานพาหนะ
20

(4.41/200,000 ชัว่โมง-คน)

ไมเ่กนิ 7

(2.05/200,000ชัว่โมง-คน)

4

(1.05/200,000 ชัว่โมง-คน)

อตัราบนัทึกการรบัปริมาณรงัสีเกนิ
8

(2.05/200,000 ชัว่โมง-คน)

ไมเ่กนิ 4

(1.05/200,000 ชัว่โมง-คน)

4

(1.05/200,000 ชัว่โมง-คน)

หมายเหต ุ: การค�านวณอตัราการเกดิอบุตัเิหต ุมาตรฐาน OSHA       =        จ�านวนผูบ้าดเจ็บและเจ็บป่วย  x  200,000     

                                        จ�านวนชัว่โมงการท�างานของพนกังานทัง้หมด 
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การบาดเจ็บจากการท�างาน 

บริษทัฯ ค�านงึถึงความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิ่งแวดลอ้มในการท�างานของพนกังานทกุระดบัเป็นส�าคญัจึงไดแ้ตง่ตัง้คณะ
กรรมการ ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน (คปอ.) ขึน้ เพ่ือก�าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และ
ตดิตามผลการปฏิบตังิาน โดยจดัใหม้กีารประชมุฯ เป็นประจ�าทกุเดอืน พรอ้มทัง้สง่เสริมใหห้วัหนา้งานและผูบ้ริหารเป็นผูน้�าดา้นความ
ปลอดภยั เพ่ือสรา้งความปลอดภยัเป็นวฒันธรรมทัว่ทัง้องคก์ร โดยมกีารก�าหนดตวัชีว้ดัดา้นความปลอดภยัฯ และมกีารคน้หาสาเหตุ
ท่ีแทจ้ริงท่ีท�าใหเ้กดิอบุตัเิหต ุและก�าหนดมาตรการป้องกนัและท�าการแกไ้ขปรบัปรงุไมใ่หเ้กดิเหตกุารณล์กัษณะเดยีวกนัซ�า้ขึน้อีก มกีารน�า
ประเด็นการเกดิอบุตักิารณ/์อบุตัเิหตเุขา้ร่วมหารือในท่ีประชมุคณะกรรมการความปลอดภยัฯ และมกีารน�าขอ้มลูรายงานการสอบสวน
อบุตักิารณแ์ละอบุตัเิหตไุปจดัท�าสถิตกิารประสบอนัตราย ศึกษาผลกระทบ ตดิตามตรวจสอบและวางแผนป้องกนัการเกดิอบุตัเิหต ุให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดกฎหมายของประเทศและระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของบริษทั ฯ เพ่ือป้องกนัความเสีย
หายท่ีอาจเกดิขึน้ตอ่บคุลากร ทรพัยส์ิน และสภาพแวดลอ้ม
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โครงการ KYT

เป็นกจิกรรมท่ีสนบัสนนุงานดา้นอาชวีอนามยั ดว้ยวิธีการวิเคราะหห์รือคาดการณถึ์งอนัตรายท่ีอาจเกดิขึน้จากการท�างาน พรอ้ม
ทัง้ก�าหนด มาตรการหรือวิธีการจดัการอนัตรายเหลา่นัน้เพ่ือใหเ้กดิความปลอดภยัในการท�างาน เป็นการชว่ยคน้หาอนัตรายท่ีแอบแฝง
อยูใ่นการท�างาน นอกจากจะท�าใหพ้นกังานไดม้สีว่นร่วมในการคน้หาและกาหนดวิธีการป้องกนัอนัตรายจากการท�างานแลว้ยงัท�าใหเ้กดิ
ความสามคัคีในการด�าเนนิกจิกรรม เพ่ือสรา้งจิตส�านกึดา้นความปลอดภยัในการท�างาน

กิจกรรม SOCs Card/HazOb & Near Miss Report

การท�าแบบสงัเกตความปลอดภยัและการสือ่สาร (Safety observation and communication) เป็นการการชีบ้ง่อนัตราย การวิเคราะห์
อนัตรายเพ่ือน�าเอาขอ้คิดเห็นมาปรับปรงุการออกแบบใหค้รอบคลมุและมีการป้องกนัการเกิดเหตกุารณท่ี์ไมพึ่งประสงค ์(Undesirable 
events) เพ่ือใหก้ารท�างานไดม้าตรฐานและปลอดภยัย่ิงขึน้

อปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในเร่ืองความปลอดภัยในการท�างานเป็นอย่างย่ิง จึงไดจ้ัดหาอปุกรณ์ป้องกันอันตราย 
สว่นบคุคล (PPE) เพ่ือใหพ้นกังานไดส้วมใสอ่ยา่งเหมาะสมและถกูตอ้งกบัการท�างานในแตล่ะประเภท เป็นการป้องกนัและลดความรนุแรง 
ท่ีอาจเกดิขึน้จากการท�างาน โดยก�าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัแิละไดก้�าหนดไวใ้นคูม่อืความปลอดภยั

หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั แว่นตา 

ชดุหมี ถงุมือ ท่ีอดุห ูผา้ปิดจมกู 

อปุกรณป้์องกนัการตกจากท่ีสงู

โครงการ/กิจกรรมท่ีสนบัสนนุงานดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท�างาน เพ่ือลดการเกิดอบุติั
การณ/์อบุติัเหต ุ

KYT

จ�านวนพนกังานเขา้รว่มกิจกรรม  
(คน)

ความถ่ี 12 ครัง้ต่อเดือน

100%

เป็นไปตามเกณฑ์

100% 100%

2561 2562 2563

SOCs Card/HazOb & Near Miss Report 

จ�านวนพนกังานเขา้รว่มกิจกรรม
(คน)

ความถ่ี 12 ครัง้ต่อเดือน

100%

เป็นไปตามเกณฑ์

100% 100%

2561 2562 2563
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การปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนษุยชนและ

การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม

ในปี 2563 นอกจากพนกังานคนไทย บริษทัฯ ยงัมกีารจา้ง
งานชาวตา่งชาต ิ32 คน ซ่ึงมคีวามแตกตา่งทัง้ในเชือ้ชาต ิศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรม ฯลฯ มาท�างานร่วมกัน ไดม้ีโอกาสแลก
เปลี่ยนเรียนรูท้ัง้ในเร่ืองเทคนิคการท�างานและการพัฒนาความรู ้  
โดยบริษทัฯ ดแูล และปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคน ทกุชาต ิศาสนาดว้ย
ความเสมอภาค และเทา่เทียมกนั  

การปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อการ
เคารพสิทธิมนุษยชนดว้ยความเสมอภาคและความเท่าเทียม
กัน โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพของ
บคุคล และไม่แบ่งแยกความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก�าเนิด เชื้อชาต ิ
สญัชาต ิสีผวิ เพศ อาย ุภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ชนชัน้ ความ
พิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสขุภาพ 
สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
สงัคม การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมอืง และอ่ืนๆ 
ตามหลักการพ้ืนฐานท่ีส�าคัญของกฎหมายสากลว่าดว้ยสิทธิ
มนษุยชน ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทกุคน รวมทั้ง
พนักงานในบริษัทย่อย ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  
โดยบริษัทฯ ให้โอกาสทกุคนอย่างเท่าเทียมกันในการท�างาน  
ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการท�างาน ประกาศ และค�าสัง่ตา่งๆ  
ของบริษทัฯ ท่ีชอบดว้ยกฎหมายเดยีวกนั และจะไมก่ระท�าการใดๆ 
ท่ีเป็นการละเมดิหรือคกุคามสิทธิสว่นบคุคล ไมว่่าจะเป็นทางวาจา 
หรือทางการกระท�าตอ่บคุคลอ่ืน ไมเ่ลือกปฏิบัติหรือกีดกนัผูห้นึง่
ผูใ้ด และส่งเสริมใหท้กุคนมีความตระหนกัและส�านกึในสิทธิหนา้ท่ี
และความรบัผดิชอบของตนท่ีมตีอ่บคุคลอ่ืนและสงัคม

นโยบายการจา้งงาน 

ยึดหลกัการพิจารณาจากความรูค้วามสามารถของผูส้มคัร 
โดยไมเ่ลอืกปฏิบตั ิและไมก่ดีกนัทางเพศ ศาสนา หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีไม่
เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบัตงิาน ซ่ึงลกัษณะการจา้งงานจะแบ่งเป็น 2 
รปูแบบ คือ การจา้งเป็นพนกังานประจ�า และการจา้งแบบชัว่คราว
ท่ีจะก�าหนดระยะเวลาจา้งอยา่งชดัเจน 

บริษทัฯ ก�าหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบตัติามสิทธิขัน้พ้ืนฐานท่ีพนกังานและครอบครวัของพนกังานพึงจะไดร้บั 
โดยค�านงึถึงความเสมอภาค ความเทา่เทียม เทียบเทา่ หรือมากกว่ามาตรฐานพ้ืนฐานตา่งๆ ท่ีพนกังานควรไดร้บัอยา่งแทจ้ริง

สรา้งความเท่าเทียมและต่อยอดความส�าเรจ็

บริษทัฯ ยังปฏิบัติตอ่พนกังานดว้ยความเคารพในเกียรต ิ
ศกัดิศ์รี และหลกัสิทธิมนษุยชน โดย

1.จดัหาระบบ และอปุกรณค์วามปลอดภยัตามขอ้ก�าหนด
และกฎหมาย ส�าหรบัพนกังาน ลกูคา้ และชมุชน เพ่ือป้องกนัอนัตราย 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน หรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต 
ทรพัยส์ิน ส่ิงแวดลอ้ม และชือ่เสียงของลกูคา้

2. สง่เสริมและสนบัสนนุใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาทกัษะ
ดา้นตา่ง ๆ  การศึกษาดงูาน เขา้ร่วมสมัมนา และฝึกอบรมทัง้ภายใน
และภายนอกองคก์ร รวมถึงตา่งประเทศอยา่งสม�า่เสมอ เพ่ือเรียนรู ้
เทคนิคใหม่ๆ ตามยคุสมัยเสริมสรา้งความช�านาญในวิชาชีพ  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ย่าง
ครอบคลมุและเพียงพอในทกุกระบวนการ รวมถึงรองรบัการเพ่ิม
สายธรุกจิใหมข่องบริษทัฯ

3. เปิดโอกาสให้พนักงานไดพ้ัฒนาทักษะการท�างาน 
ดา้นตา่งๆ เพ่ือการเตบิโตในสายงานท่ีตนเองถนดัดว้ยเชน่กนั 

4. สนบัสนนุใหพ้นกังานใชค้วามรู ้ความสามารถในการวิจยั
และพฒันาเพ่ือประดษิฐ ์คิดคน้เคร่ืองมอื อปุกรณ ์และนวตักรรม
ใหม่ๆ  ท่ีทันสมยัตามมาตรฐานสากล สามารถใชง้านไดจ้ริง เพ่ือ
ลดตน้ทนุในการบริการทัง้ ตอ่องคก์ร และลกูคา้

5. บริษัทฯ ไดจ้ัดสภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท�างาน มีพ้ืนท่ี
ท�างานร่วมกนั มแีหลง่คน้ควา้หาความรูท้ัง้แบบออนไลน ์(Knowl-
edge Center) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tndt.co.th และ
หอ้งสมดุภายในส�านักงาน รวมถึงการจัดหาอปุกรณ์ท่ีจ�าเป็น  
เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน
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ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม

ค่าตอบแทน

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตามสิทธิ 
ขัน้พ้ืนฐานท่ีพนกังานพึงจะไดร้ับ ใหค้่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกับ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตาม
ความเหมาะสม และเป็นธรรม เชน่ จากการประเมินผลการปฏิบัติ
งานประจ�าปี การประเมนิผลตามแผนกลยทุธข์องบริษทัฯ ในชว่ง  
3 - 5 ปี และการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมจากท่ีบริษทัฯ พึงใหท่ี้มา
กกว่ากฎหมายก�าหนด เช่น กองทนุส�ารองเลี้ยงชีพ การประกัน
ชีวิตและประกันอบุัติเหต ุรวมถึงการดแูลสขุภาพอนามยั โดยจัด
ใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ�าปีตามลกัษณะของงานท่ีเกีย่วขอ้ง และ
การร่วมมือกับธนาคารของรัฐในการจัดสวัสดิการเงนิก ูป้ระเภท
ตา่งๆ ในอตัราดอกเบ้ียต�า่กว่าสถาบนัการเงนิทัว่ไป เพ่ือเป็นทนุใน
การสรา้งงานสรา้งอาชพีเสริม หรือชว่ยแกปั้ญหาหนีส้นิสว่นตวัใน
ครอบครัวของพนกังานทั้งระยะสัน้และระยะยาวซ่ึงไมส่ามารถแก้
ปัญหาได ้ใหผ้อ่นคลายไดด้ว้ยดี นอกจากนี้ ยังจัดสถานท่ีปฏิบัติ
งานใหม้ีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีมมุพักผ่อนและลานกิจกรรมใหก้ับ
พนกังาน รวมถึงการจดัหาอปุกรณท่ี์จ�าเป็นเพ่ือป้องกนัอันตราย
จากการท�างาน เป็นตน้

ค่าตอบแทนกรรมการผ ูจ้ดัการ / CEO

คา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาเป็นประจ�า
ทกุปี โดยเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดคา่ตอบแทนก�าหนด และเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษทัฯ 
ระดบัคา่ตอบแทนระยะสัน้ ไดแ้ก ่เงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทน
จงูใจในระยะยาว จะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบตังิานทางการเงนิ 
และการปฏิบตัติามวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธใ์นระยะยาว ตลอดจนผล
การปฏิบตังิาน การพฒันาผูบ้ริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยาย
ตวัทางธรุกจิ และการเตบิโตทางผลก�าไรของบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนผ ูบ้รหิาร 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการ 
ผูจ้ัดการเป็นประจ�าทกุปี ซ่ึงเป็นไปตามหลักการและนโยบาย 
ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนก�าหนด

ค่าตอบแทนพนกังาน

บริษทัฯ มนีโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนพนกังาน โดยค�านงึ
ถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรม ตามความรู ้ความสามารถ 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนกังานแตล่ะคน และอดคลอ้งกบั
ค่าเฉลี่ยของอตุสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนกังาน 
จะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโต 
ของบริษทัฯ

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดจ้ัดตั้งกองทนุส�ารองเลี้ยงชีพ 
ในนามบริษัทฯ ส�าหรับพนกังานของบริษัทฯ ทกุคน โดยแต่ง
ตัง้ใหบ้ริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุกสิกรไทย จ�ากดั เป็นผู้
จดัการกองทนุ โดยเร่ิมตัง้แตว่ันท่ี 1 มกราคม 2548 เป็นตน้
มา บริษทัฯ จะจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 5 - 10 
ของเงนิเดือนพนกังาน ทัง้นี ้ เป็นไปตามเงือ่นไขอายกุารท�างาน 
โดยพนกังานจ่ายเงนิสะสมในอตัราไมต่�า่กว่ารอ้ยละ 5 ของเงนิ
เดอืน แตไ่มเ่กนิอตัราท่ีบริษทัฯ จา่ยสมทบ

ตัง้แต ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป บริษทัฯ ไดย้า้ย
เขา้กองทนุ เค มาสเตอร ์พลู ฟันด ์โดยบริษทั หลกัทรพัย์
จดัการกองทนุกสิกรไทย จ�ากดั ยงัคงท�าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการ
กองทนุ ซ่ึงพนกังานสามารถจา่ยเงนิสะสมไดใ้นอตัรารอ้ยละ 
5 - 15 ของเงนิเดอืน ตัง้แตเ่ร่ิมเขา้กองทนุฯ โดยบริษทัฯ ยงั
คงจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 5 - 10 ของเงนิ
เดอืนพนกังาน (เกณฑเ์ดมิ) ซ่ึงพนกังานสามารถเลอืกรปูแบบ
การลงทนุตามความเหมาะสมของแตล่ะบคุคล เพ่ือสรา้งผล
ตอบแทนท่ีดทีัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงผลตอบแทนท่ี
สงูขึน้ตามอายงุานและประเภทของกองทนุท่ีตนเองเลอืก เพ่ือ
ใหร้ ูจ้กัการเก็บออมไวใ้ชใ้นอนาคต และ/หรือ สรา้งความมัน่คง
ทางการเงนิหลงัการเกษยีณอาย ุในปัจจบุนัมจี�านวนสมาชกิ
กองทนุฯ ทัง้สิ้น 79 คน

สวสัดิการ

คณะกรรมการสวัสดิการ ซ่ึงประกอบดว้ยตัวแทน
พนกังานทกุคน (รอ้ยละ 100) ยงัมบีทบาทในการดแูล จดัการ
สวสัดกิารท่ีควรม ีหรือควรไดร้บัการปรบัปรงุ แกไ้ข ใหเ้ป็นไป
อยา่งเหมาะสมและตามความตอ้งการของพนกังานในแตล่ะหนว่ย
งาน รวมถึงการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามคัคี และผกู
สมัพนัธพ์นกังานใหม้ีโอกาสร่วมกนัท�ากิจกรรมตา่งๆ อาทิเชน่ 
กจิกรรม CSR : การร่วมท�าความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ การท�า
หนา้กากอนามยัป้องกนัฝุ่น PM 2.5 และไวรสัโควิด 19 เป็นตน้

นอกจากสวัสดิการต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
บริษทัฯ จัดใหม้ีสวัสดิการต่างๆ เพ่ิมเติมใหก้ับพนกังาน อาทิ
เชน่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิตและอบุัติเหตุ
กลุ่ม การตรวจสขุภาพประจ�าปี สวัสดิการเงนิช่วยเหลือ และ
อ่ืนๆ เชน่ เงนิชว่ยเหลืองานศพกรณีพนกังานและบิดา มารดา 
บตุร หรือ คู่สมรสท่ีชอบดว้ยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต 
เงนิชว่ยเหลอืกรณีพนกังานสมรส กรณีพนกังานอปุสมบท เงนิ
ก ูยื้มกรณีฉกุเฉิน การจดัหาแหลง่เงนิก ูซ้ื้อบา้นในอตัราดอกเบ้ีย
พิเศษ เป็นตน้

รวมถึงการจดัสรรพ้ืนท่ีและอปุกรณส์�าหรบัสนัทนาการ 
เพ่ือใหพ้นกังานไดอ้อกก�าลงักาย เชน่ โตะ๊ปิงปอง สนามฟุตบอล 
สนามเปตอง และลานกวา้งส�าหรบัจดักจิกรรม / งานสงัสรรค์
ในโอกาสตา่งๆ เป็นตน้

ผลตอบแทน และสวสัดกิารตามความสามารถอยา่งเหมาะสม เป็นธรรม และเทา่เทียมกนั
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ขอ้เสนอแนะ

บริษทัฯ ยงัสง่เสริมและปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัติาม

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งในเร่ือง

การตอ่ตา้นการทจุริตคอรปัชัน่โดยเคร่งครดั อีกทัง้ ยงัเปิดโอกาสให้

พนกังานสามารถรอ้งทกุข ์หรือเสนอแนะเร่ืองตา่งๆ ท่ีเกิดจากการ

ปฏิบตังิานผา่นทาง E-mail / ไปรษณีย ์/ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล โดย

บริษทัฯ จะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของผูร้อ้งเรียน ผลการด�าเนินการ

ในปี 2563 ไมม่กีรณีพนกังานผดิขอ้บงัคบัตาม
มาตรฐานหรือกฎหมาย รวมถึงไมม่กีารรอ้งทกุขแ์ตอ่ยา่งใด

ค่าตอบแทนผ ูบ้รหิาร

เงนิเดอืน + รายไดอ่ื้นๆ

2563 9,822,852.00

2563 9,822,852.00

2561 9,822,852.00

2563 246,210.92

2562 355,657.42

2561 214,406.51

สวสัดกิาร2563 10,733,770.92

2562 10,870,398.42

2561 10,846,678.51

รวม

2563 664,708.00

2562 691,889.00

2561 809,420.00

กองทนุส�ารองเลีย้งชพี

2563 -

2562 -

2561 -

โบนสั

ค่าตอบแทนพนกังาน

เงนิเดอืน+รายไดอ่ื้นๆ

2563 117,826,645.00

2562 117,826,645.00

2561 107,843,481.50

2563 906,386.78

2562 1,064,992.07

2561 959,284.35

สวสัดกิาร2563 3,876,005.00

2562 3,673,411.00

2561   3,480,166.00

คา่วิชาชพี

2562 1,626,426.00

2561 2,082,102.00

2560            2,324,213.00

กองทนุส�ารองเลีย้งชพี

2563 -

2562 936,878.00

2561 1,907,940.70

โบนสั

รวมค่าตอบแทนพนกังาน

2563 119,382,643.78

2562 125,128,352.07

2561  124,276,245.89
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กองทนุส�ารองเล้ียงชีพ

เพศ จ�านวน (คน) แผนการลงทนุฯ จ�านวน (คน) สะสมลกูจา้ง สมทบนายจา้ง

หญิง 22

แผนท่ี 1 3 5% 15 5% 10

แผนท่ี 2 13 7% 1 6% 2

แผนท่ี 3 4 8% 1 7% 1

แผนท่ี 4 2 10% 3 8% 3

14% 1 9% 0

15% 1 10% 6

เพศ จ�านวน (คน) แผนการลงทนุฯ จ�านวน (คน) สะสมลกูจา้ง สมทบนายจา้ง

ชาย 57

แผนท่ี 1 25 5% 15 5% 22

แผนท่ี 2 12 8% 1 6% 5

แผนท่ี 3 4 9% 1 7% 5

แผนท่ี 4 6 10% 3 8% 3

15% 1 9% 4

10% 18
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SCB
2563 0
2562 0
2561 0

GSB
2563 27
2562 25
2561  33 

IBANK
2563 7
2562 7
2561 7

โอกาสเขา้ถึงแหลง่เงินทนุ เพ่ือขจดัปัญหาหน้ีสิน

บริษัทฯ ไดล้งนามในบันทึกขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการเงินทั้งของภาครัฐและเอกชนถึง 3 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์  ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม เพ่ือเป็นแหล่งเงินทนุดอกเบ้ียต�่าใหพ้นักงานไดม้ีโอกาสเขา้ถึงไดง้่ายสามารถ 
น�าไปแกปั้ญหาหนีส้ิน หรือน�าไปเป็นเงนิทนุเพ่ือประกอบอาชีพเสริมนอกเวลางาน รวมไปถึงการขอสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงจากการ
ด�าเนนิการงักลา่ว มพีนกังานท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ และไดร้บัการอนมุตัเิงนิทนุ / สินเชือ่แลว้จ�านวน 32 ราย หรือคิดเป็น 14.39% 
ของจ�านวนพนกังานทัง้หมด 

การจดัหาแหลง่เงินก ูซ้ื้อบา้นในอตัราดอกเบ้ียพิเศษ
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ขอ้มลูพนกังานปี 2563
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รายการ
จ�านวน (คน)

2561 2562 2563

เพศชาย 249 264 262

เพศหญิง 60 66 68

รวม 309 330 330
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การบรหิารบคุลากร

ในธรุกิจวิศวกรรมบริการ นกัเทคนคิ NDT และผูม้ีความ
ช�านาญ รวมถึงผูต้รวจสอบอปุกรณ์รับแรงดันท่ีมีคณุสมบัต ิ
ครบตามขอ้ก�าหนด เป็นทรพัยากรท่ีเป็นความตอ้งการอยา่งมาก
ทั้งในวงการอตุสาหกรรมโดยรวม และผูป้ระกอบการใหบ้ริการ
ตรวจสอบฯ ซ่ึงการสรา้งบุคลากรเหล่านี้ตอ้งใชท้ั้งเวลาและ 
เงินทุน โดยเฉพาะเ ร่ืองเวลา ท�าให้การสร้างบุคลากรกับ 
ความตอ้งการในวงการอตุสาหกรรมมักจะไม่สมดลุ บางครั้ง
อาจเกิดปัญหาการขาดแคลนและการโยกยา้ยมาโดยตลอด และจะ
เพ่ิมความรนุแรงขึน้เมื่อภาวะอตุสาหกรรมมีการขยายตวั แต่ใน
บางครั้งก็อาจเกิดการขาดแคลนแหล่งงาน เกิดปัญหาคนลน้งาน  
เมือ่ภาวะอตุสาหกรรมหดตวั ดงันัน้บริษทัฯ จึงไดม้กีารปรบัเปลีย่น
แผนและนโยบายตามความเหมาะสมเพ่ือรองรบัภาวะอตุสาหกรรม
ท่ีอาจเกดิการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ

นักเทคนิค NDT ท่ีมีคณุสมบัติครบตามขอ้ก�าหนด และ
มีความช�านาญ เป็นทรัพยากรท่ีเป็นความตอ้งการอย่างมาก 
ทั้งในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผูป้ระกอบธุรกิจให้
บริการตรวจสอบฯ ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งเวลาและเงินทนุ ในการสรา้ง
บคุลากรเหล่านี้ ใหต้รงกบัความตอ้งการในวงการอตุสาหกรรม  
นอกจากนี ้ยงัวางแผนการขยายงานตรวจสอบไปยงัอตุสาหกรรม
กลุม่อ่ืนดว้ยเทคนคิใหมต่ามยคุสมยัของเทคโนโลยี ดงันัน้ จึงไดเ้ร่ง
ส่งเสริมและพัฒนาทั้งดา้นเทคนิคและประสิทธิภาพของบคุลากร 
ท่ีมีอยู่ให้พรอ้มรับต่อแผนการขยายงาน โดยไดว้างแนวทาง 
ในการสรา้งและพัฒนาศักยภาพบคุลากรท่ีมีความกระตือรืนรน้ 
มีความสนใจ และพรอ้มท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือเขา้
รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคก์รจากผูเ้ชี่ยวชาญ  
เพ่ือใหเ้กดิความเชีย่วชาญ และความช�านาญในการปฏิบตังิาน พรอ้ม
ทัง้เปิดโอกาสในการคิดคน้ และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ตามยคุสมยั  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนสอดแทรก 
และปลกูฝังใหพ้นักงานมีจิตส�านึกท่ีดี ยึดมัน่ในจรรยาบรรณ 
ทางวิชาชพี จริยธรรมและคณุธรรมท่ีด ีในการใหบ้ริการฯ 

บริษทัฯ สนบัสนนุและส่งเสริมพนกังานท่ีมีความสามารถ
ในการวิจยัและพัฒนา โดยไดจ้ัดตัง้แผนก Creative Research and  
Development (CRD) ซ่ึงเป็นพนกังานท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ  
มีความคิดริเร่ิม สรา้งสรรค์และมีความสามารถดา้นการวิจัย 
ประดษิฐ ์คิดคน้ และพฒันาเคร่ืองมอื และอปุกรณ ์ตลอดจนสรา้ง
นวัตกรรมท่ีทนัสมยั ตรงตามมาตรฐานสากล สามารถใชง้านได้
จริง ซ่ึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและสรา้งศักยภาพในกระบวนการ
ท�างาน ส่งผลใหเ้กิดการบริการท่ีรวดเร็ว ทันตามก�าหนดเวลา
และตรงตามเป้าหมาย รวมถึงผลการตรวจสอบท่ีมีคณุภาพ 
ชดัเจน แม่นย�า และเชื่อถือไดย่ิ้งขึน้ นอกจากนี้ ยังชว่ยลดตน้ทนุ
ในการบริการจากการน�าเขา้จากต่างประเทศ ก่อใหเ้กิดคณุค่า
แก่ลกูคา้และมลูค่าทางธรุกิจแก่องค์กรไดเ้ป็นอย่างมากซ่ึงการ
คิดคน้และพัฒนามีความคืบหนา้ไปไดด้ว้ยดี สามารถน�ามาใชใ้น
การปฏิบัติงาน เพ่ือลดระยะเวลาการท�างาน มีความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อสขุภาพ และสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ อีกทั้ง บริษทัฯ ยัง
ใหค้วามส�าคัญในการสรา้งสัมพันธอ์ันดีระหว่างลกูคา้ รวมถึง
ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งอยู่เสมอ เนื่องจากเชื่อว่าการมีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกนัจะสรา้งความเขา้ใจ ความมัน่ใจ และสรา้งความเชือ่มัน่ 
ในการปฏิบัติงาน ก่อใหเ้กิดการพัฒนากระบวนการท�างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และไดร้บัผลสมัฤทธ์ิท่ีดร่ีวมกนั

การเสรมิสรา้งศกัยภาพและพฒันาบคุลากร

แผนพฒันาและสืบทอดต�าแหน่งงาน
 

บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการคดัเลอืกบคุลากรเพ่ือสบืทอด
ต�าแหน่งงานทกุระดับท่ีส�าคัญอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพ่ือ
ใหม้ัน่ใจไดว่้า การด�าเนินธรุกิจของบริษทัฯ จะมีความตอ่เนื่องใน
การบริหาร สามารถรองรบัการขยายฐานธรุกจิและกลุม่ลกูคา้ได ้
อยา่งทนัทว่งที ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน จะ
เป็นผูก้�ากบัดแูลและผลกัดนัใหม้กีารจดัท�าและทบทวนแผนสบืทอด
ต�าแหน่งงานในต�าแหน่งคณะกรรมการ และต�าแหน่งงานท่ีเป็น
ต�าแหนง่งานหลกั (Key Jobs) ซ่ึงมคีวามส�าคญัตอ่การด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษทัฯ อนัไดแ้ก ่ต�าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารสงูสดุ
ของสายงาน ต�าแหน่งท่ีมีความส�าคัญในโครงสรา้งการบริหาร
จดัการ ต�าแหนง่งานท่ีมทีกัษะเฉพาะดา้นมคีวามช�านาญเชงิลกึและ
ยากแก่การทดแทน โดยจะประเมินจากสถานการณใ์นการด�าเนนิ
ธรุกจิ ความพรอ้มของบคุลากรตามกลยทุธข์องบริษทัฯ ทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาวเพ่ือวางแผนในการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรท่ีมี
คณุสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญ 
รวมถึงตอ้งมีทักษะความเป็นผูน้�าอย่างเพียงพอ เพ่ือพัฒนาและ
เตรียมความพรอ้มในทกุดา้นท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเป็นไปตามแผนการ
พัฒนาบคุลากร (ศักยภาพ) ตามต�าแหนง่ และมีการประเมินผล
ศักยภาพตามก�าหนดเวลาว่าสามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดจ้ริงตามท่ี
คาดหวัง น�าไปสู่การขบัเคลื่อนองคก์รใหบ้รรลตุามวัตถปุระสงค์
ขององคก์รท่ีตัง้ไว ้และน�าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนมุตั ิเห็นชอบ และ/หรือ รบัทราบตอ่ไป รวมถึงรายงานผลการ

ด�าเนนิการใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  
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การฝึกอบรม

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนนุใหบ้ริษัทฯ จัดให้
มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทกุระดับในสายงานต่างๆ ท่ีตนเอง
รับผิดชอบอย่างสม�า่เสมอ ทั้งการฝึกอบรมในสายวิชาชีพหลัก
ของบริษัทฯ ตามขอบข่ายท่ีบริษัทฯ ไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้โดย
เป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ท�าลายแห่ง
สหรัฐอเมริกา (ASNT)” และองค์กรสากลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง
ก�าหนด ตลอดจนการอบรมหลักสตูรความปลอดภัยในการ
ท�างานประเภทต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง หลักสตูรระบบคณุภาพ และ
ทักษะทัว่ไป เพ่ือเป็นแนวทางใหพ้นกังานน�าไปปรับปรงุคณุภาพ 
และปรับใชใ้นการท�างานตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนั้น 
ยังมีการเชิญผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศและภายในประเทศ มา
ท�าการฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลากรของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู ้
อยูเ่สมอ  

ผ ูบ้รหิารระดบัสงูและกล ุม่ผ ูบ้รหิาร

คณะกรรมการส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ สนบัสนนุใหผู้บ้ริหาร
ระดับสงูและกลุ่มผูบ้ริหาร เขา้ร่วมอบรม/ประชมุ/สัมมนา เป็น
ประจ�าทกุปีตามความเหมาะสม ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด�าเนิน
ธรุกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติหนา้ท่ี ทั้งท่ี
จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย 
สถาบันไทยพฒัน ์หรือสถาบันอ่ืนใดท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือพฒันาทกัษะ 
ศักยภาพในการบริหารจัดการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ ์
หรือขอ้ก�าหนดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง น�าความรูม้าปรับปรงุ 
ประยกุตใ์ช ้และพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมถึงงานของบริษทัฯ 
ใหด้ีย่ิงขึ้น และถ่ายทอดขอ้มลูดังกล่าวใหแ้ก่กรรมการผูจ้ัดการ 
หรือผูบ้ริหารท่ีเกีย่วขอ้งทราบ โดยก�าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสงูและ 
กลุ่มผูบ้ริหารตอ้งเขา้ร่วมอบรม / ประชมุ / สัมมนา รวมกัน 
อยา่งนอ้ย 5 หลกัสตูรตอ่ปี

การฝึกอบรมภายใน

บริษทัฯ ไดจ้ัดใหม้ีการฝึกอบรมหลักสตูรการตรวจสอบ 
ดว้ยเทคนิค NDT ซ่ึงมีอยู่หลายวิธีตามขอบข่ายท่ีบริษัทฯ ได้
ให้บริการแก่ลูกคา้ และให้การทดสอบเพ่ือออกใบรับรองแก่
บุคลากรท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด โดยเป็นไปตามกฎ
ระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ท�าลายแห่งสหรัฐอเมริกา 
(ASNT)” และองค์กรสากลอ่ืนๆ เช่น ISO เป็นตน้ นอกจาก
นั้น ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและภายใน
ประ เทศ มาท�าการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ  
อยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมเติมความรูใ้นดา้นต่างๆ เช่น การใชเ้ทคโนโลยี
ระดบัสงู ความปลอดภยัในการท�างานกบัรงัสี มาตรฐานงานเชือ่ม 
ตามมาตรฐานสากลท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม เช่น ASME Code  
การท�างานในท่ีอบัอากาศ เป็นตน้ 

หลกัสตูรการอบรมภายใน
ดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (HSE) 

โดยวิทยากรภายในบรษิทัฯ

ระดบัผ ูเ้ขา้รว่ม  - จ�านวนผ ูเ้ขา้รว่ม (คน)

พนกังาน

สนบัสนนุ

พนกังาน

ปฏิบติัการ

ช่าง

เทคนิค

หวัหนา้งาน

สนบัสนนุ / 

ปฏิบติัการ

วิศวกร ผช. - 

เลขานกุาร

บรษิทั

ผช.ผจก.- 

ผจก.

แผนก ฝ่าย

ISO 45001 : 2018 23 22 70 5 / 9 35 1 2 1

Radiation Safety 1 3 9 - / 1 13 - - -

Rope Access Technician Refresher Training 

Level 1&2

- - 21 - / - 9 - - -

Working at Height Knowledge training 1 3 - - / - 12 - - -

การขบัรถเชงิป้องกนัอบุตัเิหต ุ 2 7 33 - / 2 24 - 1 -

การบ่งชีอ้นัตราย และการประเมนิความเสี่ยง 2 1 12 - / - 4 - 1 -

ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท�างาน ส�าหรบัลกูจา้งเขา้ท�างานใหม่

9 9 21 5 / - 18 1 - -

ทบทวนการขบัรถเชงิป้องกนัอบุตัเิหตุ - - 2 - / - - - - -

ความปลอดภยัในการท�างานเกีย่วกบั

งานซ่อมบ�ารงุอาคารสถานท่ี

4 - - - / - - - - -

ผลการด�าเนินการ

พนกังาน

คณะกรรมการสง่เสริมและสนบัสนนุใหบ้ริษทัฯ จดัใหม้กีาร
ฝึกอบรมแกพ่นกังานทกุระดบัในสายงานตา่งๆ ท่ีตนเองรบัผดิชอบ
อย่างสม�า่เสมอ ทั้งการฝึกอบรมในสายวิชาชีพหลักของบริษทัฯ  
ตามขอบข่ายท่ีบริษัทฯ ไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้โดยเป็นไปตามกฎ
ระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ท�าลายแห่งสหรัฐอเมริกา 
(ASNT)” และองค์กรสากลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งก�าหนด ตลอดจน
การอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการท�างานประเภทตา่งๆ ท่ี
เกีย่วขอ้ง หลกัสตูรระบบคณุภาพ และทกัษะทัว่ไป เพ่ือเป็นแนวทาง
ใหพ้นกังานน�าไปปรับปรงุคณุภาพ และปรับใชใ้นการท�างานตาม
ความเหมาะสมต่อไป นอกจากนัน้ ยังมีการเชิญผูเ้ชี่ยวชาญจาก
ตา่งประเทศและภายในประเทศ มาท�าการฝึกอบรมใหแ้กบ่คุลากร

ของบริษทัฯ เพ่ือเพ่ิมเตมิความรูอ้ยูเ่สมอ  
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หลกัสตูรการอบรมภายในดา้น NDT 
โดยวิทยากรของบรษิทัฯ

ระดบัผ ูเ้ขา้รว่ม  - จ�านวนผ ูเ้ขา้รว่ม (คน)

พนกังาน
สนบัสนนุ

พนกังาน
ปฏิบติั
การ

ช่าง
เทคนิค

หวัหนา้งาน
สนบัสนนุ /
ปฏิบติัการ

วิศวกร ผช. - 
เลขานกุาร

บรษิทั

ผช.ผจก.- 
ผจก.

แผนก ฝ่าย

Introduction of Non-Destructive Testing 1 2 1 - / - 12 - - -

MT,PT I - Liquid Penetrant Testing and 

Magnetic Particle Testing Level I

- 1 16 - / 1 1 - - -

MT I,II - Magnetic Particle Testing Level II 1 3 1 - / - 11 - - -

PT I,II - Liquid Penetrant Testing Level II 1 3 1 - / - 11 - - -

VT I,II - Visual Inspection Level  II 1 6 25 - / 1 14 - - -

RT I - Radiographic Testing Level I - - 14 - / - 2 - - -

RT II - Radiographic Testing Level II - 3 7 - / - 2 - - -

UT II - Ultrasonic Testing Level II - - 2 - / - 3 - - -

UTM II - Ultrasonic Thickness Measurement 

Testing Level II

1 4 22 - / - 18 - - -

ET I - Eddy Current Testing Level I - 1 14 - / 1 4 - - -

ET II - Eddy Current Testing Level II - 1 8 - / - 3 - - -

API 570 Preparation Authorized Piping 

Inspector

- - 3 - / - 4 - - -

API 510 - Preparation Authorized Pressure 

Vessel Inspection

- 2 6 - / 1 6 - - -

Ferrite Scope 1 2 2 - / - 11 - - -

Spectrometer 1 2 2 - / - 11 - - -

Verification - RT II - Radiographic Testing 

Level II

- - 5 - / - - - - -
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเ้ชิญวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศเขา้มาร่วมเสริมสรา้งความรูด้า้นตา่งๆ เพ่ิม
เติมใหแ้ก่พนกังานทกุระดบั ในการพัฒนาความรู ้ความสามารถ 
และทักษะท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือช่วยสนับสนนุการปฏิบัติหนา้ท่ีใหแ้ก่
พนกังานแตล่ะบคุคล

อีกทัง้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและมมุมองใหม่ๆ   
ระหว่างองคก์รภายนอก สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งหนว่ย
งานภายในองคก์ร และน�ามาประยกุตใ์ช ้พฒันาบคุลากรและการ
ปฏิบัติหนา้ท่ีภายในองคก์รใหม้ีศักยภาพและประสิทธิภาพมาก 
ย่ิงขึน้

หลกัสตูรการอบรมภายในดา้นระบบคณุภาพ
ทกัษะการท�างาน และการเสรมิสรา้งกิจกรรม

โดยวิทยากรภายในบรษิทัฯ

ระดบัผ ูเ้ขา้รว่ม  - จ�านวนผ ูเ้ขา้รว่ม (คน)

พนกังาน
สนบัสนนุ

พนกังาน
ปฏิบติั
การ

ช่าง
เทคนิค

หวัหนา้งาน
สนบัสนนุ /
ปฏิบติัการ

วิศวกร ผช. - 
เลขานกุาร

บรษิทั

ผช.ผจก.- 
ผจก.

แผนก ฝ่าย

Orientation; Company's Regulation, Quality, 

NDT Introduction
10 10 35 2 / 5 24 - 2 -

การใชง้าน Program & Application ส�าหรบัการ

ท�างาน
14 6 1 2 / 1 2 1 1 5
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หลกัสตูรการอบรมภายใน 
โดยวิทยากรภายนอกบรษิทัฯ

ระดบัผ ูเ้ขา้รว่ม  - จ�านวนผ ูเ้ขา้รว่ม (คน)

พนกังาน
สนบัสนนุ

พนกังาน
ปฏิบติั
การ

ช่าง
เทคนิค

หวัหนา้งาน
สนบัสนนุ /
ปฏิบติัการ

วิศวกร ผช. - 
เลขานกุาร

บรษิทั

ผช.ผจก.- 
ผจก.

แผนก ฝ่าย

CR II - Computed Radiography Level II - 1 13 - / 8 1 - 2 4

Positive Material Identification (PMI) 1 3 2 - / - 10 - - -

Hardness Testing 3 9 23 - / 3 28 - 2 -

First Aid - Basic CPR และการใชเ้คร่ือง AED 10 6 22 - / 7 4 - - -

ISO 45001-2018 Internal Auditor 8 6 3 4 / 3 3 1 1 8

การดบัเพลงิขัน้ตน้ 5 5 27 - / 7 4 2 - -

การฝึกซอ้มดบัเพลงิและการฝึกซอ้มอพยพ 

หนไีฟ ประจ�าปี 2563
26 19 52 7 / 11 39 2 3 6

ในปี 2563 บริษทัฯ จดัใหม้กีารฝึกอบรมภายในแกพ่นกังาน จ�านวน 34 หลกัสตูร รวม 67 ครัง้ เป็นเงนิ 230,442.71 บาท 
คิดเป็น 13,587.00 ชัว่โมงตอ่ปี โดยมพีนกังานเขา้ร่วม 1,217 คน (นบัซ�า้) (หรือ 325 คน - นบัรายบคุคล) คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ 189.35 
บาท ตอ่คนตอ่ปี (หรือ 709.05 บาทตอ่คนตอ่ปี - นบัรายบคุคล) เฉลีย่ 11.16 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี (หรือ 41.80 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี - 
นบัรายบคุคล)

การฝึกอบรมภายนอก

บริษทัฯ ใหโ้อกาสแกพ่นกังานในการเขา้ร่วมการฝึกอบรม 
ทั้งหลักสตูรภายในประเทศ และต่างประเทศกับองค์กรต่างๆ  
ท่ีไดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล เพ่ือพฒันาศกัยภาพ 
ความเชีย่วชาญใหท้นัตอ่เทคโนโลยีท่ีมกีารพฒันาและเปลี่ยนแปลง 
ไปอยา่งรวดเร็ว ท�าใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการในการ 
ให้บ ริการต่อลูกค้า ได ้มากขึ้น  ซ่ึงการส่งพนักงานเข ้ารับ 
การฝึกอบรมภายนอกจะพิจารณาดา้นคณุธรรม ประสิทธิภาพ
ขององค์กร ท่ี ให้ก าร ฝึกอบรม และประ โยชน์ ท่ี จ ะ ได ้รั บ 
อยา่งคุม้คา่เป็นส�าคญั ดว้ยเป็นธรุกจิท่ีเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั 
ในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดลอ้ม ดังนั้น ความแม่นย�า และ
ความถกูตอ้งของผลทดสอบ จึงเป็นตัวก�าหนดความพึงพอใจ  
และความไวว้างใจจากลกูคา้ ซ่ึงหมายถึงเป็นตัวก�าหนดอนาคต 
ของบริษทัฯ เชน่กนั ดว้ยความพรอ้มในสิ่งเหล่านี้ท่ีท�าใหบ้ริษทัฯ  
สามารถขยายตวัมาถึงปัจจบุนั

(1) คณะกรรมกำรทุกคณะ
คณะกรรมการจะเขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา

ในหลักสตูรท่ีเกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ท่ี รวมถึงหลักสตู
รอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นไปตามระเบียบขอ้ก�าหนดของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงจัดโดย ก.ล.ต. ตลท. สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย สถาบันไทย
พฒัน ์สมาคมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
(maiA) เป็นตน้ เป็นประจ�าทกุปี เพ่ือน�าความรูม้าพัฒนาและ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหนา้ท่ี รวมถึงการใหค้�าแนะน�า หรือ 
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรงุแกไ้ข และพัฒนาการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ให้ดีมาก ย่ิงขึ้น  และรายงานให้ท่ีประช ุม 
คณะกรรมการทราบทกุครัง้ โดยคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมอบรม
ในปี 2563 ไดแ้ก่
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นายวิชยั  วชัรวฒันากลุ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน
5 หลกัสตูร รวม 42.0 ชัว่โมง

ดร.จมุพล กลว้ยไมง้าม 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3 หลกัสตูร รวม 42.0 ชัว่โมง

(2) ผูบ้ริหำร และเลขำนุกำรบริษัท
ส�าหรับหลักสตูรของผูบ้ริหาร และเลขานกุารบริษัท  

จะพิจารณาและเขา้ร่วมเป็นประจ�าทุกปีตามความเหมาะสม  
ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ท่ี และการด�าเนิน
ธรุกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบขอ้ก�าหนดของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 
ซ่ึงจัดโดย ก.ล.ต. ตลท. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย สมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย สถาบนัไทยพฒัน ์สมาคมบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (maiA) เป็นตน้ เพ่ือน�า
ความรูม้าปรบัปรงุ ประยกุตใ์ช ้และพฒันาศกัยภาพตนเอง รวมถึง
งานของบริษทัฯ ใหด้ย่ิีงขึน้ โดยผูบ้ริหาร และเลขานกุารบริษทัท่ีเขา้
ร่วมอบรมในปี 2563 ไดแ้ก่

คณุธนรรจ ์ศตวฒิุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
4 หลกัสตูร รวม 48.0 ชัว่โมง

ผูบ้ริหารระดบัสงู

ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย
ผูบ้ริหารระดบัแผนก

เลขานกุารบริษทั
ผูช้ว่ยเลขานกุารบริษทั

(3) พนักงำน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุน

ให้บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกระดับไดร้ับการฝึกอบรมใน
สายงานต่างๆ ท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างสม�่าเสมอ ทั้งการ
ฝึกอบรมในสายวิชาชีพหลักของบริษัทฯ ตามขอบข่ายท่ี
บริษัทฯ ไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้โดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก 
“สมาคมทดสอบโดยไม่ท�าลายแห่งสหรัฐอเมริกา (ASNT)” 
และองค์กรสากลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งก�าหนด ตลอดจนการ
อบรมหลักสตูรความปลอดภัยในการท�างานประเภทต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวขอ้ง นอกจากนั้น ยังมีการเชิญผูเ้ชี่ยวชาญจากต่าง
ประเทศและภายในประเทศมาท�าการฝึกอบรมใหแ้กบ่คุลากรขอ
งบริษทัฯ อยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมเตมิความรู้

ในปี 2563 บริษัทฯ และสถาบันฝึกอบรมภายนอก 
ประสบปัญหาเร่ืองการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  
ท่ีผ่านมา ท�าใหก้ารส่งพนักงานเขา้ร่วมฝึกอบรม / ทดสอบ 
/ สัมมนา / นิทรรศการภายนอกกับสถาบันต่างๆ นอ้ย
กว่าทุกปีท่ีผ่านมา เนื่องด้วยขอ้จ�ากัดทางด้านกฎหมาย
ด้านการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้ อ ไวรัส  Cov i d-19  
ซ่ึงปีนี้บริษัทฯ ส่งพนักงานเขา้อบรมทั้งสิ้น 74 หลักสตูร 
รวมทั้งหมด 112 ครั้ง เป็นเงนิ 818,983.04 บาท คิดเป็น 
1,171 ชัว่โมงต่อปี โดยมีพนกังานเขา้ร่วมทั้งหมด 112 คน  
(นบัซ�า้) (หรือ 74 คน - นบัรายบคุคล) คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ 7,132.36 
บาทตอ่คนตอ่ปี (หรือ 11,067.34 บาทตอ่คนตอ่ปี - นบัราย
บคุคล) เฉลีย่ 10.45 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี (หรือ 15.82 ชัว่โมงตอ่

คนตอ่ปี - นบัรายบคุคล)
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(4) สรปุการอบรม

ล�าดบั ระดบั

รายละเอียดการอบรม

จ�านวน

(หลกัสตูร)

เขา้รว่ม / นบัซ�้า

(คน)

เขา้รว่ม / นบัรายบคุคล

(คน)

รวม

(ชัว่โมง)

เฉล่ียต่อคนต่อปี

(ชัว่โมง)

1. กรรมการ 8 2 2 84 42

2. ผูบ้ริหารระดบัสงู 3 1 1 42 42

3. ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 10 18 7 145.5 20.78

4. ผูบ้ริหารระดบัแผนก 2 2 1 16 16

5. เลขานกุารบริษทั 9 10 3 61.5 20.5

6. วิศวกร 10 11 8 122 15.25

7. ชา่งเทคนคิ 15 41 37 386 10.43

8. หวัหนา้งานฝ่ายสนบัสนนุ 4 4 3 32 10.67

9. หวัหนา้งานฝ่ายปฏิบตักิาร 3 3 3 23 7.67

10. พนกังานฝ่ายสนบัสนนุ 12 19 8 243 30.38

11. พนกังานฝ่ายปฏิบตักิาร 2 2 2 32 16

(5) Certificate ท่ีพนกังานไดร้บั

2563

MT PT RT UT VT ET UTM RAT Wrapping API
Equipment 

Certificate

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II 510 570 CR HN PMI FRT

1 15 - 2 13 - 7 - - - - - - 7 - 7 - - - 4 -- - - - 2 1 - 2 31 72 17 16
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การอบรมภายนอก การอบรมภายใน

203,442.71 บาท
เฉล่ีย : 189.35 บาท/คน/ปี

รายบคุคล : 709.05 บาท/คน/ปี

13,587.00 ชัว่โมงต่อปี
เฉล่ีย : 11.16 ชัว่โมง/คน/ปี

รายบคุคล : 41.80 ชัว่โมง/คน/ปี

34 หลกัสตูร รวม 67 ครัง้

818,983.04 บาท
เฉล่ีย : 7,132.36 บาท/คน/ปี

รายบคุคล : 11,067.34 บาท/คน/ปี

1,171 ชัว่โมงต่อปี
เฉล่ีย : 10.45 ชัว่โมง/คน/ปี

รายบคุคล : 15.82 ชัว่โมง/คน/ปี

74 หลกัสตูร รวม 112 ครัง้

1,217 คน (นบัซ�้า) 

(หรือ 325 คน - นบัรายบคุคล)

112 คน (นบัซ�้า) 

(หรือ 74 คน - นบัรายบคุคล)

โอกาสการเติบโตในสายอาชีพ / หนา้ท่ี

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นความส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพ
ของพนกังาน ซ่ึงเปรียบเสมือนการสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่บริษทัฯ  
ดังนั้นจึงไดม้ีการก�าหนดเสน้ทางการเติบโตในการท�างาน หรือ  
Road Map ขึ้น เพ่ือสรา้งแรงจงูใจและแรงผลักดันใหพ้นักงาน 
กา้วไปสูเ่ป้าหมายตามท่ีบริษทัฯ ก�าหนด  

นอกจากนี้  บ ริษัทฯ  ยั ง ให้การสนับสนุน 
และส่งเสริมพนักงานอย่างเท่าเทียมตามโอกาส ความ
สามารถ และความถนัดของแต่ละบคุคลในการเขา้รับการ
ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากผูเ้ชี่ยวชาญ
ผู้ช�านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เ พ่ือพัฒนาทักษะ  เ พ่ิมพูน 
ความรู ้ความช�านาญ รวมถึงความเชีย่วชาญท่ีหลากหลาย
และทันสมยัอย่างเต็มท่ี โดยผูบ้ริหารจะเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง  
สรา้งโอกาสในการกา้วหนา้ และใหผ้ลตอบแทนตา่งๆ รวมถึง 
การสร้างความ เข ้า ใ จและป ฏิบัติตน เ ป็นแบบอย่ าง
ท่ีดี ให้แก่พนักงาน พร้อมทั้ งสอดแทรกหลักจรรยา
บรรณทาง วิ ช าชีพ  หลักจ ริยธรรมแล ะคุณธรรม  
เ พ่ือปลูกฝังให้บุคลากรมี จิตส�านึกในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือเป็นบุคลากรท่ีมีคณุค่า และมีความพรอ้มต่อองค์กร 
ในอนาคตCertificate ท่ีพนกังานท่ีไดร้บั<<
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จ�านวนพนกังานทีไ่ดร้บั Certificate  >>

(คน) - นบัซ�า้2561 2562

114181 197

2563
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การถ่ายทอดประสบการณจ์ากร ุน่พ่ีส ูร่ ุน่นอ้ง

บริษทัฯ มวีฒันธรรมในการถ่ายทอดองคค์วามรู ้รวมถึง
ประสบการณท่ี์ไดจ้ากการท�างานในรปูแบบของ “ร ุน่พ่ีส ูร่ ุน่นอ้ง” 
เพ่ือใหพ้นกังานไดร้บัทราบเทคนคิการปฏิบตังิานจริง ควบคูไ่ปกบั
มาตรฐานสากลท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรู ้
ท่ีครบถว้น และเกิดความเขา้ใจเมื่อลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจน
ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นพรอ้มวิธีการแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้ 
และสามารถใหค้�าปรึกษา หรือขอ้แนะน�าเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ลกูคา้ได ้ 
โดยในปี 2563 ไดม้สีง่ตอ่ ดงันี้

หน่วยงาน Tank & Pressure Vessel Inspection
จัดใหม้ีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ทกุวันเสาร์ท่ีว่างเวน้จากการออกไปใหบ้ริการแก่ลกูคา้ โดยมีวิศวกรประจ�าหน่วยงาน 

เป็นผูใ้หค้วามรูใ้นหวัขอ้ตา่งๆ อาทิเชน่
- Sharing Knowledge Forum by K.Santi J Topic is How annular plate is required?
- Knowledge Sharing by K.Pawarit The Topic is Carbon steel metallugy and heat treatment
- Knowledge Sharing by Wongsathon The Topic Tank Shell plate Evalution for suitability for continue  service.
- Knowlegde Sharing By Nattawut K. NDE using for piping erection as per B.31.3
- Knowledge sharing by Argorn K. The topic is How to desing PV as per ASME VIII DIV.1
- Knowledge sharing By Weeraded K. The Topic is breif of all regulations related to LPG tank /piping inspection.
- Knowledge sharing by K.Thanakrit DOEB regulation related to Fuel oil tank (Transportation / Gas station/ Factory user)
เป็นตน้

ปี 2563 พนกังานหน่วยงาน 
Tank & Pressure Vessel Inspection 
เขา้ร่วมอบรม 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.4 

และผูบ้รรยาย (รุ่นพี)่ จ�านวน 7 คน
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หน่วยงานปฏิบติัการนอกชายฝ่ัง (Offshore)
จดัหลกัสตูร Basic Painting Training for Offshore โดยพนกังานรุน่พ่ี เพ่ือพฒันางานดา้น Maintenance ซ่ึงเป็นการท�างานตอ้งพฒันา

ควบคูไ่ปพรอ้มกบัทกัษะดา้น Rope Access โดยเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้และเพ่ิมโอกาสในการแขง่ขนัในภาคธรุกจิ 

ปี 2563 เขา้ร่วมอบรม 7 คน 
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การแลกเปล่ียนความร ูส้ ูภ่ายนอก

นอกจากการฝึกอบรมใหแ้กพ่นกังานแลว้ บริษทัฯ ตระหนกัและยงัใหค้วามส�าคญัในการยกระดบัทางดา้นวิชาชพี โดยการถ่ายทอด
องคค์วามรูใ้หแ้ก่บคุคลภายนอก เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับรังสีท่ีถกูตอ้งจากการปฏิบัติงานจริง  
รวมถึงการแลกเปลีย่นองคค์วามรูส้มยัใหมจ่ากสถาบนัการศึกษาและหนว่ยงานภาครฐั มาโดยตลอด

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดถ่้ายทอดความรูผ้า่นหนว่ยงานตา่งๆ ดงันี้

การถ่ายทอดความร ูใ้หแ้กผ่ ูร้บัเหมา

 บริษทัฯ ใหค้วามส�าคัญและปฏิบัติกับผูร้ับเหมาเสมือน 
เป็นพนักงานของบริษัทฯ จึงจัดใหม้ีการประชมุร่วมกับผูร้ับ
เหมาเป็นประจ�า อย่างนอ้ยเดือนละ 2 ครั้ง โดยหนว่ยงาน NDT 
สาขาส�านักงานใหญ่ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรูเ้กี่ยวกับเทคนิค
งานตรวจสอบ รวมถึงท�าความเขา้ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ท่ีปลอดภยัดา้นรังสี ซ่ึงตอ้งค�านึงถึงความปลอดภยัของบคุคล 
และสิ่งแวดลอ้มโดยรอบ รวมถึงตัวผูป้ฏิบัติงาน เป็นส�าคัญ  
ใหเ้กดิการบริการท่ีมคีณุภาพและมปีระสทิธิภาพ สามารถป้องกนั 
หรือลดผลกระทบหรือความเสียหายท่ีอาจจะ เกิดขึ้น ได ้ 
เ พ่ือการส่งมอบความน่าเชื่อถือให้ทั้งลูกค้า ผู้ปฏิบัติงาน  
รวมถึงองคก์รอีกดว้ย

การพฒันาความร ูใ้นวิชาชีพรว่มกบัสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานราชการ และขยายการรบัร ู้

สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานภาครฐั  

ปี 2563 บริษทัฯ ใหค้วามร่วมมอืในการเขา้ร่วมกจิกรรม
ต่างๆ ท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือถ่ายทอดความรูใ้น
วิชาชีพท่ีบริษทัฯ ด�าเนินการอยู่และมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างด ี 
โดยคณุธรรมรัฐ สรอ้ยสมบญุ ผูจ้ัดการฝ่ายปฏิบัติการ NDT 
สาขาส�านกังานใหญ่ เป็นตวัแทนเพ่ือด�าเนินการตอ่สถาบันตา่งๆ  
อาทิเชน่

1. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียรแ์ห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน)

จดัการฝึกอบรมหลกัสตูรการตรวจสอบโดยไมท่�าลาย 
ทางอตุสาหกรรม การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพดว้ยรังสี ระดบั 2  
โดยบคุลากรของบริษทัฯ ไดเ้ป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ้เร่ือง  
“ PRODUCT KNOWLEDGE AND CAPABILITIES OF METHOD 
AND ITS DERIVATE TECNIQUES INFOEMATIONP RIOR FOR 
TESTING” และ ASSESSMEN เพ่ือเพ่ิมความรู ้ความเขา้ใจ และ 
เชงิปฏิบตั ิและแบ่งปันประสบการณร่์วมกนั
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2. สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัง่เศส 
มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ไดเ้ชญิบคุลากรของบริษทัฯ เป็นวิทยากรการฝึกอบรม
หลักสตูร “การตรวจสอบโดยใชภ้าพถ่ายรงัสี ระดับ 2”  
เพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรูท้างดา้นวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ตลอดจนการตรวจสอบ ทดสอบ ตามมาตรฐานสากล 

ผูเ้ขา้รบัการอบรม ทัง้สิ้น 19 คน 

3.  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

เรียนเชิญบุคลากรของบริษัทฯ เป็นอาจารย์พิเศษ  
สอนในรายวิชา 2111444 โดยมีวัตปุระสงค์เพ่ือใหน้ิสิตน�าไป
ประยกุตใ์ชร่้วมกบัเนือ้หาท่ีเรียนและเป็นแนวทางการประกอบอาชพี
ดา้นนวิเคลยีรแ์ละรงัสีในภาคเอกชนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม



บรษิทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน)106

การแลกเปล่ียนความร ูโ้ดยการลงมือท�า

ปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหน้สิติ/นกัศึกษา จากสถาบนัตา่งๆ เขา้ร่วมศึกษาความ
รูแ้ละเรียนรูจ้ากประสบการณใ์นการท�างานจริง และนกัศึกษาสหกิจเขา้มาร่วมศึกษา จดัท�า
โครงการพฒันาตอ่ยอดระบบการท�างานใหม้คีวามทนัสมยั รวดเร็ว และมปีระสทิธิภาพมากขึน้

นิสิต/นกัศึกษาฝึกงาน 45 คน
และนกัศึกษาสหกิจ 9 คน

บรรจนุกัศึกษาสหกิจเป็นพนกังานประจ�า 3 คน

21 สถาบนั

รว่มมือกบัองคก์รภายนอกเพ่ือแปลกเปล่ียนองค์
ความร ูแ้ละถ่ายทอดนวตักรรม

บริษทัฯ ตระหนกัดว่ีา การพฒันาองคค์วามรูต้อ้งเกดิจาก
การพัฒนาร่วมกันระหว่างผูป้ฏิบัติงานจริง สถาบันการศึกษา  
ร่วมถึงหนว่ยงานของภาครัฐ เพ่ือใหก้ารบริการเป็นองคค์วามรู ้
ท่ีมคีวามทนัใหม ่ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้หรือผูร้บับริการ 
โดยใชเ้ทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแตล่ะองคก์รมาประยกุต ์
ใหเ้กิดต่อยอดไปสู่การผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสรา้งคณุค่า 
เชงิพาณิชยร่์วมกนัในอนาคต บริษทัฯ จึงไดร่้วมมือกบัพนัธมิตร 
ท่ีมีศักยภาพและมีวิสัยทัศนใ์นทิศทางเดียวกัน โดยในปี 2563  
ไดด้�าเนนิการ ดงันี้

1. บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงซัพพลายเคร่ืองเร่งอิเล็คตรอน ร่วมกับ
บริษัท CGN Dasheng Electron Accelerator Technology จ�ากัด 
และบริษัท แอดวานซ ์สเตอริไลเซชัน่ (อีสเทิรน์) จ�ากัด ไปเมื่อปี 
2562 เพ่ือร่วมกนัพฒันาเทคโนโลยีและการสรา้งนวัตกรรมจาก 
“คณุสมบตัขิองล�าแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam)” ส�าหรบัขยาย
ฐานธรุกิจบริการไปยังกลุ่มอตุสาหกรรมการเกษตร การแพทย ์
อาชวีอนามยั ทัง้ความปลอดภยัทางสขุอนามยัและการสรา้งมลูคา่
เพ่ิมของผลิตภณัฑ ์เพ่ือรองรบัแผนพฒันานวตักรรมแห่งอนาคต 
ในพ้ืนท่ีเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  
ในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(ASEAN) ปัจจบุันอยู่ระหว่าง 
การทดสอบประสทิธิภาพของเคร่ืองเร่งอนภุาฯ คาดว่าจะสามารถ
รบัร ูร้ายไดใ้นไตรมาสท่ี 3/2564

2. บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืดา้น
การใชป้ระโยชนท์างเทคโนโลยีนิวเคลียร ์กับ สถาบันเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) เมือ่วนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 
เพ่ือท�างานแบบบรูณาการการพัฒนาทางเทคโนโลยีนิวเคลียร ์ 
การสรา้งนวตักรรม การใหบ้ริการ การผลิตเคร่ืองมอื อปุกรณ ์
วสัดท่ีุเกีย่วกบัรงัส ีรวมถึงเคร่ืองเร่งอนภุาคอิเล็กตรอนเพ่ือใชเ้ป็น
ประโยชนใ์นภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ของประเทศไทย ใหม้ีความ
กา้วหนา้ สามารถตอบสนองความตอ้งการทัง้ภายในประเทศและ
โอกาสแขง่ขนัในระดบัสากลตอ่ไป
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การพฒันาและต่อยอดนวตักรรม

บริษัทฯ มุ่งเนน้การประยกุต์และเสริมสรา้งความแปลกใหม่ โดยใชวิ้ธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงในโอกาส 
ตอ่ไปเป้าหมายจะอยูท่ี่การสรา้ง Brand ใหมใ่นวงการตรวจสอบฯ โดยหลกัการใชวิ้จยัประยกุต ์และการพฒันาเชงิทดลอง ไปสูก่ารประดษิฐ์
เคร่ืองมอื และกระบวนการตรวจสอบฯ น�าไปสูก่ารสรา้งนวตักรรมดา้นกระบวนการทดสอบ ท่ีสอดคลอ้งกบัยคุเทคโนโลยี ในอนาคต 
อนัใกล ้

จากการท่ีบริษทัฯ ไดท้นุจากในปี พ.ศ. 2560 จากส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) และด�าเนนิการจดัท�า ระบบ
ขบัเคล่ือนเคร่ืองเอ็กซเรยก่ึ์งอัตโนมติั ส�าหรบักระบวนการตรวจสอบแนวรอยเช่ือมท่อล�าเลียงน�า้มนัและก๊าซ โดยเทคนิคไม่
ท�าลาย” แลว้เสร็จในปี 2561 โดยไดเ้ร่ิมใชใ้นโครงการตา่งๆ ดงันี้

พ.ศ. 2561 
บริษทัฯ ไดใ้ชท้นุท่ีไดร้บัในปี พ.ศ. 2560 มาใชใ้นการประดษิฐเ์คร่ืองมอืระบบขบัเคลือ่นฯ จนแลว้เสร็จในเดอืนพฤศจิกายน 2561 

และน�ามาใชง้านจริงใน “โครงการท่อสง่กา๊ซธรรมชาติเสน้ท่ี 5 สว่นท่ี 2” ท่ีบริษทัฯ ไดร้บัระหว่างปี 2561 - 2563 โดยมมีลูคา่
งานประมาณ 52 ลา้นบาท

พ.ศ. 2562 
บริษทัฯ ไดใ้ชง้านเคร่ืองมือระบบขบัเคลื่อนฯ ใน “โครงการท่อสง่น�้ามนัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ช่วงอยธุยา-ชยัภมิู”  

ท่ีไดร้บัระหว่างปลายปี 2562-2564 มมีลูคา่โครงการทัง้หมดประมาณ 27 ลา้นบาท

พ.ศ. 2563 
บริษทัฯ ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากเคร่ืองมอืดงักลา่วด�าเนนิงานโครงการท่อสง่กา๊ซธรรมชาต ิเสน้ท่ี 5 สว่นท่ี 2 อย่างตอ่เนือ่งตัง้แต่

ปี 2561 และโครงการทอ่สง่น�า้มนัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืชว่งอยธุยา - ชยัภมูอิยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตปี่ 2562 จนถึงปัจจบุนั โดยในปี 
2563 รบัร ูร้ายไดใ้นแตล่ะโครงการเป็นจ�านวนเงนิประมาณ 37.50 ลา้นบาท  และ 15.26  ลา้นบาทตามล�าดบั

ก
ารป

ระย
กุ

ต
แ์ล

ะส
รา้งส

รรค
ส์ิ่

งให
ม

่



บรษิทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน)108 รางวลั
แห่

งค
วาม

ส
�าเรจ็

การปฏิบัติงานดา้นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอ้มในการท�างานของบริษทัฯ เป็นไปตามแผนงานและ 

เป้าหมายประจ�าปี 2563 ท่ีไดก้�าหนดไว ้ อตัราการเกดิอบุตัเิหตถึุงขัน้หยดุงาน และอตัราบนัทึกการบาดเจ็บ ยงัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  

ดงันัน้ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท�าแผนงานป้องกนัอนัตรายเพ่ือลดอบุตักิารณแ์ละป้องกนัอบุตัเิหตใุนปี 2564 ตอ่ไป

รางวลัดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

จากการด�าเนนิการตามนโยบายและแนวปฏิบตัฯิอยา่งเคร่งครดั ในปี 2563  บริษทัฯ ไดร้บัรางวลัทางดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั และ 
สิ่งแวดลอ้ม ดงันี้

1. Service Recognition Award TNDT in recognition of remarkable support to Chevron Thailand Exploration and Production during 
the COVID-19 crisis and continued partnership  September,2020 จาก บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลติ จ�ากดั

2. PTTEP CEO Contractor Award for SSHE Excellence 2019 TNDT in recognition of achieving SSHE Performance Excellence  
for 2 consecutive years (Total man-hours is greater than 500,000 hours in 2019)

3. รางวัล “SOC Card ดีเดน่ประจ�าเดือนภายในปี 2563” ส�าหรับพนกังานปฏิบัติงานบนฝัง่ท่ี อ.ลานกระบือ จ.ก�าแพงเพชร  
จาก บริษทั ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลีย่ม จ�ากดั (ปตท.สผ. S1) จ�านวน 12 รางวลั  

4. รางวลั “รายงาน HazOb ดเีดน่ประจ�าไตรมาสท่ี 4 ปี 2563” ส�าหรบัพนกังานปฏิบตังิานนอกชายฝัง่ จาก บริษทั เชฟรอน 
ประเทศไทยส�ารวจและผลติ จ�ากดั จ�านวน 2 รางวลั

รางวลัแห่งความส�าเรจ็
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กิจกรรมประจ�าปี 2563
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TNDT  

18 มกราคม 2563 

กิจกรรมและเหตกุารณ์ท่ีส าคญัประจ าปี 2563 
กิจกรรมเพื่อสงัคม 

TNDT  

กิจกรรมสปัดาห์วนัเดก็แห่งชาติประจ าปี 2563 

 

                  ได้เข้าร่วมกิจกรรมสปัดาห์วนัเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563
กับ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ เป็นประจ าทุกๆ ปี บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความส าคญัของวนัเดก็ เพื่อใหเ้ดก็ไดรู้ถ้งึความส าคญัของตนเอง เกีย่วกบั
สทิธ ิหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ระเบยีบวนิัย ทีม่ตี่อตนเองและสงัคม  

TNDT  

กิจกรรมบริจาคโลหิตประจ าปี 2563 จ านวน 3 ครัง้ 

                   ใ ห้ค ว ามส า คัญ ใน เ รื่ อ งข อ งก า รช่ ว ย เหลือผู้ อื่ น  
ซึ่งการบรจิาคโลหติเป็นวธิกีารช่วยชวีติผูอ้ื่นทีด่ทีี่สุดทีค่นทัว่ไปสามารถ
ท าได้ บรษิัทฯ ได้จดักิจกรรมดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี โดยส านักงาน
ใหญ่จะร่วมบริจาค กับสภากาชาดไทย และส านักงานสาขาระยอง 
จะร่วมบรจิาค กบัโรงพยาบาลระยอง 

กิจกรรมแบ่งปันความรู้ 

TNDT                    มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ความรู้ แก่บุคลากร 
ที่มีความสนใจด้าน NDT เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้จัด
ฝึกอบรมแก่ นักศึกษา และคณาจารย์ จากสถาบนันวตักรรมเทคโนโลย ี
ไทย-ฝรัง่เศษ 

กิจกรรมส่งต่อความสุข 
                  ได้จัดกิจกรรมส่งต่อความสุข โดยให้พนักงานร่วมกัน
บริจาคสิ่งของ และของใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใหม่ หรือสิ่งของ 
มอืสอง เพื่อปลูกฝงัจติส านึก และความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ซึง่เป็น
สิง่ที ่TNDT ใหค้วามส าคญั เพราะเป็นการพฒันาบุคลากรใหม้ทีศันคติที่ดี
ในการแบ่งปนั การเป็นผูใ้ห ้อกีทัง้เป็นการส่งต่อความสุขสู่สงัคม 

ส่งต่อความสุข สู่มูลนิธิสวนแก้ว 

ส่งต่อความสุข สู่ชาวบ้านพื้นท่ีรอบโครงการโรงไฟฟ้า 20 MW ท่ีเมียนมา 
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กิจกรรมและเหตกุารณ์ท่ีส าคญัประจ าปี 2563 
กิจกรรมเพื่อชมุชนและส่ิงแวดล้อม 

TNDT  

กิจกรรมปรบัภมิูทศัน์-ปลูกต้นทองอไุร  

                   ใส่ใจและตระหนักถงึความส าคญัของสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ
จงึจดักจิกรรมปลูกตน้ไมบ้รเิวณรอบส านักงาน เพื่อประโยชน์ในการรกัษา
ธรรมชาต ิลดภาวะโลกรอ้นและช่วยปรบัปรุงทศันียภาพ 

กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือชุมชน 

                   จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ท าความสะอาดถนนและ
เกาะกลาง ปรับทัศนียภาพบริเวณรอบส านักงานและชุมชนโดยรอบ 
บรษิทัฯ ค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม เกื้อกูลซึง่กนัและกนั  

TNDT  

กิจกรรมรบัผิดชอบต่อสงัคมด้านแรงงาน 
ร่วมงานวนัสตรีสากลประจ าปี 2563 

                  เขา้ร่วมงานวนัสตรสีากลประจ าปี 2563 ณ โรงแรมมริาเคลิ 
แกรนด์ คอนเวนชัน่ ที่จัดขึ้นโดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เพื่อมุ่งสรา้งความเสมอภาคของแรงงานสตร ี

TNDT   

           อ อ ก บู ธ ง า น  Job Expo Thailand 2020  
เพื่อเปิดโอกาสและตอ้งการคนรุ่นใหม่มาร่วมงานและกา้วไปกบัเรา 
TNDT     

     ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่นดา้นแรงงาน
สมัพนัธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน ประจ าปี 2563 ระดบัประเทศ 
TNDT  
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TNDT  

กิจกรรมและเหตกุารณ์ท่ีส าคญัประจ าปี 2563 
กิจกรรมพฒันาบคุลากร TNDT 

                   พัฒนาทักษะทางด้านเทคนิคในการตรวจสอบและ 
การให้บริการและเพิ่มศักยภาพบุคลากรโดยศูนย์ฝึกอบรมภายใน 
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 
ในการใหบ้รกิารตรวจสอบและสรา้งมลูค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ของลูกคา้ 

                   ตระหนักถึงความส าคัญของทุ กชีวิต และมุ่ ง เ น้น 
ความปลอดภยั ความรบัผดิชอบต่อผูส้่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยใหพ้นักงาน
เขา้รบัการฝึกอบรมการช่วยชวีติขัน้พืน้ฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น (First Aid) รวมถงึอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัในการท างาน
ทัง้พืน้ทีป่กตแิละพืน้ทีเ่สีย่ง 

TNDT  

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพและคุณสมบติัการให้บริการ 

กิจกรรมพฒันาทกัษะและความรู้ด้านความปลอดภยั 

                   พฒันาหลกัสูตรอบรมและศูนย์ฝึกอบรมภายใน สร้าง
และผลติบุคลากรทางด้านเทคนิคเพื่อรองรบัการขยายงานและโอกาส
ทางด้านธุรกจิ โดยมกีารเปิดอบรมหลกัสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
การใหบ้รกิารที่คลอบคลุมและครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดและเป้าหมายการขยายธุรกจิในอนาคต 

TNDT  
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  กิจกรรมและเหตกุารณ์ท่ีส าคญัประจ าปี 2563 
กิจกรรมจรรโลงวฒันธรรมประเพณีอนังดงาม 

ท าบุญเล้ียงพระส านักงานใหญ่ 

วนัตรษุจีน เทศกาลส าคญัชาวไทยเช้ือสายจีน 

ท าบุญเล้ียงพระส านักงานสาขา 

                   ให้ความส าคัญและด ารงรักษาซึ่งว ัฒนธรรมประเพณี 
อันงดงาม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ให้พนักงานมีส่วมร่วม 
เพื่อเป็นสิง่ยดึเหนี่ยวจติใจและยดึมัน่คุณธรรม  

TNDT  
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 กิจกรรมและเหตกุารณ์ท่ีส าคญัประจ าปี 2563 
กิจกรรมเช่ือมสมัพนัธพ์นักงาน 

กิจกรรมวนัเกษียณอายุ 

                   ให้ความส าคญักบับุคลากรทุกคนของบรษิัทฯ จึงได้จดังาน
เกษียณอายุ ภายใต้ชื่อ ” วนัคืนที่พากเพียร สู่วยัเกษียณอย่างภาคภูมิ ”  
เพื่อแสดงค าขอบคุณต่อพนักงานที่ก าลังจะเกษียณอายุงานที่ได้สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ตลอดอายุการท างานที่ผ่านมา สามารถ
เกษียณอายุได้อย่างภาคภูมิใจ และเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน 
ในบรษิทัฯ 

TNDT  

ร่วมกนัท าหน้ากากอนามยัเพื่อแจกให้พนักงาน 

Happy New Year 2020 
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GRI Content Index

GRI Standard Disclosure
Page Number(s) and/or URL(s)

Omissions/Remark
SD One Report

GRI 102: GENNRAL DISCLOSURES 2016

Organizational 

Profile

102-1 Name of the organization 6

102-2 Activities, brands, products, and services 6, 7

102-3 Location of headquarters 7

102-4 Location of operations 7, 10

102-5 Ownership and legal form 10 19-20

102-6 Markets served 7, 10

102-7 Scale of the organization 38-41, 90-91

102-8 Information on employees and other workers 90-93

102-9 Supply chain 14, 65

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 9, 40, 45-47

102-11 Precautionary Principle or approach 31-36

102-12 External initiatives 25, 42-44, 64

102-13 Membership of associations 6

Strategy 102-14 Statement from senior decision-maker 2-3

102-15 Key impacts, risks, and opportunities

Ethics and 

Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 5, 12-14, 25-30, 

42-44

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 29-30

Governance

Governance

102-18 Governance structure 11, 23-24

102-19 Delegating authority 23-24

102-20 Executive-level responsibility for economic, environment, 

and social topics 

24 72

102-21 Consulting stakeholders on economic, environment, and 

social topics 

16-17 109-111

102-22 Composition of the highest governance body and 

its committees

11, 25-29 101-106

102-23 Chair of the highest governance body 101-106 The Chairman is not the smae 

person as CEO.

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 83-84

102-25 Conflicts of interest 118-119, 

129-133

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, 

and strategy

24 72

102-27 Collective knowledge of highest governance body 97-99 95-96

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 105

102-29 Identifying and managing economic,  

environmental, and social impacts

31-37     

102-30 Effectiveness of risk management processes 104, 125-127

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 23-24

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 11, 18-19 81-82

102-33 Communicating critical concerns 18-19, 24

102-35 Remuneration policies 87-90 www.tndt.co.th > ABOUT US > 
Board of Directors > 

NOMINATION & REMUNERATION 
COMMITTEE > The Charter of 
the Nomination & Remuneration 

Committee
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GRI Standard Disclosure

Page Number(s) and/or 

URL(s) Omissions/Remark

SD One Report

GRI 102: GENNRAL DISCLOSURES 2016

Stakeholder 

Engagement

102-40 List of stakeholder groups 4, 16-17

102-41 Collective bargaining agreements 87

102-42 Identifying and selecting stakeholders 15

102-43 Approach to stakeholder engagement 16-17

102-44 Key topics and concerns raised 16-17

Reporting Practice 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 135-214

102-46 Defining report content and topic Boundaries 4, 18-21

102-47 List of material topics 19-21

102-48 Restatements of information No Restatement

102-49 Changes in reporting

102-50 Reporting period 4

102-51 Date of most recent report 4

102-52 Reporting cycle 4

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

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 4

ECONOMIC

GRI 201 : Economic Performance

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 20, 38, 40

103-2 The management approach and its components  20, 38, 40

103-3 Evaluation of the management approach  20, 38, 40

GRI 201 201-1 Direct economic value generated and distributed 20, 38-41

201-2
Financial implications and other risks and opportunities 

due to climate change
-

201-3
Defined benefit plan obligations and other retirement 

plans
-

201-4 Financial assistance received from government 41 206

GRI 205: Anti-Corruption

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 28 127-128

103-2 The management approach and its components 28 127-128

103-3 Evaluation of the management approach 28 127-128

GRI 205 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 28-29 124-127

205-2 Communication and training about anti-corruption 

policies and procedures

28

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 28-29

ENVIRONMENT

GRI 302: Energy

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 66

103-2 The management approach and its components 66

103-3 Evaluation of the management approach 66

G
R
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GRI Standard Disclosure

Page Number(s) and/or 

URL(s) Omissions/Remark

SD One Report

ENVIRONMENT

GRI 302: Energy

GRI 306 302-1 Energy consumption within the organization 67-68

302-2 Energy consumption outside of the organization 67-68

302-3 Energy intensity

302-4 Reduction of energy consumption 67-68

302-5 Reductions in energy requirements of products and services

GRI 306: Effluents and Waste

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 61

103-2 The management approach and its components 61

103-3 Evaluation of the management approach 61

GRI 306 306-1 Water discharge by quality and destination -

306-2 Waste by type and disposal method 61-63

306-3 Significant spills -

306-4 Transport of hazardous waste 61-63

306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff

GRI 307: Environmental Compliance

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 49

103-2 The management approach and its components 49

103-3 Evaluation of the management approach 49

GRI 307 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 50, 64

GRI 401: Employment

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 86-87

103-2 The management approach and its components 86-87

103-3 Evaluation of the management approach 86-87

GRI 401 401-1 New employee hires and employee turnover 91

SOCIAL

GRI 403: Occupational Health and Safety and Safety Relations

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 73,75-76

103-2 The management approach and its components 74-76,82

103-3 Evaluation of the management approach 74-76,82

GRI 403 403-1 Occupational health and safety management system 50, 54-59,

74-85

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 

investigation

74-75,

58-59

403-3 Occupational health services 69-71

403-4 Worker participation, consultation, and communication on 

occupational health and safety

77-85

403-5 Worker training on occupational health and safety 60
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GRI Standard Disclosure

Page Number(s) and/or 

URL(s) Omissions/Remark

SD One Report

SOCIAL

GRI 403: Occupational Health and Safety and Safety Relations

GRI 403 403-6 Promotion of worker health 74-77

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety 

impacts directly linked by business relationships

69-71

403-8 Workers covered by an occupational health and safety 

management system

78

403-9 Work-related injuries 84

403-10 Work-related ill health 74-77

GRI 404: Training and Education Relations

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 94-95

103-2 The management approach and its components 94-95

103-3 Evaluation of the management approach 94-95

GRI 404 404-1 Average hours of training per year per employee 98, 100

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance 

programs

95-106

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and 

career development reviews

-

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 86-87

103-2 The management approach and its components 86-87

103-3 Evaluation of the management approach 86-87

GRI 405 405-1 Diversity of governance bodies and employees 86, 90-93

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men -
GRI 413: Local Communities

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 51,58

103-2 The management approach and its components 52-53,58

103-3 Evaluation of the management approach 54,58-59

GRI 413 413-1 Operations with local community engagement, impact assess-

ments, and development programs

59

413-2 Operations with significant actual and potential 

negative impacts on local communities

55-57
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“ TNDT ”

 ปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ

ทางวชิาชีพ มีคณุธรรม และจริยธรรมท่ีดี ในการใหบ้ริการ

ทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ดว้ยความแม่นย�าและถูกตอ้งตามขอ้ก�าหนด และกฎหมาย

อยา่งเคร่งครดั โดยไม่สง่ผลกระทบใดๆ ต่อชีวติ ทรพัยส์นิ 

สงัคม และสิ่ งแวดลอ้ม
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SUSTAINABILITY DEVELOPMENT REPORT

 SUSTAINABILITY DEVELOPMENT REPORT                                                                                          THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED


